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1. Síntese da 3.ª sessão 

Entre 10 e 12 de dezembro, 162 cidadãos europeus selecionados aleatoriamente, de diferentes 

idades, origens e provenientes de toda a União Europeia reuniram-se pela terceira vez para debater 

os temas «Democracia europeia/Valores e direitos, Estado de direito, segurança», prosseguindo as 

deliberações que tiveram lugar durante a 1.ª e a 2.ª sessões. Para esta sessão final, os participantes 

do painel 2 foram recebidos no Instituto Universitário Europeu de Florença, com a possibilidade de 

participarem em linha. Tendo por base do seu trabalho as orientações que desenvolveram durante a 

2.ª sessão, os cidadãos elaboraram e aprovaram 39 recomendações finais, que serão apresentadas e 

debatidas no Plenário da Conferência. Dos 162 participantes, 26 participaram e intervieram à 

distância. 

Os debates e os trabalhos coletivos foram realizados em três formatos: 

⚫ Em subgrupos: cada um dos 15 subgrupos era composto por cerca de dez a treze cidadãos. 

Em cada subgrupo eram faladas quatro a cinco línguas, podendo cada cidadão falar na sua 

 
1 Exoneração de responsabilidade: o presente relatório é da exclusiva responsabilidade dos autores e não reflete os pontos 
de vista das instituições da UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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própria língua ou numa língua que dominasse. Cada subgrupo dispunha de um mediador 

profissional específico, proveniente do grupo de deliberação ou de outros prestadores de 

serviços externos. Para apoiar o trabalho dos mediadores, o IUE pôs à disposição de cada 

subgrupo uma pessoa encarregada de tomar notas. 

⚫ Em plenário, com todos os participantes: as reuniões plenárias foram conduzidas por dois 

moderadores principais do grupo de deliberação, com interpretação nas 24 línguas oficiais da 

UE. 

Com o apoio de peritos e de verificadores de factos, com base nos seus próprios conhecimentos e 

experiências, e por meio de deliberações, os cidadãos começaram por analisar todas as orientações 

elaboradas pelo painel durante a 2.ª sessão2 num formato de «fórum aberto». Para além dos 

conhecimentos especializados disponibilizados, também contaram com o apoio de mediadores de 

subgrupos. Cada cidadão recebeu cinquenta autocolantes (dez verdes para o tema 1, dez vermelhos 

para o tema 2, dez azuis para o tema 3, dez amarelos para o tema 4 e dez púrpura para o tema 5) e 

definiu a prioridade de um máximo de dez orientações por cada tema. Foram atribuídos cinco 

autocolantes de cor preta a cada cidadão para estabelecer as prioridades das orientações elaboradas 

pelo seu próprio subgrupo. Após concluírem o processo de definição de prioridades a nível do painel, 

os cidadãos foram divididos pelos mesmos subgrupos em que tinham trabalhado durante a 2.ª sessão 

e analisaram em conjunto as orientações do seu grupo consideradas prioritárias pelo resto do painel 

e pelos membros do seu próprio subgrupo.  

Cada subgrupo deveria fazer entre uma a três recomendações, até um máximo de cinco. Para 

estabelecer as prioridades das orientações a nível do subgrupo, os cidadãos utilizaram um sistema de 

classificação segundo o qual começaram a trabalhar na orientação do subtema que tinha obtido maior 

apoio por parte do painel. De seguida, trabalharam na orientação que tinha colhido maior apoio 

dentro do seu próprio subgrupo e assim por diante. 

O trabalho dos subgrupos concentrou-se, depois, no desenvolvimento de recomendações com base 

nas orientações. Para o efeito, os cidadãos utilizaram um modelo de recomendação:  

 Descrição N.º máximo de 
caracteres em EN 

Recomendação final Recomendamos que... 1000 

Justificação final Esta recomendação é feita por considerarmos que ...  300 

Os elementos/perguntas que o grupo teve de considerar (não uma obrigação estrita, mas uma 
recomendação vigorosa) na formulação das justificações das recomendações foram os seguintes:  
 

1. Por que razão é esta recomendação importante e pertinente para os assuntos abordados pelo 
painel? 

2. Por que razão é importante tomar medidas a nível da UE? 
3. Quais são os efeitos indesejáveis/soluções de compromisso decorrentes desta recomendação 

e por que motivo consideramos, ainda assim, importante fazê-la? 
 

 
2 O relatório da 2.ª sessão do painel 1 encontra-se disponível em: Painel 2 - 2.ª sessão - Relatório 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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Durante os trabalhos dos subgrupos foram realizadas quatro sessões, com cerca de 30 minutos cada, 

destinadas à troca de opiniões entre os subgrupos, para ajudar os participantes a compreender o 

trabalho realizado pelos outros subgrupos e a melhorar as suas recomendações. Em cada uma das 

referidas sessões, um dos participantes de cada subgrupo dirigiu-se para outra sala. Este participante 

apresentou os projetos de recomendações preparados até ao momento pelo seu subgrupo e tomou 

nota das observações feitas pelos seus pares. A pessoa responsável pelo registo de notas introduziu 

os comentários numa folha de cálculo em linha para que o subgrupo que tinha elaborado os projetos 

de recomendações pudesse consultá-la, juntamente com o relatório oral do seu representante. 

As recomendações de cada subgrupo foram, posteriormente, votadas pelo painel no domingo, 12 de 

dezembro. Antes da votação, todos os participantes receberam um documento com todos os projetos 

de recomendações elaborados no dia anterior, para que pudessem ser lidos na sua própria língua 

(traduzidos automaticamente a partir do inglês). A votação realizou-se através de um formulário em 

linha. O processo de votação foi dividido em cinco partes correspondentes aos cinco temas do painel. 

As recomendações foram apresentadas por tema. Cada parte teve a duração de 30 minutos e teve 

início com um cidadão de cada subgrupo a apresentar o trabalho do seu subgrupo. O mediador 

principal leu em voz alta cada uma das recomendações para cada tema em inglês, de modo a que os 

cidadãos pudessem ouvir a interpretação em simultâneo. As recomendações foram votadas uma a 

uma por todos os participantes. Todos os intérpretes tiveram acesso prévio aos projetos de 

recomendações escritos em inglês, de modo a poderem assegurar a melhor interpretação possível no 

momento da votação. 

Após a votação final, as recomendações foram classificadas da seguinte forma:  

- as recomendações que atingiram o limiar de 70 % ou mais dos votos foram aprovadas pelo 
painel;  

- as recomendações que não atingiram o limiar foram consideradas não validadas pelo painel e 
foram incluídas no anexo III do presente relatório. 

As gravações em vídeo das sessões plenárias do painel estão disponíveis em: 

⚫ Sessão plenária do painel de 10 de dezembro 

⚫ Sessão plenária do painel de 12 de dezembro 

 

2. Contexto da 3.ª sessão no processo dos painéis de cidadãos europeus 

Os painéis de cidadãos europeus são um elemento fundamental da Conferência sobre o Futuro da 

Europa. Foram organizados quatro painéis de cidadãos europeus a fim de permitir aos cidadãos 

refletirem, em conjunto, sobre o futuro que ambicionam para a União Europeia. 

⚫ Os quatro painéis, cada um com cerca de 200 cidadãos europeus provenientes dos 27 Estados-

Membros, foram selecionados aleatoriamente; 

⚫ São 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; 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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⚫ Um terço de cada painel é composto por jovens (dos 16 aos 25 anos). Foi criada uma ligação 

especial entre este grupo de jovens e o Encontro Europeu da Juventude. 

Cada painel reúne-se três vezes, entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. A 1.ª sessão teve lugar 

em Estrasburgo, no Parlamento Europeu. A 2.ª sessão realizou-se em linha, por Interactio: uma 

ferramenta em linha que permite a realização de reuniões multilingues com interpretação simultânea 

em 24 línguas. A 3.ª sessão realizar-se-á em quatro Estados-Membros: o painel 1 em Dublim, no 

Instituto de Assuntos Internacionais e Europeus, e no castelo de Dublim, o painel 2 em Florença, no 

Instituto Universitário Europeu, o painel 3 em Natolin, no Colégio da Europa, e o painel 4 em 

Maastricht, no Instituto Europeu de Administração Pública, na Universidade de Economia de 

Maastricht e no Centro de Exposições e Conferências de Maastricht. 

Enquanto a 1.ª sessão teve um caráter introdutório e se destinou à definição de uma visão, à fixação 

da ordem do dia e à hierarquização das questões sobre as quais os cidadãos se queriam concentrar, a 

2.ª sessão teve por objetivo aprofundar os temas e formular orientações, a 3.ª sessão foi dedicada à 

produção de contributos para o Plenário da Conferência através da formulação de um conjunto de 

recomendações para que as instituições da União lhes deem seguimento. 

 

3. Principais resultados da sessão: Recomendações aprovadas pelo painel (para apresentação 

em sessão plenária) 

 
Tema 1 Garantir os direitos e a não discriminação  
 
Subtema 1.1 Não discriminação/Subtema 1.2 Igualdade de género  
 
1. «Recomendamos que a UE estabeleça critérios sobre antidiscriminação no mercado de trabalho 
(quotas para jovens, idosos, mulheres, minorias). Se as empresas preencherem os critérios, ganham 
subsídios ou incentivos fiscais.» 
Recomendamos que se reforce a sensibilização dos trabalhadores em relação a: 

• instituições supranacionais e nacionais (por exemplo, sindicatos); 

• mecanismos que garantam às empresas o respeito das normas existentes em matéria de 
não discriminação no local de trabalho; 

• programas de qualificação para grupos sociais que sejam vítimas de discriminação no 
mercado de trabalho (jovens, idosos, mulheres, minorias).  

 
Recomendamos a adoção de legislação da UE em duas fases. Em primeiro lugar, conceder subsídios 
para a contratação de trabalhadores de determinadas categorias suscetíveis de discriminação. Em 
segundo lugar, a legislação deve obrigar as entidades patronais a empregar os trabalhadores dessas 
categorias por um período mínimo de tempo.» 
 
O motivo desta recomendação prende-se com a responsabilidade da UE em manter um equilíbrio 
entre os interesses do mercado livre e a proteção das categorias vulneráveis, que devem ser 
juridicamente salvaguardadas. Os grupos heterogéneos são desejáveis para as empresas, visto que 
oferecem qualificações diversas. Os subsídios são um incentivo adicional a ser concedido às empresas. 
 
2. «Recomendamos que a UE crie um programa de incentivos que facilite a criação de infantários e 
parques infantis comportáveis em termos de preços, em grandes e pequenas empresas. As 
instalações partilhadas são igualmente uma opção viável para que as empresas mais pequenas 
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obtenham o subsídio.  
Recomendamos que a UE obrigue as empresas a criar infantários de forma proporcional ao número 
de funcionários.»  
 
Esta recomendação é feita por considerarmos que a conjugação da vida familiar com a vida 
profissional melhora o desempenho profissional, reduz o desemprego, e proporciona aos pais, 
especialmente às mulheres, uma situação que lhes permita prosseguir a sua carreira. Ao salientar a 
dimensão social, a solução proposta garante a segurança das crianças e diminui a ansiedade dos pais. 
 
Subtema 1.3 Defesa dos direitos humanos e dos direitos da natureza e dos animais  
 
3. «Recomendamos a salvaguarda do bem-estar dos animais e a sustentabilidade na atividade 
agrícola, através da alteração da Diretiva 98/58 CE relativa à proteção dos animais nas explorações 
pecuárias. Devem ser definidos critérios mínimos de modo mais pormenorizado. Esses critérios 
evem ser específicos, mensuráveis e limitados no tempo. Os critérios mínimos devem ser 
estabelecidos de modo a poderem ser alcançados padrões de bem-estar animal mais elevados e, ao 
mesmo tempo, a poder permitir uma transição para uma sustentabilidade climática e ambiental e 
uma agricultura ecológica.» 
 
Como cidadãos, consideramos que é importante ter normas mínimas mais fortes a serem 
harmonizadas no seio da UE no que diz respeito à criação de animais. Estamos conscientes de que a 
transição pode colocar problemas em alguns setores agrícolas que beneficiam de subsídios, assim 
como para aqueles que estão em transição para uma agricultura ecológica e sustentável. No entanto, 
consideramos muito importante assegurar que esta transição ocorra. 
 
