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Damos-lhe as boas-vindas aos painéis de cidadãos da Conferência sobre o Futuro da 
Europa. Estamos-lhe muito gratos por ter aceitado participar nesta aventura. É uma das 
800 pessoas escolhidas por seleção aleatória incumbidas da responsabilidade coletiva de 
trabalhar durante vários meses para melhorar o futuro da Europa. 

Talvez esteja a perguntar a si mesmo: "porquê eu? Não haverá pessoas mais bem 
preparadas do que eu para esta tarefa?" A resposta é "não". Tanto no seu caso, como no 
do resto dos participantes, todos acordam diariamente algures na Europa e enfrentam 
uma realidade que nem sempre lhes é simples ou agradável, e é precisamente a sua 
experiência e o seu ponto de vista específicos que nos interessam. 

Os painéis de cidadãos europeus da Conferência caracterizam-se pela sua diversidade, 
tal como acontece com a Europa. Como terá oportunidade de ver ao longo dos próximos 
dias, todos vocês vêm de contextos muito diferentes: alguns estudam, outros trabalham, 
outros estão reformados ou desempregados. Todos vocês têm idades diferentes e a 
maioria não está habituada a participar neste tipo de processo. E é isso que é importante. 
Não estamos à procura de peritos nem de políticos, mas de pessoas comuns que vivam 
na União Europeia. 
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Boas-vindas dos copresidentes 

Ex.ma Senhora, Ex.mo. Senhor, 
 
Congratulamo-nos com o facto de ter aceitado participar nos painéis de cidadãos europeus da 
Conferência sobre o Futuro da Europa. 
Agradecemos calorosamente a sua participação e salientamos a importância que atribuímos a 
este projeto comum e inédito que é a Conferência sobre o Futuro da Europa. 
A Conferência sobre o Futuro da Europa visa abrir um novo espaço de debate com os cidadãos 
da União Europeia, a fim de dar resposta aos desafios e às prioridades da Europa. Para realizar 
este objetivo,queremos chegar a uma grande diversidade de cidadãos, oriundos de todos os 
quadrantes e de todas as partes da União, e dar-lhes a possibilidade de desempenharem um 
papel central na definição do futuro do projeto europeu. 
Os painéis de cidadãos europeus constituirão um elemento essencial desta conferência. Poderão 
explorar temas que considere relevantes para si, bem como os contribuitosrecolhidos no quadro 
da Conferência através da Plataforma Digital Multilingue (futureu.europa.eu), que servirá para 
gerar uma série de recomendações às quais as instituições da UE darão seguimento 
posteriormente. 
Convidamo-lo(a) a formular as suas recomendações em [datas], em [local]. Enquanto parte de um 
grupo de 800 cidadãos europeus selecionados aleatoriamente e que refletem a diversidade da 
UE, terá a oportunidade de partilhar e debater as suas ideias com outros cidadãos, durante três 
sessões deliberativas no âmbito de um painel com 200 participantes. Graças à ajuda de 
intérpretes, poderá exprimir-se na sua própria língua. Ser-lhe-ão fornecidas, em tempo útil, todas 
as informações relacionadas com o tema em debate e a organização deste painel e de outros 
eventos conexos, como o Encontro Europeu da Juventude. 
O que nos interessa são as suas opiniões, ideias e propostas concretas sobre o futuro da União. 
Graças ao tempo que vai dedicar a este painel de cidadãos europeus, contribuirá para moldar o 
futuro da União Europeia. 
Os representantes do seu painel apresentarão as recomendações preparadas coletivamente à 
sessão plenária da Conferência e discuti-las-ão com os outros participantes. Seguidamente, as 
três instituições analisarão rapidamente a maneira de dar seguimento aos resultados da 
Conferência. Relativamente a esse seguimento, comprometemo-nos a assegurar a mais total 
transparência e a manter os participantes informados. 
Agradecemos, mais uma vez, o facto de ter aceitado participar neste projeto tão entusiasmante. 
Desejamos-lhe boa sorte no seu trabalho e aguardamos com grande interesse os resultados das 
suas deliberações. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 

 
Co-presidente Co-presidente                       Co-presidente 

 
 

Guy Verhofstadt 
Deputado ao Parlamento 

Europeu 

Gašper Dovžan 
Secretário de Estado 

para os Assuntos 
Europeus 

Dubravka Šuica 
 Vice-Presidente da 
Comissão Europeia 
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Introdução à Conferência sobre o Futuro da Europa e aos painéis de 
cidadãos europeus 

