Pessoas idosas, pessoas com deficiências físicas, intelectuais, sensoriais ou psicossociais
e vítimas de crimes de ódio ou de violência de género estão entre aqueles adultos que
podem enfrentar desafios específicos no exercício dos seus direitos, na defesa de seus
interesses e no acesso à justiça em processos cíveis e penais.
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As situações transfronteiriças podem agravar ainda mais estas questões, criando
obstáculos adicionais no que respeita à língua, à representação e às diferenças nos
sistemas jurídicos nacionais. Tal pode afetar os adultos especialmente “vulneráveis” que
desejem exercer o seu direito de livre circulação na União. Além disso, a pandemia de
COVID-19 aumentou as dificuldades que esta população enfrenta.

10.00 – Proteção de adultos vulneráveis em situações
transfronteiriças na União Europeia

Estes desafios afetam uma parte significativa da população da União Europeia. As
sociedades europeias estão a envelhecer e o Eurostat prevê que, até 2050, um quinto da
população na UE terá algum tipo de deficiência. É provável que isso resulte num aumento
do número de pessoas que podem necessitar de apoio para proteger os seus interesses
e participar em pé de igualdade com outras pessoas em processos cíveis e penais.

Zampia Vernadaki, Secretariado da Comissão JURI do Parlamento Europeu

Desde 2008, as iniciativas no domínio do direito civil têm promovido a ratificação da
Convenção relativa à Proteção Internacional dos Adultos, de 2000, e debatido a forma
de melhorar a sua aplicação. No entanto, a situação global na UE continua longe de ser
satisfatória.

Salla Saastamoinen, Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores,
Comissão Europeia

Pietro Franzina, Professor de Direito Internacional Privado
na Universidade Católica do Sagrado Coração, Milão
10.45 Debate
11.00 A experiência com a Convenção de Haia sobre a Proteção
Internacional de Adultos, de 13 de janeiro de 2000
Philippe Lortie, Conferência da Haia de Direito Internacional Privado

Na área do direito penal, a nova Estratégia da UE sobre os Direitos das Vítimas 2020-25
reconhece a necessidade de se encontrar formas de reforçar a proteção dos adultos em
situações vulneráveis.

Jean-François de Montgolfier, Ministério da Justiça, França

Além disso, desde 2018, todos os Estados Membros da UE - e a própria UE - são Estados
Partes na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

11.45 Fim da sessão da manhã

Este evento oferece uma oportunidade para refletir sobre a situação atual e antecipar
as medidas necessárias para garantir que todos os membros das diversas sociedades
possam usufruir dos seus direitos fundamentais, incluindo, na prática, a igualdade de
acesso à justiça.

11.30 Debate

11.45–13.30 Almoço
Sessão da tarde
Moderação: Mário Belo Morgado, Secretário de Estado Adjunto
e da Justiça, Portugal

online

CONFERÊNCIA DE ALTO NÍVEL

30 março 2021
9.00 Sessão de abertura

13.30 Garantias processuais para adultos vulneráveis em processos
penais - Que medidas ainda têm de ser tomadas a nível da UE?
Martina Peter, Ministério da Justiça e Proteção dos Consumidores,
Alemanha

Francisca Van Dunem, Ministra da Justiça, Portugal
Didier Reynders, Comissário Europeu para a Justiça e Consumidores

Gerard Quinn, Relator Especial da ONU sobre os direitos das pessoas
com deficiência

9.20 Painel de Alto Nível sobre “Adultos vulneráveis - Reflexões
sobre o status quo e o caminho a seguir”

14.15 Desafios na proteção das vítimas vulneráveis e na promoção
da sua participação no processo penal - construção de pontes
através da Estratégia das Vítimas

Christine Lambrecht, Ministra da Justiça e Proteção dos Consumidores,
Alemanha
Lilijana Kozlovič, Ministra da Justiça, Eslovénia
Adrián Vázquez Lázara, Presidente da Comissão JURI, Parlamento
Europeu

14.00 Debate

Katarzyna Janicka-Pawlowska, Comissão Europeia
Albin Dearing, Gestor de Projeto na Unidade de Investigação
e Dados (FRA)

Juan Fernando López Aguilar, Presidente da Comissão LIBE,
Parlamento Europeu

João Lázaro, Presidente da APAV – Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima - e Presidente da Victim Support Europe

Michael O’Flaherty, Diretor da Agência Europeia para os Direitos
Fundamentais

15.00 Debate
15.15 Closing remarks

Coffee break virtual

Francisca Van Dunem, Ministra da Justiça, Portugal