4. «Recomendamos a promoção de uma agricultura mais respeitadora do ambiente e do clima na 
Europa e em todo o mundo, tributando todas as emissões negativas, os pesticidas e a utilização 
excessiva de água, entre outros, com base nos seus encargos ambientais. Os direitos aduaneiros 
sobre todos os bens agrícolas importados para a UE devem eliminar as vantagens competitivas de 
países terceiros sem os mesmos padrões que existem na UE. A fim de promover uma agricultura 
que respeite os animais, recomendamos que as emissões causadas pelo transporte de animais a 
longa distância sejam tributadas.» 
 
Ao estabelecer um sistema desse tipo, consideramos que é possível apoiar a transição para uma 
agricultura respeitadora do clima e do ambiente. 
 
5. «No contexto atual de proliferação de muitas notícias falsas, recomendamos a promoção de uma 
cobertura mais independente, objetiva e equilibrada dos meios de comunicação social através das 
seguintes ações: 1. Desenvolver, a nível da UE, uma diretiva de normas mínimas para a 
independência dos meios de comunicação social. 2. Promover, a nível da UE, o desenvolvimento de 
competências no domínio dos meios de comunicação social para todos os cidadãos.» 
 
A UE deve elaborar uma diretiva para garantir a independência dos meios de comunicação social e a 
liberdade de expressão. 
 
6. «Recomendamos que a produção agrícola em massa deixe de ser subsidiada se não conduzir à 
transição para uma agricultura ecológica e sustentável em termos de ambiente e clima. Em vez 
disso, recomendamos que se redirecionem os subsídios para apoiar uma transição sustentável.» 
 



 

 Painel 2, 3.ª sessão - 7 
 

Painel de cidadãos europeus 2: «Democracia europeia/Valores e direitos, Estado de direito, segurança» 

Consideramos que, em vez de subsidiar o setor agrícola das culturas em larga escala, os subsídios 
deveriam ser redirecionados para as explorações agrícolas em transição para cumprir as novas normas 
mínimas em matéria de bem-estar animal. 
 
Subtema 1.4 Direito à privacidade  
 
7. «Recomendamos o licenciamento a nível da UE para as entidades que tratam dados pessoais. As 
referidas entidades devem ser igualmente sujeitas a uma auditoria externa anual e independente 
sobre a proteção de dados. Devem ser punidas por violações da proteção de dados 
proporcionalmente ao seu volume de negócios anual, de forma mais rigorosa do que acontece ao 
abrigo do regulamento em vigor. A licença deve ser suspensa após duas violações consecutivas, e 
imediatamente após uma violação grave.» 
  
Esta recomendação é importante porque os regulamentos atuais (RGPD) não são suficientes e as 
entidades devem ser mais bem controladas e sancionadas para garantir que não violam a proteção de 
dados e o direito à privacidade. 
 
8. «Recomendamos que se reforce a competência da UE em: 1) educação em matéria de proteção 
de dados, 2) sensibilização para a proteção de dados e 3) proteção de dados pessoais de menores. 
Recomendamos o estabelecimento de normas mais claras e rigorosas sobre o tratamento de dados 
de menores no RGPD, designadamente normas de consentimento, verificação da idade e controlo 
por tutores legais. Recomendamos também a introdução no RGPD de uma categoria especial para 
dados sensíveis relativos a menores (por exemplo, o registo criminal, informações sobre saúde, 
exposição de nudez) de forma que os menores sejam protegidos de qualquer forma de abuso e 
discriminação.»  
 
Esta recomendação é necessária visto que os menores são especialmente vulneráveis à proteção de 
dados e às violações da privacidade e não existe atualmente uma sensibilização adequada da 
população em geral, em especial de menores, professores e tutores legais. Todos estes intervenientes 
necessitam de aprender a utilizar serviços relacionados com dados em linha e fora de linha e a 
proteger os direitos de privacidade das crianças. Além disso, os tutores legais podem, muitas vezes, 
consentir no tratamento dos dados das crianças sem estarem plenamente conscientes ou informados 
e as crianças podem falsificar o consentimento parental. Por último, mas não menos importante, esta 
recomendação é necessária porque, apesar da sua importância crucial, não existe uma campanha de 
sensibilização adequada a nível da UE para a proteção de dados dirigida especificamente a menores, 
tutores legais e professores.  
 
9. «Recomendamos a introdução de políticas de privacidade uniformizadas e de formulários de 
consentimento facilmente compreensíveis, concisos e de fácil utilização, que indiquem claramente 
qual o tratamento de dados estritamente necessário e qual é opcional. Recomendamos que a 
eliminação do consentimento seja fácil, rápida e permanente. Recomendamos que as entidades 
sejam proibidas de limitar os seus serviços mais do que o necessário se não houver consentimento 
para o tratamento opcional de dados.»  
 
Esta recomendação é feita por considerarmos que as atuais normas da UE não são suficientemente 
precisas, que a retirada do consentimento é longa, temporária e complexa, e que as entidades não 
têm interesse em oferecer os seus serviços aos cidadãos que reivindiquem os seus direitos de 
proteção de dados. 
 

Tema 2: Defender a democracia e o Estado de direito  
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Subtema 2.1 Defesa do Estado de direito  
 
10. «Recomendamos que o regulamento relativo a um regime geral de condicionalidade 
(2020/2092, adotado em 16 de dezembro de 2020) seja alterado para que se aplique a todas as 
violações do Estado de direito e não apenas às violações que afetem o orçamento da UE.» 
  
O regulamento relativo a um regime geral de condicionalidade permite a suspensão dos fundos da 
UE aos Estados-Membros que violem o Estado de direito. No entanto, de acordo com a formulação 
atual, aplica-se apenas a infrações que afetem, ou corram o risco de afetar, o orçamento da UE. Além 
disso, a atual formulação do regulamento relativo a um regime geral de condicionalidade constitui 
uma forma de autoproteção do orçamento da UE e das instituições da UE, e não dos cidadãos dos 
Estados-Membros em causa. Por conseguinte, recomenda-se que seja alterado o texto atual do 
regulamento de modo a abranger todo o tipo de violações do Estado de direito.  
 
11. «Recomendamos que a UE organize conferências anuais sobre o Estado de direito na sequência 
da publicação do relatório anual sobre o Estado de direito (mecanismo da Comissão para o controlo 
do cumprimento do Estado de direito pelos Estados-Membros). Os Estados-Membros devem ser 
obrigados a enviar à conferência delegações nacionais socialmente diversificadas que incluam 
cidadãos e funcionários públicos.»  
 
Estas conferências promoveriam o diálogo entre cidadãos da UE sobre questões relacionadas com o 
Estado de direito, bem como o diálogo entre cidadãos e os peritos que elaboram os relatórios anuais 
sobre o Estado de direito. Consideramos que numa atmosfera de apreciação e de partilha mútuas, os 
participantes podem regressar aos seus países de origem munidos de novas ideias e de boas práticas. 
A conferência permitiria, adicionalmente, o conhecimento e a compreensão do princípio do Estado 
de direito, bem como das conclusões e do processo por detrás do relatório anual sobre o Estado de 
direito. Chamaria também a atenção dos meios de comunicação social e permitiria aos cidadãos 
partilhar as suas experiências e compará-las com as conclusões do relatório.  
 
Subtema 2.2. Defesa e reforço da democracia/Subtema 2.4 Meios de comunicação social e 
desinformação  
 
12. «Recomendamos que a UE aplique mais rigorosamente as suas normas em matéria de 
concorrência no setor dos meios de comunicação social para assegurar que o pluralismo dos meios 
de comunicação social seja protegido em todos os Estados-Membros. A UE deve evitar grandes 
monopólios dos meios de comunicação social e processos de nomeação política para os órgãos de 
comunicação social. Também recomendamos que a futura Lei da Liberdade dos Meios de 
Comunicação Social da UE inclua normas que impeçam os políticos de serem proprietários de meios 
de comunicação social ou de exercerem uma forte influência no seu conteúdo.»  
 
Recomendamos esta medida porque a aplicação das normas da UE em matéria de concorrência 
fomenta um panorama pluralista dos meios de comunicação social onde os cidadãos têm o direito de 
escolha. Uma vez que a Comissão está atualmente a desenvolver uma lei (Lei da Liberdade dos Meios 
de Comunicação Social da UE) para a integridade do mercado dos meios de comunicação social da 
UE, esta lei deve também refletir que os meios de comunicação social não devem ser detidos ou 
influenciados por políticos. 
 
Subtema 2.3 Segurança 
 
13. «Recomendamos às instituições da UE que desempenhem um papel mais forte com todos os 
instrumentos à sua disposição, nomeadamente os centros nacionais de cibersegurança e a Agência 
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da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), para proteger indivíduos, organizações e 
instituições contra novas ameaças resultantes de violações de cibersegurança e da utilização de 
inteligência artificial para fins criminosos. Recomendamos ainda que as diretivas provenientes da 
Europa e das suas agências sejam corretamente aplicadas e divulgadas em todos os Estados-
Membros.»  
 
Esta recomendação é feita por considerarmos que os cidadãos se sentem indefesos e desconhecem 
as ações da União Europeia para combater estas ameaças. Consideramos que estas ameaças são uma 
grave preocupação de segurança nacional e europeia. Esta recomendação é importante porque a 
Europa deve ser um autêntico agente inovador neste domínio. 
 
14. «Recomendamos que, na sua relação com os países externos, a União Europeia reforce, em 
primeiro lugar, os valores democráticos comuns dentro das suas fronteiras. Somente após ter 
concretizado este objetivo poderá agir como embaixadora do nosso modelo democrático nos países 
que estejam preparados e dispostos a aplicá-lo, através da diplomacia e do diálogo.» 
 
O motivo desta recomendação prende-se com o dever que temos de olhar primeiro para nós próprios 
antes de nos virarmos para o mundo exterior e para os outros. Consideramos que a Europa pode e 
deve apoiar os Estados-Membros a reforçar as suas democracias. Acreditamos, igualmente, que é 
dando o exemplo e apoiando os esforços dos países externos rumo à democracia que nos protegemos. 
 
 

Tema 3: Reformar a UE  
 
Subtema 3.1 Reformas institucionais  
 
15. «Recomendamos a alteração dos nomes das instituições da UE para clarificar as suas funções. 
Por exemplo, o Conselho da União Europeia poder-se-ia designar «Senado da União Europeia» e a 
Comissão Europeia poderia alterar a sua designação para «Comissão Executiva da União 
Europeia».»  
 
Esta recomendação é feita por considerarmos que é atualmente difícil para os cidadãos compreender 
os papéis e as funções de cada instituição da União Europeia. As suas designações não refletem as 
respetivas funções. Não é expetável que os cidadãos saibam fazer a distinção entre o Conselho da 
União Europeia, o Conselho Europeu e o Conselho da Europa. É, pois, importante evitar a 
sobreposição.  
 
16. «Recomendamos a adoção de uma lei eleitoral para o Parlamento Europeu que harmonize as 
condições eleitorais (idade de voto, data da eleição, requisitos para os distritos eleitorais, 
candidatos, partidos políticos e respetivo financiamento). Os cidadãos europeus devem ter o direito 
de votar em diferentes partidos a nível da União Europeia, cada um composto por candidatos de 
vários Estados-Membros. Durante um período de transição suficiente, os cidadãos poderiam ainda 
votar tanto nos partidos nacionais como transnacionais.»  
 
Esta recomendação ocorre por considerarmos necessário que a União Europeia forme um sentido de 
unidade, que poderia ser alcançado através de uma eleição verdadeiramente unificada do Parlamento 
Europeu. Uma eleição comum responsabilizaria os deputados ao Parlamento Europeu e centraria a 
campanha eleitoral em temas europeus comuns.  
 
Subtema 3.2 Tomada de decisões  
 
17. «Recomendamos a criação de uma plataforma em linha onde os cidadãos possam encontrar e 
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solicitar informações assentes em factos verificados. A plataforma deverá ser claramente associada 
às instituições da UE, deverá ser estruturada por tópicos e ser facilmente acessível (por exemplo, 
incluindo uma linha telefónica direta). Os cidadãos deverão conseguir fazer perguntas cruciais a 
especialistas (por exemplo, a académicos ou jornalistas) e obter respostas factuais munidas das 
respetivas fontes.» 
 