A Conferência sobre o Futuro da Europa (a Conferência) é um exercício democrático 
sem precedentes, assente nos seguintes pilares: uma plataforma digital multilingue 
(https://futureu.europa.eu) que recolhe as ideias dos cidadãos e resultantes de eventos, 
quatro painéis de cidadãos europeus, painéis de cidadãos nacionais e eventos nacionais 
e um Plenário da Conferência, composto por cidadãos que representam os painéis 
europeus, por cidadãos que representam os painéis e os eventos nacionais, por políticos, 
por parceiros sociais e por organizações da sociedade civil. 

Os painéis de cidadãos europeus são um elemento fundamental da Conferência 
sobre o Futuro da Europa. São organizados quatro painéis de cidadãos europeus para 
permitir aos cidadãos refletir conjuntamente sobre o futuro que querem para a União 
Europeia. 

O objetivo deste processo não é proceder a uma simples recolha das suas opiniões, mas 
sim fazer com que participe na definição do futuro do projeto europeu. Quais são as 
questões ou problemas que mais afetam a sua vida? Que medidas específicas deve a 
União Europeia tomar para facilitar os seus projetos de vida? Está prestes a iniciar um 
processo de deliberação coletiva no âmbito do qual terá de refletir em conjunto e trabalhar 
em equipa a fim de elaborar recomendações específicas que serão apresentadas e 
debatidas no Plenário da Conferência. 

 

Quem participará nos painéis de cidadãos europeus? 

● Haverá quatro painéis, cada um com 200 cidadãos europeus escolhidos por 
seleção aleatória nos 27 Estados-Membros, 

● representativos da diversidade da UE: origem geográfica (nacionalidade e origem 
urbana/rural), género, idade, contexto socioeconómico e nível de educação; 

● Cada painel conta com a participação de pelo menos uma cidadã e um cidadão por 
Estado-Membro; 

● um terço de cada painel será composto por jovens (dos 16 aos 25 anos). Será 
criada uma ligação especial entre este grupo de jovens e o Encontro Europeu da 
Juventude. 

 

https://futureu.europa.eu/
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Calendário dos painéis de cidadãos europeus 

 Tema Quando Onde 

PAINEL 1 Uma economia mais forte, 
justiça social e 
emprego/educação, 
juventude, cultura e 
desporto/transformação 
digital  

Sessão 1: 17-19 de setembro 
 
Sessão 2: 5-7 de novembro 
 
Sessão 3: 3-5 de dezembro  

Estrasburgo (França) 
 
Em linha 
 
Dublim, Irlanda (Instituto dos Assuntos Internacionais e 
Europeus e parceiros) 

PAINEL 2 Democracia europeia/valores, 
direitos, Estado de direito, 
segurança 

Sessão 1: 24-26 de setembro 
 
Sessão 2: 12-14 de novembro 
 
Sessão 3: 10-12 de dezembro 

Estrasburgo (França) 
 
Em linha 
 
Florença, Itália (Instituto Universitário Europeu de 
Florença e parceiros) 

PAINEL 3 Alterações climáticas e 
ambiente/saúde 

Sessão 1: 1-3 de outubro 
 
Sessão 2: 19-21 de novembro 
 
Sessão 3: 7-9 de janeiro  

Estrasburgo (França) 
 
Em linha 
 
Natolin, Polónia (Colégio da Europa e parceiros) 

PAINEL 4 A UE no mundo/migração Sessão 1: 15-17 de outubro 
 
Sessão 2: 26-28 de novembro 
 
Sessão 3: 14-16 de janeiro  

Estrasburgo (França) 
 
Em linha 
 
Maastricht, Países Baixos (Instituto Europeu de 
Administração Pública e parceiros) 

Evento de retorno de informação Primavera de 2022 A determinar 
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De que trata o processo? 

É um convite para refletir sobre o futuro que pretende para a União Europeia, no âmbito 
de um processo deliberativo coletivo1. Estarão à sua disposição facilitadores que lhe 
prestarão ajuda ao longo de todo o processo. Poderá falar e ouvir a sua própria língua 
graças à ajuda de intérpretes. 

Não estamos meramente a pedir a sua opinião. Esta deverá ser uma oportunidade para 
refletir e trocar ideias com os restantes participantes, tendo por objetivo chegar a 
recomendações coletivas. 