Dispor de livre acesso à informação factual é algo do mais alto valor para a nossa sociedade, para que 
os cidadãos estejam bem informados e protegidos contra notícias falsas e desinformação. Precisamos 
de uma fonte de informação credível e independente que não seja influenciada por interesses 
políticos, económicos e nacionais. Além disso, a plataforma poderá estabelecer uma ponte (ou seja, 
uma relação direta) entre os cidadãos e a UE. 
 
18. «Recomendamos a realização de um referendo a nível de toda a UE para casos excecionais de 
assuntos extremamente importantes para todos os cidadãos europeus. O referendo deverá ser 
lançado pelo Parlamento Europeu e deve ser juridicamente vinculativo.»  
 
É necessária uma influência mais direta dos cidadãos da UE em decisões importantes sobre assuntos 
de toda a UE. No entanto, os referendos só devem ser realizados em circunstâncias excecionais, uma 
vez que os custos são demasiado elevados para haver uma realização regular. Estamos cientes de que 
esta recomendação pode exigir uma alteração do Tratado e a adaptação das constituições nacionais. 
 
19. «Recomendamos a criação de uma plataforma digital multifuncional onde os cidadãos possam 
votar em eleições e sondagens em linha. Os cidadãos deverão ter capacidade para explicitar as suas 
razões, fundamentando o seu voto em questões importantes e propostas legislativas provenientes 
das instituições europeias. A plataforma deve ser segura, amplamente acessível e perfeitamente 
visível para todo e qualquer cidadão.» 
 
O objetivo desta plataforma é aumentar a participação na política europeia e facilitar o acesso dos 
cidadãos aos processos de consulta e votação. As ferramentas e processos existentes não são 
suficientemente visíveis, e é por isso que é necessária uma nova ferramenta integrada para estas 
diferentes funções. Mais participação dá origem a melhores decisões, mais confiança entre os 
cidadãos europeus, e a um melhor funcionamento da União Europeia em geral. 
 
20. «Recomendamos que os sistemas de votação nas instituições da UE sejam reavaliados, 
concentrando-se na questão da votação por unanimidade. O «peso» da votação deve ser calculado 
de forma justa, para que os interesses dos países pequenos sejam protegidos.»  
 
O voto por unanimidade representa um desafio significativo para a tomada de decisões na UE. O 
elevado número de Estados-Membros torna muito difícil chegar a um acordo. Se necessário, os 
Tratados europeus devem ser alterados de modo a abordarem a questão da unanimidade. 
 
Subtema 3.3 Integração mais estreita  
 
21. «Recomendamos que a UE faça investimentos públicos que conduzam à criação de empregos 
adequados e à melhoria e harmonização da qualidade de vida em toda a UE, entre os Estados-
Membros e no território dos Estados-Membros (ou seja, a nível regional). Existe uma necessidade 
de assegurar a supervisão, transparência e comunicação eficaz com os cidadãos na aplicação dos 
investimentos públicos e de permitir aos cidadãos acompanhar todo o processo de investimento. 
Os investimentos na qualidade de vida abrangem a educação, a saúde, a habitação, as 
infraestruturas físicas, os cuidados aos idosos e a pessoas com deficiência, tendo em conta as 
necessidades de cada Estado-Membro. Os investimentos adicionais devem procurar estabelecer um 
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bom equilíbrio entre um trabalho adequado e a vida pessoal, a fim de permitir um estilo de vida 
saudável.»  
 
Esta recomendação é importante porque a harmonização do nível de vida em toda a UE irá melhorar 
o progresso económico em toda a União, o que conduzirá a uma UE unificada. Trata-se de um 
indicador fundamental face a uma maior integração da UE. Embora alguns destes mecanismos já 
existam, consideramos que ainda há espaço para mais melhorias. 
 
22. «Recomendamos o estabelecimento de uma base comum, de acordo com um conjunto de 
indicadores económicos e indicadores de qualidade de vida, para todos os Estados-Membros, com 
as mesmas oportunidades e com todos ao mesmo nível para alcançar uma estrutura económica 
comum. É importante que o estabelecimento de uma base comum siga uma linha temporal clara e 
realista estabelecida pelas instituições por recomendação de peritos. Os peritos também devem ser 
consultados sobre o aspeto dessa estrutura económica comum. É igualmente importante que os 
indicadores que definem a base comum sejam definidos com a ajuda de peritos.» 
 
Fazemos esta recomendação porque se tivermos uma UE justa, teremos uma Europa mais unida. Para 
sermos justos, devemos oferecer igualdade de oportunidades e uma base comum a toda a UE. Uma 
estrutura económica comum só pode ser alcançada quando for estabelecida uma base comum. 
 
23. «Recomendamos a tributação das grandes empresas e dos respetivos rendimentos de forma a 
contribuir para os investimentos públicos e que os valores resultantes dessa tributação sejam 
investidos na educação e no desenvolvimento de cada país (I&D, bolsas de estudo - Erasmus, entre 
outros.). É também importante concentrarmo-nos na eliminação da existência de paraísos fiscais 
na UE.»  
 
Esta recomendação é feita por considerarmos que ajudará a prevenir a evasão fiscal e a criação de 
paraísos fiscais e permitirá ajudar no cumprimento da legislação. 
 
 

Tema 4: Criar uma identidade europeia  
 
Subtema 4.1 Educação para a democracia  
 
24. «Recomendamos que sejam envidados esforços para melhorar e atingir um padrão mínimo de 
conhecimento no domínio da educação para a democracia na União Europeia em todos os Estados-
Membros. Esta educação deve incluir os processos democráticos, sem, contudo, se cingir aos 
mesmos, e informações gerais sobre a UE que devem ser ensinadas em todos os seus Estados-
Membros. Deve ser ainda mais enriquecida por um conjunto de conceitos diferenciados que 
ensinem o processo democrático, que deverá ser envolvente e adequado à idade.»  
 
Esta recomendação e as razões que a justificam são importantes porque, se implementada, conduzirá 
a uma vida mais harmoniosa e democrática na União Europeia. As justificações são as seguintes: os 
jovens seriam instruídos relativamente a processos democráticos; este tipo de educação poderia 
reduzir o populismo e a desinformação no debate público; conduziria a menos discriminação; e 
finalmente poderia educar e envolver os cidadãos na democracia, não os limitando apenas ao seu 
dever de voto. 
 
25. «Recomendamos que as tecnologias de tradução existentes e emergentes, como a inteligência 
artificial, sejam mais desenvolvidas, melhoradas e tornadas mais acessíveis de modo a reduzir as 
barreiras linguísticas e a reforçar a identidade comum e a democracia na União Europeia.»  
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Esta recomendação e as razões que a justificam são importantes porque, se for aplicada, ajudará a 
construir uma identidade europeia comum, melhorando a comunicação entre os cidadãos de todos 
os Estados-Membros. 
 
26. «Recomendamos que a informação verificável seja facilmente acessível aos cidadãos, em 
termos compreensíveis, através de uma aplicação de dispositivo móvel, a fim de melhorar a 
transparência, a deliberação pública e a democracia. Essa aplicação poderia divulgar informações 
relativas, por exemplo, à legislação, a debates no seio da UE, a alterações de tratados, entre outros 
aspetos.»  
 
Esta recomendação e as razões que a justificam são importantes porque, se for aplicada, facilitará a 
comunicação, permitindo deliberações mais informadas, entre os cidadãos dos respetivos Estados-
Membros, através de uma aplicação que poderá ter várias funções. Esta aplicação deve ser concebida 
de modo a ser pertinente para todos, bem como para estimular uma maior curiosidade e tornar a 
informação técnica mais acessível e envolvente. A aplicação móvel deve ser entendida como uma 
fonte suplementar, que divulga informações oficialmente verificadas diretamente pela UE para 
melhorar a confiança, a transparência no debate público e para ajudar a construir uma identidade 
europeia comum.  
 
Subtema 4.2 Valores europeus e identidade europeia  
 
27. «Recomendamos que a UE crie um fundo especial para interações em linha e fora de linha 
(designadamente programas de intercâmbio, painéis, reuniões) de curta e longa duração entre 
cidadãos da UE, a fim de reforçar a identidade europeia. Os participantes devem ser representativos 
da sociedade da UE, o que incluiria grupos-alvo com base em vários critérios, nomeadamente 
demográficos, socioeconómicos e profissionais. Os objetivos deste fundo devem ser claramente 
especificados de modo a estimularem a identidade europeia e o fundo deve ser avaliado numa base 
regular.»  
 
Esta recomendação é feita por considerarmos que este tipo de interações permite aos cidadãos 
partilhar ideias, e os intercâmbios mais longos permitem-lhes compreender as diferentes culturas e 
partilhar experiências, designadamente práticas profissionais. É necessário um fundo da UE dado ser 
importante que todos possam participar, incluindo aqueles que geralmente não o fazem. 
 
28. «Recomendamos que a UE invista rapidamente na luta contra a desinformação, apoiando as 
organizações e iniciativas existentes, como o Código de Conduta sobre Desinformação e o 
Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais, e iniciativas semelhantes nos Estados-
Membros. As contramedidas poderiam incluir a verificação dos factos, a sensibilização para a 
desinformação, o fornecimento de estatísticas facilmente acessíveis, a imposição de sanções 
adequadas a quem difunda desinformação, com base num quadro jurídico, e o combate às fontes 
de desinformação.»  
 
Esta recomendação é importante porque a informação incorreta e a desinformação, vindas de dentro 
e de fora da UE, criam conflitos entre os cidadãos da UE, polarizam a sociedade, põem a democracia 
em perigo e prejudicam a economia. Dada a complexidade do tema, são necessários recursos 
humanos e financeiros significativos. 
 
29. «Recomendamos 1) que se aumente a frequência das interações em linha e fora de linha entre 
a UE e os seus cidadãos (por exemplo, questionando diretamente os cidadãos acerca dos assuntos 
da UE e criando uma plataforma de fácil utilização para assegurar que todos os cidadãos possam 
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interagir com as instituições e os funcionários da UE), e 2) a fim de assegurar que os cidadãos 
possam participar no processo de elaboração de políticas da UE, exprimir as suas opiniões e obter 
retornos de informação, recomendamos a criação de uma carta ou de um código de conduta ou 
orientações para os funcionários da UE. Devem existir diferentes meios de interação para que cada 
cidadão possa participar.»  
 
Esta recomendação é importante porque existem vários meios para chegar às instituições da UE 
(plataformas em linha, órgãos representativos), contudo, esses meios não são conhecidos, não são 
eficazes nem transparentes. Existem enormes diferenças em matéria de acessibilidade entre os 
países. Interações mais frequentes e de melhor qualidade conduzirão a um sentimento de pertença 
à cidadania da UE. 
 
30. «Recomendamos que a identidade europeia e os valores europeus (ou seja, o Estado de direito, 
a democracia e a solidariedade) tenham um lugar especial no processo de integração dos migrantes. 
As possíveis medidas podem incluir a criação de programas ou o apoio a programas (locais) já 
existentes, para incentivar interações sociais entre migrantes e cidadãos da UE, ou envolver 
empresas nos programas de apoio à integração de migrantes. Ao mesmo tempo, devem ser 
iniciados programas semelhantes, de modo a criar uma consciência entre os cidadãos da UE sobre 
questões relacionadas com a migração.»  
 
Esta recomendação é importante porque os programas de interação social podem apoiar os migrantes 
na sua nova vida e permitir que os não migrantes tenham uma visão da vida quotidiana dos migrantes. 
Se os migrantes viverem em guetos não é possível integrá-los na sociedade do país e da UE. É 
necessária uma política comum já que, assim que os migrantes entram no território da UE, podem ir 
para qualquer país da UE. As iniciativas locais devem ser apoiadas, uma vez que os governos locais 
utilizarão os fundos de forma mais eficaz do que seria o caso a nível nacional. 
 
Subtema 4.3 Informações sobre a UE  
 
31. «Recomendamos que a UE forneça mais informações e notícias aos cidadãos europeus. A UE 
deve utilizar todos os meios necessários, respeitando, ao mesmo tempo, a liberdade e 
independência dos meios de comunicação social. Deve fornecer os recursos aos meios de 
comunicação social, bem como uma informação ampla e fiável sobre as atividades e políticas da UE. 
A UE deve garantir que a informação seja transmitida uniformemente em todos os Estados-
Membros pelos meios de comunicação social nacionais e europeus e deve assegurar que os Estados-
Membros incentivem os organismos públicos de radiodifusão e as agências noticiosas públicas a 
cobrir os assuntos europeus.» 
 
O motivo desta recomendação prende-se com a nossa experiência pessoal e com base nos dados do 
Eurobarómetro, pois a maioria dos cidadãos europeus são informados através dos meios de 
comunicação tradicionais (imprensa, rádio e televisão) e a informação atualmente oferecida nestes 
canais sobre a UE é muito escassa. Os meios de comunicação social, em particular os meios de 
comunicação social públicos, têm uma função de serviço público, pelo que a divulgação de questões 
da UE que afetem a população europeia é essencial e indispensável ao cumprimento dessa função. 
Recomendamos que as informações emitidas nos diferentes Estados-Membros sobre a UE sejam as 
mesmas, a fim de promover a integração e evitar a transmissão de informações distintas sobre as 
diferentes questões em cada país. É mais viável e menos dispendioso utilizar os canais dos meios de 
comunicação social já existentes do que criar um novo canal para obter o mesmo resultado. Os canais 
pré-existentes também apresentam a vantagem de já serem conhecidos pelos cidadãos. Nenhum 
cidadão deve ter de escolher entre diferentes canais para poder ter acesso a conteúdos diferentes 
(nacionais ou europeus). 



 

 Painel 2, 3.ª sessão - 14 
 

Painel de cidadãos europeus 2: «Democracia europeia/Valores e direitos, Estado de direito, segurança» 

 
32. «Recomendamos à UE que crie e anuncie fóruns multilingues em linha, assim como reuniões 
fora de linha, em que os cidadãos possam iniciar debates com representantes da UE, 
independentemente do tema e do âmbito geográfico da questão levantada. Esses fóruns em linha 
e as reuniões fora de linha devem ter um limite de tempo de curto prazo, durante o qual são 
recebidas respostas às perguntas. Todas as informações sobre estes espaços deverão ser 
centralizadas num sítio Web oficial integrado com diferentes características; por exemplo, como 
um espaço de perguntas frequentes, a possibilidade de partilhar ideias, propostas ou preocupações 
com outros cidadãos e com um mecanismo para identificar os que recebem um maior apoio. Em 
qualquer caso, o acesso a esse sítio Web oficial deve ser fácil e deve ser utilizada uma linguagem 
não burocrática.» 
 
Esta recomendação é importante porque criará um canal direto entre os cidadãos europeus e os 
representantes europeus através do qual poderão comunicar e interagir, dando aos cidadãos um 
acesso fácil à informação sobre a UE e tornando-os mais conscientes da informação existente. Criará, 
portanto, uma UE mais transparente e aberta e ajudará os cidadãos a partilhar os seus problemas e 
pensamentos, a receber respostas e soluções políticas e permitir-lhes-á interagir e partilhar 
perspetivas e experiências com outros cidadãos. 
 
33. «Recomendamos às instituições e aos representantes da UE que utilizem uma linguagem mais 
acessível e que evitem utilizar termos burocráticos nas suas comunicações, mantendo 
simultaneamente a qualidade e a especialização das informações fornecidas. A UE deve também 
adaptar a informação que fornece aos cidadãos através de diferentes canais de comunicação e 
perfis de audiência (por exemplo, jornais, televisão, redes sociais). A UE deve fazer um esforço 
especial para adaptar a comunicação aos meios digitais, a fim de aumentar a sua capacidade de 
divulgação junto dos jovens.» 
 
Esta recomendação é importante porque, quanto mais compreensíveis forem as informações sobre a 
UE, maior será o potencial de envolvimento dos cidadãos europeus. Ao dispor de ferramentas novas 
e modernas específicas para atingir públicos específicos, os cidadãos compreenderão melhor as 
atividades e políticas da UE, em especial os jovens que não se sintam próximos ou ligados à UE.  

 
Tema 5: Reforçar a participação dos cidadãos 

 
Subtema 5.1 Participação dos cidadãos  
 
34. «Recomendamos a presença de cidadãos-observadores independentes em todos os processos 
de tomada de decisões da UE. Deve haver um fórum ou órgão permanente de representantes dos 
cidadãos para desempenhar a função de transmitir informações pertinentes e importantes a todos 
os cidadãos da UE que se identifiquem como cidadãos da UE. Esses cidadãos envolver-se-iam com 
todos os outros cidadãos europeus num espírito de ligação descendente/ascendente, o que iria 
desenvolver ainda mais o diálogo entre os cidadãos e as instituições da UE.» 
 
Consideramos ser evidente que os cidadãos merecem ser informados sobre toda e qualquer questão 
e deve ser assegurado que os políticos não possam esconder dos cidadãos determinadas questões 
sobre as quais prefeririam que estes não tomassem conhecimento. Tal faria a ponte entre cidadãos e 
representantes eleitos, estabelecendo novas vias de confiança. 
 
35. «Recomendamos que a UE reinicie o debate sobre a constituição da Europa com vista à criação 
de uma constituição com base nos contributos dos cidadãos da UE. Os cidadãos deverão poder votar 
na criação de tal constituição. Para evitar conflitos com os Estados-Membros, esta constituição deve 
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dar prioridade à inclusão dos direitos humanos e dos valores democráticos. A criação de uma 
constituição deste tipo deve considerar esforços anteriores que nunca se materializaram numa 
constituição.»  
 
Esta constituição iria envolver os jovens na política a nível da UE e contrariar as forças crescentes do 
nacionalismo. Esta recomendação é importante porque facultaria uma definição comum do que se 
entende por democracia na Europa, e assegurar-se-ia de que esta é aplicada de forma igual em todos 
os Estados-Membros. Consideramos que a UE tem valores comuns no que respeita à democracia e 
aos direitos humanos. Estamos convictos de que permitiria aos cidadãos serem incluídos no processo 
de tomada de decisões e permitir-lhes-ia identificarem-se mais como cidadãos da UE, através da 
participação no processo.  
 
36. «Recomendamos que os políticos sejam mais responsáveis na representação dos cidadãos que 
são eleitos para representar. Os jovens, em particular, estão especialmente desinteressados da 
política e não são levados a sério sempre que são incluídos. A alienação é, contudo, uma questão 
universal e as pessoas de todas as idades deveriam estar mais envolvidas do que estão 
atualmente.»  
 
Esta recomendação prende-se com a necessidade atualizar o conceito de democracia. É necessário 
recordar em que consiste a democracia: em representar as pessoas (cidadãos da UE). Consideramos 
que os jovens estão cansados e desiludidos com os políticos, que veem como elites com opiniões 
distintas das suas. É essa a razão pela qual as pessoas devem ser incluídas mais do que se encontram 
atualmente, de maneira inovadora e envolvente. O sistema educativo e, seguidamente, os meios 
sociais digitais e todas as outras formas de comunicação social poderiam desempenhar este papel 
durante todo o ciclo de vida e em todas as línguas. 
 
Subtema 5.2 Participação dos cidadãos  
 
37. «Recomendamos que a UE se aproxime mais dos cidadãos de uma forma mais assertiva, o que 
significa envolver os Estados-Membros na promoção da participação dos cidadãos na UE. A UE deve 
promover a utilização dos mecanismos de participação dos cidadãos, desenvolvendo campanhas de 
marketing e publicidade. Os governos nacionais e locais devem ser obrigados a participar neste 
processo. A UE deve garantir a eficácia das plataformas de democracia participativa.»  
 
Esta recomendação é importante porque a plataforma já existente deve ser mais forte e eficiente: é 
necessário que haja mais reações dos cidadãos à UE e vice-versa. Não existe debate suficiente no seio 
da UE, tanto entre os cidadãos como entre os governos. Consideramos que os cidadãos não se 
envolvem na apresentação de petições, ou porque não sabem que o processo existe ou porque não 
acreditam no sucesso de tal petição. 
 
38. «Recomendamos que a UE crie e execute programas para as escolas que falem acerca daquilo 
que está a ser feito na UE em termos dos mecanismos de participação existentes. Estes programas 
devem ser incluídos nos currículos escolares que versam sobre cidadania europeia e ética com 
conteúdos adequados à idade. Também deveriam existir programas para adultos. Deve haver 
programas de aprendizagem ao longo da vida disponíveis para os cidadãos com vista a aprofundar 
os seus conhecimentos sobre as possibilidades de participação dos cidadãos da UE.»  
 
Esta recomendação é necessária pela sua importância para o futuro das novas gerações. Os cidadãos 
querem saber como fazer ouvir a sua voz. É importante que conheçam os mecanismos exatos e a 
forma como estes podem ser utilizados, para que a sua voz seja ouvida pela UE. É importante para a 
igualdade na inclusão de todos os cidadãos europeus. Enquanto cidadãos europeus, é necessário que 
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saibamos exercer os nossos direitos. Por sermos cidadãos europeus, temos direito a esse 
conhecimento. 
 
Subtema 5.3 Participação dos cidadãos  
 
39. «Recomendamos que a União Europeia realize assembleias de cidadãos. Recomendamos 
vivamente que estas sejam desenvolvidas através de uma disposição legal ou regulamento 
juridicamente vinculativo e obrigatório. As assembleias de cidadãos devem ter lugar a cada 12-18 
meses. A participação dos cidadãos não deve ser obrigatória, mas sim incentivada, embora 
organizada com base em mandatos limitados. Os participantes nas assembleias devem ser 
selecionados aleatoriamente, com base em critérios de representatividade, não devendo 
representar nenhuma organização, nem ser convidados a participar devido ao facto de exercerem 
determinadas profissões. Se necessário, será facultado apoio de peritos para que os membros da 
assembleia disponham de informações suficientes para poderem deliberar. A tomada de decisões 
estará nas mãos dos cidadãos. A UE deve assegurar o empenho dos políticos nas decisões dos 
cidadãos tomadas nas assembleias de cidadãos. No caso de as propostas dos cidadãos serem 
ignoradas ou explicitamente rejeitadas, as instituições da UE devem ser responsabilizadas e 
justificar as razões dessa decisão.» 
 
Recomendamos a realização de assembleias de cidadãos porque queremos que estes se sintam mais 
próximos das instituições da UE e que contribuam diretamente para a tomada de decisões em estreita 
colaboração com os políticos, aumentando o sentimento de pertença e a eficácia direta. Além disso, 
queremos que os partidos políticos e os seus programas eleitorais sejam responsáveis perante os 
cidadãos. 
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Anexo I: Como foram elaboradas as recomendações? 

A. Panorâmica da 3.ª sessão  

· Boas-vindas e apresentação da 
ordem do dia

· Contributos da plataforma
· Explicação dos objetivos e do 

processo Transformar as orientações em
recomendações

· Trabalhar nas principais
mensagens para o Plenário da 

Conferência

· Leitura e definição de prioridades 
das orientações por parte dos 

cidadãos
· Sessão de esclarecimento com

peritos e verificadores de factos

Observações dos outros grupos e 
finalização das recomendações

· Votação nas recomendações
· Alocução final

· Finalização das principais
mensagens

Os cidadãos iniciam o processo de 
transformação das orientações em

recomendações

SESSÃO 
PLENÁRIA

FÓRUM ABERTO

SESSÃO DO 
SUBGRUPO

- Voltar a familiarizar-se com o painel e 
preparar-se para a sessão

- Def inir a prioridade das orientações
- Iniciar o processo de transformação das 
orientações em recomendações

- Transformar as orientações em
recomendações

- Concluir as recomendações

- Trabalhar nas principais mensagens para 
o Plenário da Conferência

- Votar nas recomendações

3.ª SESSÃO

1.º DIA                                2.º DIA                            3.ºDIA
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B. Representação esquemática do desenvolvimento de recomendações 

1.º PASSO: ORIENTAÇÕES

2.º  PASSO: AGRUPAMENTO

3.º PASSO: DEFINIR A PRIORIDADE DE 5 AGRUPAMENTOS 4.º PASSO: 
RECOMENDAÇÕES
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C. Processo de elaboração de recomendações passo a passo 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Voltar a familiarizar-se com o painel e preparar-se para a 3.ª sessão 
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Boas-vindas; Dar a palavra aos cidadãos; Atualização da plataforma; Ordem do dia do fim de semana; 
Introdução à metodologia da sessão 

Abrir fórum 1 

Objetivo: Definir a prioridade das orientações 

Leitura das orientações e debate informal nas salas (sem interpretação); definir a prioridade das 
orientações utilizando autocolantes; Cada cidadão recebeu cinquenta autocolantes (dez verdes para 
o tema 1, dez vermelhos para o tema 2, dez azuis para o tema 3, dez amarelos para o tema 4 e dez 
púrpura para o tema 5) e definiu a prioridade de um máximo de dez orientações por cada tema. Foram 
atribuídos cinco autocolantes de cor preta a cada cidadão para estabelecer a prioridade das 
orientações elaboradas pelo seu próprio subgrupo.  