Durante o processo, terá também acesso a recursos e a peritos sobre os temas de 
debate que escolher. Ninguém espera que tenha conhecimentos prévios sobre o 
funcionamento da União Europeia, e ser-lhe-ão fornecidas informações de base em 
tempo útil. 

Par alcançar estes objetivos, propomos três fases de trabalho diferentes ("sessões"). 

Terá oportunidade de tomar a sua própria decisão sobre as questões a debater, no 
quadro dos temas principais do painel. Chamámos à primeira sessão "definição da 
ordem do dia". Esta sessão tem por objetivo dar prioridade às questões que vocês, 
enquanto grupo, pretendem tratar e aprofundar, a fim de formular recomendações 
específicas para a União Europeia. 

Estas questões serão analisadas numa segunda fase, a que chamamos 
"aprofundamento temático", e que será realizada na segunda e terceira sessões. 

Após a apresentação das recomendações finais ao Plenário, a última fase (evento de 
retorno de informação) permitirá realizar um processo de prestação de contas, durante o 
qual poderá acompanhar a resposta às suas recomendações e a sua eventual aplicação 
prática. 

Em cada painel, serão designados 20 representantes para o Plenário da Conferência2. 
O Plenário debaterá as ideias dos cidadãos decorrentes dos painéis de cidadãos 
nacionais e europeus e da plataforma digital multilingue. O Plenário apresentará as suas 
propostas ao Conselho Executivo, que elaborará um relatório em total transparência e em 
plena colaboração com o Plenário, que será publicado na plataforma digital multilingue. 

Receberá uma compensação por todo este trabalho, e ser-lhe-á pedido que se comprometa 
a participar em todas as sessões.

                                                 
1
 Um processo deliberativo ocorre quando um grupo de cidadãos escolhido por seleção aleatória se reúne durante 

vários dias a pedido de um governo para chegar a um consenso em resposta a uma questão de interesse geral. O 
grupo (que pode ser designado por "assembleia de cidadãos", "júri de cidadãos" ou "painel de cidadãos", por exemplo) 
tem acesso a técnicas de trabalho de grupo e a informações, e dispõe de tempo suficiente para deliberar sobre a 
questão que foi colocada. Este formato é utilizado por centenas de governos em todo o mundo. 
2
 O Plenário da Conferência é composto por 108 representantes do Parlamento Europeu, 54 do Conselho (dois por 

Estado-Membro) e três da Comissão Europeia, bem como por 108 representantes de todos os parlamentos nacionais, 
em pé de igualdade. Participarão igualmente 18 representantes do Comité das Regiões e 18 representantes do Comité 
Económico e Social Europeu, seis representantes eleitos das autoridades regionais e seis representantes eleitos das 
autoridades locais, 12 representantes dos parceiros sociais e oito representantes da sociedade civil. Participarão ainda 
80 representantes dos painéis de cidadãos europeus, dos quais pelo menos um terço deve ter menos de 25 anos, a 
presidente do Fórum Europeu da Juventude e 27 representantes de eventos nacionais e/ou painéis de cidadãos 
nacionais. O alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança será convidado para 
os debates sobre o papel internacional da UE. Podem também ser convidados representantes das principais partes 
interessadas. 
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Quais são os órgãos de direção da Conferência sobre o Futuro da 
Europa? 

A Presidência conjunta e as respetivas instituições 

A Conferência está sob a autoridade de três instituições da UE, representadas pelo 
presidente do Parlamento Europeu, pelo presidente do Conselho e pela presidente da 
Comissão Europeia, na qualidade de Presidência conjunta. 

● O Parlamento Europeu (705 membros), juntamente com o Conselho da União 
Europeia, é o principal órgão legislativo da UE. Além disso, tem responsabilidades 
orçamentais e em matéria de supervisão. Os seus membros são eleitos 
diretamente pelos cidadãos de cinco em cinco anos. As decisões são geralmente 
tomadas por maioria dos votos expressos3. 

● O Conselho da União Europeia, juntamente com o Parlamento Europeu, é o 
principal órgão legislativo da UE. É composto por ministros de cada Estado-
Membro em cada um dos domínios de intervenção. O Conselho da União Europeia 
toma decisões por maioria simples, por maioria qualificada ou por unanimidade, 
dependendo da questão em debate. 