Tema 1
Garantir os 

direitos e a não 
discriminação

Subtema 1.1
Não

discriminação

 

Tema 2
Defender a 

democracia e o 
Estado de 

direito

Subtema 2.2
Defender e 
reforçar a 

democracia

 

Tema 3
Reformar a UE

Subtema 3.1
Reforma 

institucional

 

Tema 4
Criar uma 
identidade 
europeia

Subtema 4.3
Informações sobre 

a UE

 

Tema 5
Reforçar a 

participação dos 
cidadãos

Subtema 5.1
Participação dos 

cidadãos

 

1.1.1.1
Terão de ser aplicadas normas uniformes em 

todos os países da UE, monitorizadas pela 
UE. São precisamente os mais vulneráveis 

que necessitam de maior proteção.

001

 

2.3.4.1
A UE deverá reforçar o seu empenho em 

exportar o seu modelo de democracia e os seus 
valores para fora das suas fronteiras,

não por meio de armas, mas através da 
diplomacia, da partilha de boas práticas a nível 

internacional e da sensibilização. 

044

 

3.1.1.2
Para a adesão à UE, o critério relativo aos 

valores e à democracia deverá ter prioridade 
(sobre o do desenvolvimento económico).

054

 

4.2.4.1
Melhorar o processo de cobrança de impostos 
às principais empresas multinacionais. Atender 
igualmente ao problema dos paraísos fiscais.

095

 

5.2.3.1
Envolver os municípios e as entidades locais e 

regionais para apelar aos cidadãos e promover a 
sua participação nos mecanismos de decisão da 

UE. Contar com a participação especial das 
escolas e dos jovens, sem esquecer os adultos.

116
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Trabalho do subgrupo 1 

Objetivo: Dar início à transformação das orientações em recomendações 

Sábado, 11/12/2021 

Trabalho do subgrupo 2 

Objetivo 1: Transformar as orientações em recomendações 

Foi seguida a mesma metodologia utilizada no trabalho do subgrupo 1. 

Objetivo 2: Troca de observações com outros subgrupos a quem foi atribuído o mesmo tema. 

Objetivo 3: Troca de observações com outros subgrupos a quem foram atribuídos outros temas. 

Foi utilizada a mesma metodologia que anteriormente. 

Objetivo 4: Finalização das recomendações 

Nesta última fase foram feitos esforços para incluir as observações dos outros subgrupos e a 
verificação de factos. Os subgrupos finalizaram as suas recomendações. 

Domingo, 12/12/2021 

Abrir fórum 2 

Objetivo: Trabalhar nas principais mensagens para o Plenário da Conferência 

O grupo de 20 representantes do painel no Plenário da Conferência trabalhou igualmente nas 
principais mensagens entre as sessões. Para o efeito, entrevistaram outros participantes para tentar 
reunir essas mensagens e poder comunicar as conclusões do painel de uma forma simples. As 
principais mensagens devem refletir as recomendações e as respetivas justificações. 

Sessão plenária 2 

Objetivo: Votar nas recomendações 

Instruções facultadas aos participantes: 

 

1. Premir um botão no tablet. 

 

2. Digitalizar um código QR 

para aceder à hiperligação do 

formulário com as 

recomendações para o tema. 

 

3. Verificar o número de 

identificação pessoal (PIN) que 

se encontra na parte traseira 

do tablet. 
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PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Introduzir o PIN no formulário. 

 

 

5. Selecionar a mão com o 

polegar para cima ou para 

baixo em cada uma das 

recomendações para cada 

tema e enviar. 

 
 
 
 
 
 
6. As recomendações que 
obtenham 70 % ou mais dos 
votos serão aprovadas. 
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Anexo II: Contributos de peritos e de verificadores de factos para apoiar o processo de verificação 

de factos 

O contributo dos peritos e dos verificadores de factos foi coordenado pelo «Centro de Conhecimento 
e Informação – KICK», composto por membros do Secretariado Comum e do grupo de deliberação, 
com o apoio de estudantes de pós-doutoramento do IUE. Sempre que os participantes, mediadores, 
observadores ou peritos participantes detetavam a necessidade de clarificação factual, esta era 
comunicada ao KICK, que reencaminhava a pergunta para o perito e/ou verificador de factos 
adequado. 

As deliberações dos subgrupos foram seguidas por vários peritos no local e em linha, para que se 
pudesse proceder à verificação de factos. Além disso estavam disponíveis peritos das três instituições 
para responder a questões de verificação de factos nos seus domínios de especialização, em especial 
no concernente aos instrumentos regulamentares e outros instrumentos políticos já existentes.  

Foi solicitado aos peritos e verificadores de factos que respondessem dentro de um curto espaço de 
tempo, formulando uma resposta tão clara quanto possível, que pudesse ser transmitida pelo 
mediador aos participantes após aprovação pelo KICK. 

Lista de peritos no local e em linha: 

Peritos no tema 1 - Garantir os direitos e a não discriminação 

 

• Costanza Hermanin, investigadora principal no domínio das políticas no Instituto Universitário 

Europeu de Florença 

• Hielke Hijmans, presidente da Câmara de Litígios/membro do Conselho Executivo da 

Autoridade Belga para a Proteção de Dados  

 

Peritos no tema 2 - Defender a democracia e o Estado de direito 

 

• Carlos Closa Montero, professor na Escola de Governação Transnacional do Instituto 

Universitário da Europa, Itália, e no Instituto de Políticas y Bienes Públicos – Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Espanha 

• Paul Blokker, professor associado de Sociologia, Universidade de Bolonha 
• Raphael Bossong, Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança 

• Elda Brogi, professora no Centro para a Política dos Meios de Comunicação Social e a 

Liberdade dos Meios de Comunicação Social, Instituto Universitário Europeu. Membro do 

Conselho Executivo do EDMO – Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais 

 

Peritos no tema 3 - Reformar a UE 

 

• Katrin Auel, chefe do grupo de investigação sobre Governação Europeia, Finanças Públicas e 

Mercados de Trabalho do Instituto de Estudos Avançados, Viena 

• Corinna Stratulat, chefe do Programa sobre Política e Instituições Europeias e analista política 

principal, Centro de Política Europeia 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
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• Ariadna Ripoll Servent, professora de Política da União Europeia no Centro de Estudos da 

União Europeia de Salzburgo (SCEUS) e no departamento de Ciências Políticas e Sociologia da 

Universidade de Salzburgo 

• Diane Fromage, bolseira individual Marie Sklodowska-Curie no Instituto Superior de Direito 

Sciences Po, Paris  

• Kalypso Nicolaïdis, professora na Escola de Governação Transnacional e professora de 

Relações Internacionais na Universidade de Oxford 

• Ulrike Liebert, Cátedra Jean Monnet de Estudos Europeus, Universidade de Bremen 

 

Peritos no tema 4 - Criar uma identidade europeia 

 

• Hans-Jörg Trenz, professor de Sociologia da Cultura e da Comunicação, Scuola Normale 

Superiore, em Pisa e Florença, Itália 

• Antoine Godbert, antigo chefe da Agência Erasmus em Bordéus, membro do Cercle Erasmus 

 

Peritos no tema 5 - Reforçar a participação dos cidadãos 

 

• Alberto Alemanno, professor de Direito da União Europeia e Política na École de Hautes 

Études Commerciales (HEC), Paris 

• Dominik Hierlemann, Fundação Bertelsmann  

 

 

Anexo III: Recomendações que foram apreciadas pelo painel e não foram aprovadas 

Tema 1 Garantir os direitos e a não discriminação  
 

Subtema 1.1 Não discriminação/Subtema 1.2 Igualdade de género  
 
«Recomendamos que a UE inclua ativamente as minorias na elaboração de políticas relativas a 
aspetos cruciais das instituições estatais (por exemplo, a polícia e as ONG). Recomendamos que a 
UE estabeleça um conselho consultivo, eleito diretamente pelas minorias. Esse conselho deverá ser 
constituído predominantemente por representantes de minorias, estando as ONG também 
presentes. Deve ter um papel formativo na instrução de funcionários públicos para cuidar das 
necessidades das minorias. Este órgão deve ter direito de veto em assuntos relacionados com as 
minorias.» 
 
Esta recomendação é importante porque as vozes das minorias não são suficientemente tidas em 
conta. Os seus elementos devem falar por si próprios, de forma autodeterminada e profissional, e é 
por esta razão que consideramos que devem ser eleitos por votação e com base no seu conhecimento. 
 
Tema 2: Defender a democracia e o Estado de direito  
 
Subtema 2.2. Defesa e reforço da democracia/Subtema 2.4 Meios de comunicação social e 
desinformação  
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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«Recomendamos a criação de uma agência de supervisão dos meios de comunicação audiovisuais, 
impressos e digitais, a nível europeu. Esta agência deve controlar se os meios de comunicação 
nacionais seguem um processo imparcial e objetivo na produção do seu conteúdo. A fim de prevenir 
a desinformação, a agência deve fornecer um sistema de pontuação sobre a fiabilidade dos meios 
de comunicação social nacionais. Este sistema de pontuação deverá ser de fácil compreensão para 
os cidadãos.»  
 
Esta recomendação é feita porque precisamos de uma avaliação dos meios de comunicação social e 
da sua fiabilidade, mas também da diversidade de tais meios nos países da UE. Uma agência da UE 
seria a forma mais objetiva para assegurar esse desígnio. Além disso, um sistema de pontuação 
permite que os cidadãos façam escolhas informadas e incentiva os meios de comunicação a 
transmitirem notícias fiáveis. Se o sistema de pontuação se revelar insuficiente para assegurar a 
fiabilidade dos meios de comunicação, a agência deverá igualmente estar dotada de poderes para 
impor sanções. 
 
Tema 5: Reforçar a participação dos cidadãos 
 
Subtema 5.1 Participação dos cidadãos  
 
«Recomendamos que seja criado um órgão de representação dos cidadãos com a finalidade de 
debater e informar sobre a tomada de decisões de uma forma significativa - sempre que houver 
uma questão a ser decidida a nível da UE, que seja de grande importância para os cidadãos europeus 
(tal como decidido pelos cidadãos - possivelmente através de um inquérito). Este órgão deverá 
consistir num grupo diversificado de aproximadamente 100 cidadãos de todos os países da UE, com 
representação igual para cada país. Deverá também ser um grupo rotativo em que os membros 
sejam substituídos regularmente.»  
 
É importante evitar problemas como a corrupção que possa surgir num órgão representativo 
permanente e é fundamental que esse órgão tenha uma representação igual de todos os países, de 
forma a evitar um processo de tomada de decisões injusto. Tal evitaria os desafios de realizar reuniões 
constantemente ou de utilizar tecnologia à distância. 
 
 
 
 

Anexo IV: Orientações agrupadas3 

Tema 1 Garantir os direitos e a não discriminação 

Subtema 1.1 Não discriminação 

1. 1.1.1.1 orientação: terão de ser aplicadas normas uniformes em todos os países da UE, monitorizadas 
pela UE. São precisamente os mais vulneráveis que necessitam de maior proteção. 

 
2. 1.1.1.2 orientação: as minorias terão de ser mais envolvidas e estar mais bem representadas. Deverão 

participar na elaboração de legislação e ser ouvidas mais atentamente pela sociedade.  
1.1.1.3 orientação: os representantes das minorias devem ter uma representação sólida e 
autodeterminada nas instituições da UE. 

 
3  No processo de agrupamento, três orientações não foram incluídas na lista por erro: 5.3.1.1 orientação: 
promover a educação para a participação (a nível da UE); 1.2.2.4 orientação: a UE terá de ajudar a repensar os conceitos de 
masculinidade e feminilidade; 1.2.2.1 orientação: batalha cultural, reconhecer e compreender o privilégio de ser 
«homem», de modo a aumentar a sensibilização para as implicações de ser mulher. Os cidadãos foram informados em 
conformidade.  
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1.1.2.4 orientação: são necessárias melhores estruturas para que as minorias possam participar 
ativamente. 
2.3.2.3 orientação: a UE deverá melhorar a inclusão e a diversidade e aumentar a visibilidade, o espaço 
e a voz das pessoas pertencentes a minorias, uma vez que estas não estão suficientemente 
representadas nas instituições públicas e privadas, nem em eventos a nível nacional e europeu. 
Atualmente, as organizações públicas e privadas continuam a ser demasiado homogéneas e a revelar 
muito pouca diversidade e inclusão.  
 

3. 1.1.1.4 orientação: há que mostrar uma imagem realista das minorias nas escolas, dar resposta aos 
receios, informar com factos e estabelecer o diálogo com as minorias. O mesmo se aplica aos locais de 
trabalho. Tal terá de ser fundamentado por legislação nesse sentido.  
2.3.2.2 orientação: a UE deverá incentivar os governos nacionais a introduzirem a educação contra a 
violência nas escolas, nomeadamente com aulas sobre o respeito pelas minorias étnicas e religiosas, 
mas também a educação sexual e de género, uma vez que estão diretamente relacionadas com o 
problema do abuso sexual, da violência e da homofobia.  
2.3.2.4 orientação: a UE deverá investir no apoio às boas práticas de combate à violência existentes 
nos Estados-Membros, por exemplo, ajudando os centros de assistência públicos e privados existentes 
nos diferentes países. 
2.3.2.1 orientação: a UE deverá desempenhar um papel mais importante na segurança da população 
LGBTI+ contra a violência e a discriminação.  
2.3.2.5 orientação: na educação e na sensibilização para a violência, não nos podemos concentrar 
apenas nas crianças, mas pensar também na população em geral. 

 
4. 1.1.2.3 orientação: terão de ser recolhidos mais dados sobre a discriminação nos Estados-Membros. 

Tal medida exige igualmente uma comunicação eficaz, em que os Estados sejam obrigados a recolher 
e transmitir dados sobre a discriminação, que deverão ser anonimizados e tornados públicos. Além 
disso, deverá ser facultado o acesso a ajuda. A discriminação múltipla também terá de ser clara na 
plataforma. (Terá de existir um controlo para prevenir os abusos).  
1.2.3.3 orientação: deverão ser aplicadas sanções em casos de discriminação.  
 

5. 1.1.3.1 orientação: a UE deverá melhorar o acesso ao mercado de trabalho para os jovens e os idosos 
e reduzir a discriminação. 
 

6. 1.1.3.2 orientação: baixar a idade de voto para os 16 anos. 
 

Subtema 1.2 Igualdade de género 

7. 1.2.1.1 orientação: necessidade de formação quando as mulheres regressam ao trabalho depois da 
licença parental.  
 

8. 1.2.1.2 orientação: o teletrabalho facilita o desenvolvimento das carreiras das mulheres, 
especialmente quando têm de cuidar dos filhos.  
 

9. 1.2.1.3 orientação: as famílias monoparentais deverão ter a possibilidade de trabalhar menos horas 
para se dedicarem à família.  
 

10. 1.2.1.4 orientação: as empresas necessitam de mais infantários para facilitar a conciliação entre a vida 
profissional e a vida pessoal dos trabalhadores. 1.2.1.5 orientação: a licença parental para os pais 
deverá ser mais aliciante.  
1.2.5.2 orientação: os homens deverão partilhar as responsabilidades que tradicionalmente sempre 
foram atribuídas às mulheres.  
 

11. 1.2.3.1 orientação: é necessário reconhecer também outras dificuldades que afetam as pessoas, como 
as deficiências.  
 

12. 1.2.3.2 orientação: criação de uma plataforma da UE que dê às pessoas um acesso mais fácil aos 
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tribunais e ao aconselhamento, nomeadamente a um provedor de justiça. 
 

13. 1.2.4.1 orientação: a batalha cultural anteriormente mencionada deverá também combater os abusos 
e as ameaças de que as mulheres são vítimas por parte de parentes próximos ou dos companheiros.  
 

14. 1.2.5.1 orientação: entrevistas de emprego anónimas, de modo a evitar que o género seja um fator de 
seleção. As entrevistas também podem ser gravadas para se poder verificar a sua eficácia.  
1.2.5.4 orientação: a fim de evitar discriminações, a responsabilidade pela contratação deverá caber a 
agências de emprego. 
 

15. 1.2.5.3 orientação: quadro jurídico europeu para combater as violações dos direitos laborais. A UE 
deverá velar por que os Estados-Membros apliquem as normas contra a discriminação para que 
possamos alcançar a igualdade de género. A UE deverá facultar aconselhamento jurídico para ajudar a 
combater a discriminação. 
 

16. 1.2.5.5 orientação: proporcionar horários de trabalho mais flexíveis.  
 

Subtema 1.3 Defesa dos direitos humanos e dos direitos da natureza e dos animais 

17. 1.3.1.2 orientação: a educação e a comunicação poderão constituir outra orientação mais sustentável 
para ajudar a partilhar perspetivas sobre os direitos e as liberdades e manter a unidade da UE.  
2.1.2.4 orientação: integrar de forma contínua e sistemática informações sobre os valores, a cidadania, 
a estrutura da UE, etc., nos programas escolares de todos os níveis do ensino. Investir na educação 
cívica europeia.  
 

18. 1.3.2.1 orientação: reforçar o mandato da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia com 
instrumentos destinados a defender as pessoas e as minorias vulneráveis em todos os Estados-
Membros. 
 

19. 1.3.2.2 orientação: a independência dos meios de comunicação social e dos jornalistas e o reforço das 
suas capacidades poderão contribuir para assegurar uma comunicação equilibrada sobre, por exemplo, 
as minorias e os migrantes, e para refletir os aspetos positivos e reduzir o exagero dos estereótipos de 
migrantes e refugiados.  
 

20. 1.3.3.1 orientação: a UE deverá estabelecer regulamentação comum em matéria de defesa do bem-
estar dos animais nas explorações pecuárias. 
1.3.3.3 orientação: poderá ser dada orientação a nível da UE para deixar de subsidiar uma grande parte 
do mercado agrícola que cria animais no quadro da produção intensiva em más condições de bem-estar 
animal.  
 

21. 1.3.3.2 orientação: os direitos dos animais são secundários em relação a questões sobre os direitos 
humanos e a proteção do ambiente. 
 

22. 1.3.3.4 orientação: a tributação de fatores climáticos negativos como as emissões de metano e de CO2 
provenientes da agricultura e a harmonização da tributação para incentivar a produção local de carne, 
o que seria benéfico para o clima e reduziria o transporte de animais a longas distâncias. 

 

Subtema 1.4 Direito à privacidade 

23. 1.4.1.1 orientação: auditorias regulares dos serviços em linha para prevenir e verificar as violações e/ou 
abusos dos direitos à privacidade e à proteção dos dados.  
1.4.1.2 orientação: aplicar multas às empresas que cometam violações e abusos do direito à 
privacidade e à proteção dos dados; a multa deverá ser proporcional ao valor de mercado da empresa.  
 

24. 1.4.2.1 orientação: regulamentar no sentido de os fornecedores partilharem com os utilizadores 
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documentos de fácil utilização e compreensão e pedidos de consentimento em matéria de proteção de 
dados. 
1.4.2.2 orientação: chamar a atenção para a existência de organismos nacionais e da UE responsáveis 
pela proteção de dados. 
2.3.3.4 orientação: a UE deverá dispor de mecanismos de proteção de dados pessoais a que todos os 
cidadãos possam ter facilmente acesso.  
 

25. 1.4.3.1 orientação: impedir que os sítios Web partilhem informações dos «testemunhos de conexão» 
(cookies) com terceiros.  
 

26. 1.4.3.2 orientação: rever e atualizar a legislação em vigor, de modo a tornar a utilização dos dados 
proporcional às necessidades reais. 
1.4.3.3 orientação: iniciar um processo de tomada de decisões específico a nível da UE para obter 
clareza sobre o compromisso entre a partilha de dados e a prevenção do abuso da sua utilização (com 
uma distinção adequada para cada setor específico, por exemplo, a saúde, a segurança, entre outros).  

 
27. 1.4.4.1 orientação: permitir a adesão da UE à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a fim de 

garantir que todos os Estados-Membros da UE respeitem de igual modo o direito à privacidade e à 
proteção de dados. 
 

28. 1.4.5.1 orientação: prever normas mais claras e mais rigorosas sobre a utilização das redes sociais por 
menores, a fim de prevenir os riscos para a sua privacidade. 
1.4.5.2 orientação: programas escolares específicos. 
2.3.3.2 orientação: a educação e a prevenção são as prioridades. A UE deverá investir recursos nos 
Estados-Membros para educar e sensibilizar as crianças nas escolas para protegerem os seus dados 
pessoais. 
2.3.3.3 orientação: a UE deverá promover a sensibilização dos cidadãos e realizar campanhas de 
sensibilização sobre a proteção dos dados pessoais. 
 
 

Tema 2: Defender a democracia e o Estado de direito 

Subtema 2.1 Defesa do Estado de direito 

29. 2.1.1.1 orientação: a UE deverá instar os Estados-Membros a abordarem ativamente esta matéria nas 
suas jurisdições nacionais. 
 

30. 2.1.1.2 orientação: a UE deverá tomar medidas para combater a utilização do anonimato como arma 
(anonimato utilizado para permitir práticas editoriais pouco éticas). 
 

31. 2.1.2.1 orientação: a UE deverá investir nos esforços a nível local para reforçar os valores democráticos 
nos Estados-Membros. 
 

32. 2.1.2.2 orientação: a UE deverá investir em medidas (projetos) que promovam a cooperação e o 
intercâmbio entre diferentes grupos/regiões/nações. 
 

33. 2.1.2.3 orientação: criar espaços onde não se façam juízos de valor, em que os países possam aprender 
mutuamente, com o objetivo de melhorarem as suas práticas democráticas. 
 

34. 2.1.3.1 orientação: criar partidos políticos europeus transnacionais aos quais possam aderir todos os 
políticos europeus.  
 

35. 1.1.2.1 orientação: são necessárias sanções claras da UE contra os Estados-Membros que sejam 
efetivamente aplicadas e que tenham um efeito dissuasor. Uma possibilidade é o cancelamento de 
fundos da UE. 
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1.3.1.1 orientação: combinar sistemas de sanções e de bónus e definir grupos de Estados-Membros em 
função do seu nível de respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades e pela igualdade.  
2.1.4.1 orientação: a UE deverá, em primeiro lugar, iniciar um diálogo amigável com os Estados não 
cumpridores. Numa segunda fase, deverá acionar o artigo 7.º do Tratado da União Europeia. Por último, 
os Estados não cumpridores não deverão beneficiar de fundos da UE. 
2.2.2.2 orientação: é necessário dispormos de um quadro regulamentar comum. Caso esse quadro não 
seja respeitado, devemos poder recorrer a sanções.  
4.2.1.4 orientação: aplicar sanções apenas como último recurso no caso de tudo o resto falhar, 
nomeadamente o diálogo. Dispor de um quadro e de uma sequência de aplicação de sanções. 

 

Subtema 2.2 Defesa e reforço da democracia 

36. 2.2.1.1 orientação: é necessária uma base comum em termos de compreensão e identificação de casos 
de corrupção. Em que casos é que a representação de grupos de interesse é adequada e a partir de que 
momento é que se transforma em corrupção?  
2.2.1.2 orientação: defender quem luta contra a corrupção. É necessário defender essas pessoas e, em 
seguida, proteger o processo que permite defendê-las, mas há que identificar a forma de o fazer. 
4.2.4.3 orientação: melhor regulamentação das atividades dos grupos de interesse na UE, de modo a 
reduzir as perdas de dinheiro resultantes da corrupção. 
 

37. 2.2.3.1 orientação: todos os países da UE deverão ser obrigados a estabelecer um rendimento mínimo 
europeu, mas também um salário mínimo europeu, para permitir uma vida digna. Apoiar as pessoas 
que necessitem de ser reintegradas no mercado de trabalho.  
2.3.5.2 orientação: a UE deverá estabelecer um salário mínimo a nível europeu.  

 

Subtema 2.3 Segurança 

38. 2.3.1.1 orientação: a questão do equilíbrio entre a segurança e os direitos, em especial a liberdade de 
expressão, é um problema central para a segurança, mas também um problema muito complicado de 
resolver. Enquanto cidadãos, temos dificuldade em tomar uma posição. 
 