● A Comissão Europeia é o órgão executivo da UE. Propõe nova legislação, aplica 
as decisões tomadas pelo Conselho e pelo Parlamento e representa a UE a nível 
internacional. Os comissários (um por país) são nomeados com o acordo do 
Parlamento e do Conselho. As decisões são tomadas por consenso ou, se forem 
sujeitas a votação, por maioria simples. 

 

O Conselho Executivo 

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa é dirigido por três 
copresidentes, um de cada uma das três instituições. É composto por três membros 
e, no máximo, por quatro observadores por instituição, bem como por observadores dos 
parlamentos nacionais; são igualmente convidados representantes do Comité das 
Regiões, do Comité Económico e Social, dos parceiros sociais e da sociedade civil. O 
Conselho Executivo apresenta periodicamente relatórios à Presidência conjunta. É 
responsável pela tomada de decisões por consenso relativas aos trabalhos da 
Conferência e aos seus processos e eventos, pela supervisão do desenrolar da 
Conferência e pela preparação do Plenário da Conferência, incluindo os contributos dos 
cidadãos e o seu seguimento. 

O Conselho Executivo é assistido por um Secretariado Comum, de dimensão limitada 
e composto por funcionários que representam as três instituições em pé de igualdade. 

  

                                                 
3
 Fonte: Instituições e organismos | União Europeia (europa.eu) 

http://europa.eu/
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Quais são os temas dos painéis de cidadãos europeus? 

 

Painel 1 

O painel "uma economia mais forte, justiça social e emprego/educação, cultura, 
juventude e desporto/transformação digital" aborda o futuro da nossa economia e do 
emprego, em especial após a pandemia, prestando a devida atenção às questões 
conexas de justiça social. Abordará também as oportunidades e os desafios ligados à 
transformação digital – um dos mais importantes temas orientados para o futuro em 
debate. O painel abordará igualmente o futuro da Europa nos domínios da juventude, do 
desporto, da cultura e da educação. 

Para obter mais informações sobre os temas deste painel, consultar: 

Uma economia mais forte, justiça social e emprego: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=pt 

Educação, cultura, juventude e desporto: 
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=pt 

Transformação digital: https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=pt 

 

Painel 2 

O painel "Democracia europeia/valores e direitos, Estado de direito, segurança" 
aborda temas relacionados com a democracia, como as eleições, a participação fora dos 
períodos eleitorais, a perceção da distância entre as pessoas e os seus representantes 
eleitos, a liberdade dos meios de comunicação social e a desinformação. O painel aborda 
igualmente questões relacionadas com os direitos e valores fundamentais, o Estado de 
direito e a luta contra todas as formas de discriminação. Ao mesmo tempo, o painel trata 
da questão da segurança interna da UE, como a proteção dos europeus contra atos de 
terrorismo e outros crimes. 

Para obter mais informações sobre os temas deste painel, consultar: 

Democracia europeia: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=pt 

Valores e direitos, Estado de direito, segurança: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=pt 

 

Painel 3 

O painel "Alterações climáticas e ambiente/saúde" está relacionado com os efeitos das 
alterações climáticas, com questões ambientais e com os novos desafios para a União 
Europeia em matéria de saúde. Estes temas estão igualmente relacionados com os 
objetivos e estratégias da UE, como a agricultura, os transportes e a mobilidade, a 
energia e a transição para sociedades pós-carbono, a investigação, os sistemas de 
saúde, as respostas a crises sanitárias, a prevenção e estilos de vida saudáveis. 
  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=pt
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Para obter mais informações sobre os temas deste painel, consultar: 

Alterações climáticas e ambiente: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=pt 

Saúde: https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=pt 

 

Painel 4 

O painel "A UE no mundo/migração" analisa o papel da UE no mundo, incluindo os 
objetivos e as estratégias para a segurança da UE; a defesa; a política comercial; a ajuda 
humanitária e a cooperação para o desenvolvimento; a política externa, a política de 
vizinhança e o alargamento da UE. O painel está também relacionado com a forma como 
a UE deve lidar com a migração. 

Para obter mais informações sobre os temas deste painel, consultar: 

UE no mundo: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=pt 

Migração: https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=pt 

 

Qual será o resultado do processo e como responderão as instituições da UE? 

Os painéis formularão uma série de recomendações que serão debatidas no 
Plenário da Conferência. 

Uma recomendação pode indicar a forma de conseguir uma mudança (uma solução 
específica) ou a direção a seguir para encontrar uma solução para o problema (uma 
recomendação geral). 