39. 2.3.1.2 orientação: sabemos que as ameaças à segurança são graves, mas consideramos que a Europa 
deverá evitar tomar medidas autoritárias e, em vez disso, trabalhar mais ao nível da prevenção e da 
dissuasão. 
 

40. 2.3.1.3 orientação: a UE deverá trabalhar em coordenação com as grandes empresas da Web e as redes 
sociais (Facebook, Google e Twitter) e com as forças policiais dos diferentes Estados-Membros, a fim 
de dissuadir quem publica conteúdos perigosos e realizar investigações policiais sobre a origem e o 
nível de ameaça desses conteúdos.  
 

41. 2.3.2.6 orientação: a UE deverá incentivar os ministérios da educação dos Estados-Membros a 
garantirem a existência de ajuda psicológica nas escolas para todas as crianças e famílias e não apenas 
para as pessoas que a solicitem ou que sejam tratadas por assistentes sociais. 
 

42. 2.3.3.1 orientação: aplicar e respeitar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados em matéria de 
proteção de dados.  

 
43. 2.3.3.5 orientação: as instituições e os Estados-Membros da UE deverão estar mais coordenados para 

defender os seus cidadãos, a sua democracia e os seus valores das novas ameaças externas, 
designadamente de ameaças cibernéticas e da utilização criminosa da inteligência artificial.  
 

44. 2.3.4.1 orientação: a UE deverá reforçar o seu empenho em exportar o seu modelo de democracia e 
os seus valores para fora das suas fronteiras, não por meio de armas, mas através da diplomacia, da 
partilha de boas práticas a nível internacional e da sensibilização. 
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45. 2.3.4.3 orientação: a UE deverá reforçar a sua coordenação para tornar mais eficazes o diálogo, a 
mediação e as negociações com os países vizinhos em questões relacionadas com as fronteiras. 
 

46. 2.3.5.1 orientação: defender os cidadãos europeus dos acidentes de trabalho e prevenir ambientes de 
trabalho pouco saudáveis ou perigosos.  
 

47. 2.3.6.1 orientação: a UE deverá envidar maiores esforços para impor a transparência das transações 
bancárias e financeiras. 
 

48. 2.3.7.1 orientação: é necessário que as instituições da UE tomem mais medidas para controlar e conter 
os fenómenos estruturais do terrorismo e da criminalidade organizada.  
 

49. 2.3.7.2 orientação: propomos a criação de uma agência europeia de luta contra o terrorismo e a 
criminalidade organizada (designadamente máfias e novas formas de criminalidade organizada, como 
os grupos criminosos internacionais). 
 

50. 2.3.7.3 orientação: criar uma verdadeira polícia europeia. 
 

Subtema 2.4 Meios de comunicação social e desinformação 

51. 2.4.1.1 orientação: os políticos não deverão poder deter participações nos meios de comunicação 
social.  
2.4.1.2 orientação: faz falta um processo europeu de verificação que comprove a imparcialidade das 
empresas de comunicação social financiadas por políticos.  
2.4.1.3 orientação: é necessário criar um espaço de notícias neutras, isto é, notícias que não tenham 
um cunho emocional acessório.  
2.4.2.1 orientação: deve ser criado um processo europeu de verificação que comprove a imparcialidade 
e a objetividade das notícias. É necessário criar um espaço de notícias neutras  
3.2.2.1 orientação: poderá existir um sistema de pontuação ou uma métrica que avalie a credibilidade 
das agências noticiosas e das informações divulgadas pela UE (utilizando como métrica os artigos que 
se tenham revelado falsos, etc.). 5.1.2.6 orientação: separação entre a política e os meios de 
comunicação social e controlo dessa separação. Entre outros aspetos: os partidos não devem ser 
proprietários de plataformas de meios de comunicação social. 
 

52. 2.4.2.2 orientação: é necessário que os novos utilizadores sejam mais bem instruídos no sentido de 
compreender este espaço de informação. As crianças devem ser educadas desde a idade escolar para 
que compreendam como as notícias são criadas. Existe uma iliteracia em matéria de informação, que é 
algo que temos de resolver. É necessário haver educação sobre os meios de comunicação social.  
2.4.3.1 orientação: são necessárias ações de formação nas escolas sobre esta matéria, a fim de educar 
os jovens para que estejam devidamente informados. 
2.4.3.2 orientação: são necessárias mais ações de formação, em especial destinadas aos cidadãos que 
residam em zonas rurais, que os ajudem a compreender o fluxo de informação.  

 
 

Tema 3: Reformar a UE 

Subtema 3.1 Reformas institucionais 

 
53. 3.1.1.1 orientação: aumentar a transparência dos motivos pelos quais alguns países candidatos são 

aceites na UE e outros não. 
 

54. 3.1.1.2 orientação: para a adesão à UE, o critério relativo aos valores e à democracia deverá ter 
prioridade (sobre o do desenvolvimento económico). 
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55. 3.1.2.1 orientação: aumentar o apoio da UE aos países candidatos para que possam reforçar as suas 
instituições e economias (de forma estreitamente supervisionada pela União Europeia). 
 

56. 3.1.3.1 orientação: nas eleições para o Parlamento Europeu, os cidadãos da União Europeia deverão 
ter direito a votar em listas de partidos transnacionais: quer numa lista eleitoral transnacional única ou 
em duas listas (uma nacional e outra transnacional). 
 

57. 3.1.5.1 orientação: deverá proceder-se a uma ampla análise das competências da União Europeia e das 
suas instituições. 
 

58. 3.1.5.2 orientação: deverão ser atribuídas mais competências às instituições da UE que são eleitas 
diretamente pelos cidadãos da União. 
 

59. 3.1.6.1 orientação: as instituições da UE deverão passar a ter designações menos confusas para os 
cidadãos.  
3.1.6.2 orientação: a União Europeia deverá ter símbolos mais reconhecíveis (designadamente o seu 
logótipo) que não sejam tão semelhantes aos de outras organizações internacionais (como o Conselho 
da Europa).  
3.1.6.3 orientação: a União Europeia deverá ser precisa nas suas comunicações ‒ deverá utilizar a 
expressão «União Europeia» em vez de «Europa», uma vez que a Europa não é apenas a União 
Europeia, mas sim algo mais amplo. 
 

Subtema 3.2 Tomada de decisões 

60. 3.2.2.2 orientação: criar uma plataforma em linha na qual os cidadãos possam publicar informações de 
que não tenham a certeza e os peritos possam verificar os factos respeitantes a essas informações. 
 

61. 3.2.3.1 orientação: deverá realizar-se um referendo à escala da UE sempre que se discuta uma questão 
de extrema importância para todos os cidadãos europeus. 
 

62. 3.2.3.2 orientação: deverá ser dada mais atenção às eleições em linha e aos contributos dos cidadãos 
em linha como forma de influenciar o processo de tomada de decisões. 
 

63. 3.2.3.3 orientação: deverá ser estabelecido um sistema de maior ou total controlo e responsabilização 
parlamentar em relação às decisões sobre a ajuda financeira/o bem-estar/o modo como os fundos 
comunitários são gastos na UE.  
 

64. 3.2.4.1 orientação: deverá ser utilizado um sistema de votação diferente. O «peso» do voto deve ser 
calculado de forma equitativa, de modo a defender os interesses dos países pequenos.  
 

65. 3.2.4.2 orientação: é necessária uma alteração estrutural dos tratados existentes ou, em alternativa, 
uma nova constituição acordada pelos Estados-Membros. 
 

66. 3.2.4.3 orientação: é muito importante que, qualquer que seja o sistema criado, esteja garantido aos 
países mais pequenos um direito de voto ou um «peso» do voto relativamente justo no que diz respeito 
à tomada de decisões. 
 

67. 3.2.5.1 orientação: deverá haver um mecanismo que permita que o Parlamento seja temporariamente 
contornado e as decisões sejam tomadas imediatamente pelo Conselho da UE. 
 

68. 3.2.5.2 orientação: deverá existir um órgão representativo de cidadãos especialistas que forneça 
informações e orientações ao Parlamento Europeu em situações de emergência. 
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Subtema 3.3 Integração mais estreita 

69. 3.3.1.1 orientação: antes de dar início ao debate sobre se queremos ou não ter uma estrutura 
económica comum, um grupo de peritos deveria propor a forma que essa estrutura económica comum 
sugerida poderia assumir e que consequências teria. 
 

70. 3.3.1.2 orientação: é importante estabelecer uma base comum para todos os Estados-Membros (as 
mesmas oportunidades, o mesmo nível), a fim de alcançar uma estrutura económica comum. 
 

71. 3.3.2.1 orientação: sugerimos mais investimentos públicos para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas (infraestruturas e rodovias, mas poderemos também considerar a habitação/habitação social). 
 

72. 3.3.2.2 orientação: tributação das grandes empresas/rendimento das grandes empresas para 
contribuir para os investimentos públicos, utilização da tributação para investir na educação e no 
desenvolvimento de cada país (I&D, bolsas de estudo ‒ Erasmus, etc.). 
 

73. 3.3.2.3 orientação: tributação progressiva das transações financeiras e dos bancos para obter receitas 
de grandes transações.  
 

74. 3.3.3.2 orientação: realizar um inquérito pan-europeu sobre a direção a seguir, através de uma 
amostragem aleatória de cidadãos informados, e, antes do inquérito, lançar uma campanha de 
informação pan-europeia sobre as possíveis consequências de tais alterações. 
 

75. 3.3.3.3 orientação: preparar um cenário de crise em que as competências da UE seriam reforçadas. 
 

76. 3.3.4.1 orientação: é necessário, antes de mais, determinar o que somos na Europa, para depois 
sabermos dizer o que não somos (sugestão: pode ser feito mediante inquérito aos cidadãos). 
 

Tema 4: Criar uma identidade europeia 

Subtema 4.1 Educação para a democracia 

77. 4.1.1.1 orientação: utilizar a inteligência artificial para facilitar o processo de tradução. 
78. 4.1.1.2 orientação: utilizar uma língua principal (como o inglês) para a comunicação. 

 
79. 4.1.1.3 orientação: criar uma aplicação que divulgue informações sobre questões de democracia e as 

traduza para a língua do utilizador. 
 

80. 4.1.2.1 orientação: incentivar processos de caráter democrático nas escolas, como as associações de 
estudantes, que votam sobre assuntos administrativos básicos na escola. Utilização da Internet e das 
tecnologias informáticas (sondagens em linha) para levantar questões.  

 
81. 4.1.2.2 orientação: incluir os estudos da UE nos programas curriculares de todos os Estados-Membros 

da UE.  
4.1.3.1 orientação: quanto mais cedo tiver início esse processo educativo, melhor. É recomendado o 
seu início a partir dos 10-12 anos. O conceito de «associação de estudantes» deverá ter início aos 12 
anos. Abaixo dessa idade, deverá haver uma participação adequada à faixa etária.  
4.1.4.1 orientação: não devemos ensinar posições políticas, mas sim ensinar como se desenrolam os 
processos democráticos da UE e como esta funciona. A diferença deverá ser clara tanto para os 
professores como para os estudantes.  
4.1.4.2 orientação: não houve consenso entre todos os cidadãos para que um programa curricular pan-
europeu pudesse ser acordado entre os Estados-Membros.  
4.1.4.3 orientação: devemos criar um processo simples para explicar a UE a todos. 
4.1.5.1 orientação: os sistemas de ensino na UE não devem ser uniformes. 
4.2.2.3 orientação: os programas curriculares sobre a UE devem ser uniformes desde o ensino primário.  
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4.3.8.1 orientação: criar uma nova disciplina para o ensino secundário com conteúdos sobre o atual 
funcionamento da UE, as medidas tomadas e a forma como afetam os cidadãos.  
5.1.2.1 orientação: como base para a participação dos cidadãos, são necessárias mais informações 
sobre a UE e mais comunicação com os cidadãos. As pessoas precisam de saber mais sobre a UE e as 
políticas europeias (pedagogia, educação e formação). 
 

82. 4.1.2.3 orientação: as escolas poderiam ser incentivadas, através da atribuição de subvenções ou da 
doação de equipamentos, a implementar os estudos democráticos da UE.  
4.1.3.2 orientação: deverão ser concedidos subsídios às escolas que introduzam práticas democráticas 
como parte integrante da vida escolar. As escolas deverão ser incentivadas, e não obrigadas. 