O Plenário da Conferência apresentará então as suas propostas ao Conselho 
Executivo da Conferência. As três instituições analisarão a forma de dar um seguimento 
efetivo ao resultado final da Conferência, cada uma na sua esfera de competências e em 
conformidade com os Tratados da UE. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=pt
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Como podem os membros do painel utilizar a plataforma digital 
multilingue? 

A plataforma digital multilingue (https://futureu.europa.eu) é a principal plataforma de 
ideias e eventos da Conferência sobre o Futuro da Europa. Os cidadãos de toda a 
Europa podem apresentar e debater recomendações na sua língua com tradução 
automática. Esta será igualmente utilizada como ferramenta de informação e 
comunicação para os participantes nos painéis de cidadãos europeus. 

Os espaços 

A plataforma digital multilingue propõe dois espaços diferentes: 

Espaço dedicado aos painéis 

(Apenas para os participantes do seu 

painel) 

Espaço público 

(Para qualquer cidadão europeu) 

Uma vez que tem um convite para 
participar num dos quatro painéis de 
cidadãos europeus da Conferência 
sobre o Futuro da Europa, pode entrar 
no espaço do seu painel respetivo. 

Se pretende estabelecer uma ligação 
com o espaço público e ver a 
plataforma digital como qualquer 
cidadão de qualquer parte da Europa, 
poderá selecionar o modo de acesso 
público. 

 
O que oferece a plataforma digital multilingue? 

A plataforma digital multilingue está aqui para o ajudar. No espaço dedicado aos painéis 
ser-lhe-ão dadas informações sobre o programa das sessões, os contributos dos peritos e 
o acesso aos documentos necessários para o seu debate. Terá acesso a todos os 
resultados do seu trabalho durante a sessão e a plataforma será o nosso instrumento de 
votação para decidir sobre as recomendações no final da terceira sessão. É também um 
espaço para entrar em contacto com todos os participantes, para além das interações 
reais que terá durante os painéis de cidadãos, para partilhar as suas ideias e para as 
debater mais aprofundadamente. No espaço público, pode interagir com o grande público, 
descobrir os eventos organizados no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, 
partilhar as suas ideias e reagir às observações. 
 
Acesso aos espaços da plataforma dedicados aos painéis 

Aceda à plataforma digital multilingue da Conferência (https://futureu.europa.eu). 

Clique em "painéis de cidadãos europeus" na barra do menu superior. 

➔ Para aceder ao espaço reservado: clique no botão "painéis de cidadãos" (para 

os membros do painel) e selecione o seu painel. 

➔ Para aceder ao espaço público: clique no botão "painéis de cidadãos" (público). 
  

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
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Como posso ligar-me e participar como membro de um painel? 

 

 

 

Terá de criar uma conta denominada EU Login para poder apresentar ideias ou contribuir 
com observações. 

Todos os materiais digitais da plataforma estarão disponíveis na sua própria língua. 
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Carta da Conferência 

 

A Carta é o conjunto de princípios e critérios comuns, refletindo os valores da UE, 
que os organizadores de eventos têm de subscrever e ao qual os participantes devem 
aderir. Eis um excerto da Carta: 

 

Contribuirei para o debate e as deliberações sobre as prioridades do nosso futuro comum, 
juntamente com cidadãos de todas as origens e provenientes de todos os quadrantes e 
de todas as regiões da União Europeia. 

Enquanto participante na conferência, comprometo-me a: 

● Respeitar os nossos valores europeus, tais como enunciados no artigo 2.º do 
Tratado da União Europeia: a dignidade humana, a liberdade, a democracia, a 

igualdade, o Estado de direito e o respeito pelos direitos humanos, incluindo 

os direitos das pessoas pertencentes a minorias, pois estes valores fazem 
parte do que significa ser europeu e dialogar respeitosamente entre si. Estes 
valores são comuns a todos os Estados-Membros da UE, numa sociedade onde 
têm de prevalecer o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a 

solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres. 

 

● Contribuir para a Conferência com propostas construtivas e concretas, 
respeitando as opiniões de outros cidadãos e construindo em conjunto o futuro da 

Europa. 

 

● Abster-me de expressar, divulgar ou partilhar conteúdos ilegais, de ódio ou 
deliberadamente falsos ou enganosos. Neste contexto, recorrerei sempre a 
fontes credíveis e fiáveis quando partilhar conteúdos e informações em apoio das 
minhas ideias. 