 

Subtema 4.2 Valores europeus e identidade europeia 

83. 4.2.1.1 orientação: investigar as causas do nacionalismo e do protecionismo de alguns Estados-
Membros, sobretudo através do diálogo sobre os valores e do entendimento correto dos conceitos 
conexos. 
 

84. 4.2.1.2 orientação: abordar a questão do extremismo político, que muitas vezes explora o sentimento 
antieuropeu para os seus próprios fins. 
 

85. 4.2.1.3 orientação: melhorar a comunicação contínua com os cidadãos dos Estados-Membros. Envolver 
mais os cidadãos no processo. Deverá ser-lhes dada a oportunidade de participar tanto quanto possível. 
 

86. 4.2.1.5 orientação: coordenar o cumprimento das normas europeias a todos os níveis, incluindo a nível 
nacional e local. 
 

87. 4.2.2.2 orientação: adaptar especificamente as informações para determinados grupos. Alterar e 
simplificar a terminologia. 
 

88. 4.2.2.4 orientação: envolver todos os grupos de cidadãos de formas diferentes e inovadoras. 
 

89. 4.2.2.5 orientação: permitir que as pessoas viajem mais, se reúnam e debatam várias questões dentro 
da UE, mesmo as pessoas financeiramente menos favorecidas. Criar um fundo especial para o efeito 
(semelhante ao Erasmus).  
4.3.3.1 orientação: criar mais programas ou atividades de intercâmbio, como o programa Erasmus ou 
a presente conferência, para que as pessoas possam viajar para outros países, conhecer pessoas de 
outros países e dialogar sobre a sua vida e a sua relação com a Europa. 
 

90. 4.2.3.1 orientação: combater o problema da desinformação. Prestar mais atenção à fonte de 
desinformação. 
 

91. 4.2.3.2 orientação: apoiar ativamente os Estados-Membros na resolução dos seus problemas locais 
relacionados com as campanhas de desinformação. 
 

92. 4.2.3.3 orientação: resolver as crises migratórias. 
 

93. 4.2.3.4 orientação: aumentar a segurança na Internet combatendo a pirataria informática. 
 

94. 4.2.3.5 orientação: criar uma política externa comum para a UE. Coordenar as medidas de política 
externa entre a UE e os Estados-Membros. 
 

95. 4.2.4.1 orientação: melhorar o processo de cobrança de impostos às principais empresas 
multinacionais. Atender igualmente ao problema dos paraísos fiscais. 
 

96. 4.2.4.2 orientação: aumentar a transparência dos fundos da UE, tanto nos Estados-Membros como nas 
instituições da UE. 
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Subtema 4.3 Informações sobre a UE 

97. 4.3.3.2 orientação: criar fóruns em linha e locais de encontro onde os cidadãos possam ouvir, fazer 
perguntas e dialogar com representantes europeus, com tradução multilingue. 
  

98. 4.3.5.1 orientação: utilizar estratégias de comunicação que recorram a uma linguagem mais simples e 
acessível, juntando informação mais pormenorizada e técnica para quem quiser aprofundar os 
conhecimentos.  
4.3.7.2 orientação: explorar melhor o papel fundamental das redes sociais atuais.  
4.3.7.3 orientação: analisar quem é o público-alvo e que tipo de canais utiliza para comunicar e adaptar 
a comunicação a esses canais (acrescentando ligações para quem pretenda saber mais). 
 

99. 4.3.5.3 orientação: difundir blocos publicitários da UE em grandes eventos (Eurovisão, eventos 
desportivos, entre outros) e em programas em horário nobre. 
 

100.  4.3.6.1 orientação: tornar a governação da UE mais aberta aos cidadãos. 
 

101.  2.1.3.2 orientação: incentivar os meios de comunicação social nacionais a dar mais cobertura aos 
assuntos da UE.  
3.2.1.1 orientação: os meios de comunicação social deverão ser fortemente incentivados a dedicar 
mais tempo de antena às questões europeias e às atividades na União Europeia.  
4.3.1.1 orientação: os programas noticiosos dos canais televisivos públicos deverão incluir um bloco de 
notícias sobre a Europa, à semelhança dos blocos sobre desporto ou outros temas que já existem.  
4.3.5.2 orientação: os meios de comunicação social deverão ter programas ou espaços que cubram 
especificamente assuntos relacionados com a UE.  
4.3.7.4 orientação: incluir nas notícias televisivas um bloco de informações sobre a UE, tal como 
acontece com o desporto e outros temas. 
3.2.1.2 orientação: a cobertura do canal televisivo europeu ou da agência noticiosa europeia existente 
que aborda questões relacionadas com as atividades da UE (Conselho, Parlamento, decisões, etc.) 
deverá ser ampliada de cerca de um terço dos cidadãos da UE para todos os cidadãos da União 
interessados. Todas as informações divulgadas pela UE deverão ser factuais e imparciais.  
3.2.3.4 orientação: uma solução poderia passar pela transmissão de debates públicos pela UE. 
Poderiam existir jornais e agências noticiosas que prestassem essas informações às pessoas.  
3.3.3.1 orientação: melhorar a informação dos cidadãos sobre a UE: um canal onde se encontrem todas 
as informações sobre a UE, uma equipa de relações públicas da UE que divulgue as atividades da União 
utilizando diferentes canais para chegar a diferentes grupos-alvo e a possibilidade de envolver os 
Estados-Membros na divulgação ativa das atividades da UE, incluindo-a nos programas curriculares, 
num formato simples e divertido.  
4.3.2.1 orientação: criar um canal ou uma agência de informação europeia independente que transmita 
informações verdadeiras e combata as notícias falsas e tendenciosas. 
4.3.7.1 orientação: precisamos de um canal de informação através do qual essas informações possam 
ser divulgadas (o que faz a UE e porquê).  
5.2.3.2 orientação: envolver os meios de comunicação social na promoção dos mecanismos de 
transparência da UE. 

 
 

Tema 5: Reforçar a participação dos cidadãos 

Subtema 5.1 Participação dos cidadãos  

102. 5.1.1.1 orientação: é necessária transparência sobre o que foi debatido nos processos de participação 
dos cidadãos. 
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103. 5.1.1.2 orientação: todas as decisões da UE deverão ser transparentes para que os cidadãos se sintam 
envolvidos. 
5.1.1.3 orientação: os decisores políticos terão de ser pró-ativos a criar transparência e os cidadãos 
terão de ser informados proativamente. 

 
104. 5.1.2.5 orientação: o elo entre os conhecimentos especializados e a política deverá ser 

institucionalizado. Deverá ser fixo e transparente, por exemplo no que diz respeito a consultadoria ou 
ao processo de seleção de peritos governamentais. 
 

105. 5.1.2.3 orientação: temos de tornar o voto atrativo. Não queremos tornar o voto obrigatório. 
 

106. 5.1.2.4 orientação: representação constante dos cidadãos no Parlamento Europeu e na Comissão 
Europeia; os cidadãos deverão participar no processo decisório. 
5.2.1.1 orientação: maior envolvimento dos deputados ao Parlamento Europeu nas propostas e na 
participação dos cidadãos, com atribuição específica de tempo na ordem do dia do Parlamento para a 
interação com os cidadãos. 

 
107. 5.1.3.1 orientação: democracia direta: definir concretamente os temas para os quais se deverá recorrer 

à democracia direta. 
 

108. 5.1.3.2 orientação: todos os cidadãos deverão poder dar o seu voto sobre a constituição europeia. 
 

109. 5.1.4.1 orientação: a cooperação entre os Estados-Membros e a UE deve ser melhorada em alguns 
domínios de ação política. Os campos de ação/competências da UE não devem ser alargados sem 
justificação (sem a devida preparação). 
 

110. 5.1.4.2 orientação: analisar por que motivo existe uma perda de confiança entre a política e os 
cidadãos. 
 

111. 5.1.5.1 orientação: plataforma de informação para infrações ou incumprimento das diretivas e 
regulamentos da UE. 
 

Subtema 5.2 Participação dos cidadãos  

112. 2.1.3.3 orientação: a UE deverá estar recetiva a ideias vindas diretamente dos cidadãos, e não apenas 
dos governos nacionais. Por exemplo: criação de uma plataforma a nível da UE para iniciar petições e 
iniciativas civis.  
5.2.1.3 orientação: plataforma de intercâmbio entre os cidadãos e os representantes eleitos, com 
mecanismos de retorno de informação e registo de interações. 

 
113. 5.2.1.4 orientação: consulta alargada aos cidadãos antes de serem tomadas decisões.  

5.2.3.4 orientação: mecanismos obrigatórios de consulta aos cidadãos quando estiver em causa uma 
proposta de restrição dos seus direitos. 
 

114. 5.2.1.5 orientação: aperfeiçoamento dos mecanismos de comunicação de informações dos políticos 
aos cidadãos e não apenas aos seus partidos. É necessário fazer mais do que os relatórios anuais. Na 
preparação das eleições, cada representante deverá fazer uma exposição do que concretizou. 
 

115. 5.2.2.1 orientação: programas para escolas e empresas sobre o que está a ser feito em relação aos 
mecanismos de participação e aos instrumentos existentes.  
5.3.1.4 orientação: criação de um programa curricular europeu (sobre a participação cívica para uma 
disciplina dedicada à cidadania/ética, bem como para o programa curricular geral). 

 
116. 5.2.3.1 orientação: envolver os municípios e as entidades locais e regionais para apelar aos cidadãos e 

promover a sua participação nos mecanismos de decisão da UE. Contar com a participação especial das 
escolas e dos jovens, sem esquecer os adultos. 
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117. 5.2.3.3 orientação: redução do tempo e dos requisitos para a aplicação de mecanismos de 

transparência e participação na tomada de decisões. 
 
 

Subtema 5.3 Participação dos cidadãos  

118. 5.3.3.4 orientação: a UE terá de promover a abertura de gabinetes locais nos municípios que ofereçam 
formação em matéria de informação e acesso digital à informação da UE e aos processos de tomada de 
decisões. 
 

119. 5.3.4.1 orientação: divulgar informação (nomeadamente nos meios de comunicação social) sobre os 
mecanismos de participação de que a UE dispõe (mais especificamente quando é aberta uma consulta).  
 

120. 5.3.4.2 orientação: rever os critérios que determinam que documentos não podem ser tornados 
públicos.  
 

121. 5.3.4.3 orientação: informações disponíveis nas diferentes línguas da UE (não apenas em inglês, alemão 
ou francês). 
 

122. 4.2.2.1 orientação: garantir que todos os cidadãos tenham acesso à informação (telemóveis 
inteligentes, Internet). 
5.3.3.5 orientação: facultar o acesso à Internet a todos os cidadãos europeus (a fim de garantir a 
informação e participação dos cidadãos por via digital).  
 

123. 5.3.2.1 orientação: garantir o empenho dos políticos na participação dos cidadãos.  
5.3.2.2 orientação: no caso de as propostas dos cidadãos serem rejeitadas, solicitar aos políticos que 
se responsabilizem por esse facto e justifiquem os motivos pelas quais a proposta não foi aceite. 

 
124. 3.2.3.5 orientação: a participação e os debates dos cidadãos, sob a forma de uma assembleia de 

cidadãos, devem ocorrer a nível local.  
5.1.2.2 orientação: utilizar os painéis de cidadãos! Pré-requisitos: os políticos terão de dar informações 
pormenorizadas sobre os resultados dos painéis.  
5.2.1.2 orientação: criação de um painel de cidadãos com assento no Parlamento. Estabelecer os 
direitos e deveres dos cidadãos que integram os painéis, em especial a rotação dos lugares e a seleção 
dos cidadãos com base em mecanismos aleatórios. Os painéis de cidadãos terão de ser apoiados por 
uma estrutura que favoreça o diálogo entre os cidadãos e os representantes eleitos.  
5.3.3.1 orientação: determinar que temas políticos necessitam de um painel ou da participação de 
cidadãos (temas prioritários). Os direitos dos cidadãos não devem ser restringidos sem o consentimento 
dos painéis de cidadãos (o que aconteceu durante a pandemia). 
5.3.3.2 orientação: organizar painéis de cidadãos para enriquecer a opinião política.  
5.3.3.3 orientação: assegurar que os cidadãos escolhidos para o debate sejam representativos da 
população (da diversidade sociodemográfica e também das minorias). 