 

● A minha participação na Conferência é voluntária e não tentarei utilizá-la para 
prosseguir quaisquer interesses comerciais ou exclusivamente privados. 

 

A versão integral da Carta pode ser encontrada aqui: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter. 
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Gestão dos dados 

Esta secção visa clarificar a transparência do processo e as questões relativas à gestão 
dos dados. 

 
Seleção dos participantes 

A seleção dos 800 cidadãos (e de 200 cidadãos na qualidade de suplentes) teve lugar 
entre maio de 2021 e agosto de 2021, abrangendo a totalidade da população (limitada 
aos cidadãos da UE). Os cidadãos foram principalmente contactados por telefone 
(geração aleatória de números de telefone fixos e móveis) em várias fases, a fim de 
explicar a finalidade e obter o seu consentimento. Uma vez dado o consentimento, 
receberam uma carta de mandato a explicar exatamente o que se espera deles, bem 
como o apoio e a orientação profissionais que lhes serão dados ao longo de todo o 
processo. 

 
Dados de recrutamento e o RGPD 

Os dados pessoais recolhidos no âmbito do recrutamento são o nome próprio, o apelido, 
o endereço, o número de telefone e o endereço de correio eletrónico. Todos os dados 
pessoais recolhidos pela empresa responsável pela seleção, Kantar, em nome da 
Comissão Europeia, são tratados nos termos do disposto no Regulamento (UE) 2018/1725 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da União Europeia e à livre circulação desses 
dados. A Kantar transferiu os dados pessoais dos participantes apenas para a Comissão 
Europeia, que atuará como "responsável pelo tratamento de dados". Os dados pessoais 
serão conservados apenas durante um período adequado à sua utilização prevista e lícita; 
neste caso, não conservaremos os dados durante mais de 12 meses, salvo disposição 
legal em contrário. Os dados pessoais que deixem de ser necessários serão eliminados 
de forma a garantir que a sua natureza confidencial não seja comprometida. 

 
Gravação das sessões 

A sessão plenária dos painéis de cidadãos europeus será gravada em áudio e em vídeo. 
As sessões em grupo não serão gravadas em vídeo, mas será realizada uma gravação 
áudio em inglês por questões de organização. Os organizadores da Conferência sobre o 
Futuro da Europa tratarão sempre estes dados com cuidado e em conformidade com toda 
a regulamentação em matéria de proteção de dados. Para mais informações, consulte o 
serviço de assistência (helpdesk). 
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Fotografias e vídeos 

Regra geral, os debates em sessão plenária dos painéis e as apresentações dos peritos 
serão transmitidos em direto na plataforma digital multilingue e publicados, enquanto os 
debates de grupo (sessões em subgrupos) dos membros dos painéis não serão 
acessíveis ao público. 
  



 

16 
 

Durante as sessões, poderão ser feitos vídeos e tiradas fotografias suas. Ao participarem, 
os cidadãos dão o seu consentimento e autorização à União Europeia para serem 
filmados, fotografados e gravados (áudio), e para que a utilização destes conteúdos fique 
ao critério exclusivo dos organizadores da Conferência. Tal será recordado aos cidadãos 
no início de cada painel. Os cidadãos isentam os organizadores de qualquer 
responsabilidade relacionada com o acima exposto. Se não quiser ser filmado ou 
fotografado ou se pretender mais informações relativas ao consentimento dado às 
gravações, contacte o serviço de assistência (info@futureu.events). 

Pode vir a ser contactado por membros dos meios de comunicação social para uma 
entrevista. Para ser entrevistado, terá de dar o seu consentimento prévio específico. Pode 
sempre recusar. Se receber um pedido desta natureza antes das sessões, pode contactar 
o serviço de assistência caso necessite de alguma orientação (info@futureu.events). 

 
Má conduta 

Se testemunhar algum tipo de má conduta durante a Conferência sobre o Futuro da 
Europa, não hesite em recorrer ao serviço de assistência. 

 
Serviço de assistência (helpdesk) 

O serviço de assistência dos painéis ajuda-o e responde a todas as suas perguntas na 
sua própria língua. Trata das suas reservas de viagem e dá assistência a esse nível tem 
em conta necessidades específicas (por exemplo, alimentação, apoio especial) e presta 
acompanhamento em tempo real. Receberá informações adicionais sobre todas as 
questões de logística. Para contactar o serviço de assistência, marque: +32 460 249 839 
ou escreva para info@futureu.events. 
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