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I. Introdução 
A Conferência sobre o Futuro da Europa está bem encaminhada – o debate já começou! 
Em 10 de março de 2021, a Declaração Comum sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa foi 
assinada pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, pelo primeiro-ministro português, 
António Costa, em nome da Presidência do Conselho da UE, e pela presidente da Comissão, 
Ursula von der Leyen, preparando o caminho para este exercício democrático sem precedentes, 
aberto e inclusivo, que confere aos cidadãos um papel central. O Conselho Executivo, que inclui 
representantes das três instituições da UE e observadores, e supervisiona a organização da 
Conferência, realizou a sua primeira reunião apenas duas semanas depois. O Secretariado 
Comum, que presta assistência ao Conselho Executivo, também iniciou os seus trabalhos. 

 
Da esquerda para a direita: Assinatura da Declaração Comum pelo primeiro-ministro português, António Costa, pelo 
presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen 

O lançamento da plataforma digital multilingue da Conferência, em 19 de abril de 2021, constituiu 
um primeiro marco importante. Os cidadãos de toda a Europa têm agora a possibilidade de 
partilhar nesta plataforma as suas ideias sobre o futuro da Europa, bem como informações sobre 
eventos que se realizem no âmbito da Conferência. 
O evento inaugural da Conferência teve lugar em 9 de maio de 2021, nas instalações do 
Parlamento Europeu, em Estrasburgo, em formato híbrido. O presidente francês, Emmanuel 
Macron, deu as boas-vindas aos participantes no evento, que contou com membros do Conselho 
Executivo, ministros ou secretários de Estado responsáveis pelos Assuntos Europeus, deputados 
do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais, estudantes Erasmus oriundos de toda a UE 
e mais de 500 cidadãos. Os presidentes das três instituições da UE tiveram a oportunidade de 
apresentar a sua visão para a Europa. Os cidadãos de todos os Estados-Membros da UE tiveram 
oportunidade de fazer perguntas aos três copresidentes do Conselho Executivo: o deputado do 
Parlamento Europeu, Guy Verhofstadt, a secretária de Estado Ana Paula Zacarias, em nome da 
Presidência do Conselho, e a vice-presidente da Comissão, Dubravka Šuica. 
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Da esquerda para a direita: A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, o presidente do Parlamento Europeu, 
David Sassoli; o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e o presidente francês, Emmanuel Macron, no evento 
inaugural da Conferência 

Antes deste evento, o Conselho Executivo aprovara o regulamento interno da Conferência, que 
prevê um quadro abrangente para o trabalho das diferentes estruturas da Conferência e a sua 
interação. 
  



5 
 

II. Atividades a nível europeu 
II.1. Plataforma digital multilingue 

Desde 19 de abril de 2021, os cidadãos de toda a Europa têm a possibilidade de apresentar os 
seus pontos de vista sobre o futuro da Europa na plataforma digital multilingue da Conferência 
(https://futureu.europa.eu)1. Esta plataforma é uma componente fundamental da Conferência, 
dando a todos a oportunidade de participar. Os cidadãos podem apresentar as suas ideias, 
subscrever as ideias de outras pessoas e fazer observações sobre as mesmas. É também um 
espaço onde todos podem partilhar informações sobre eventos da Conferência e apresentar 
relatórios sobre os seus resultados. 
A plataforma é totalmente multilingue: todos os contributos estão disponíveis nas 24 línguas oficiais 
da UE graças à tradução automática. 
Desde o seu lançamento, já se registaram na plataforma quase 19 mil participantes, que partilharam 
mais de 5 mil ideias e mais de 10 mil observações, e subscreveram mais de 29 mil vezes as ideias de 
outras pessoas. Perto de um milhão de pessoas consultaram a plataforma como simples visitantes. 

 
Estado da participação em 5 de julho (fonte: futureu.europa.eu) 

Foram anunciados na plataforma quase mil e quatrocentos eventos em toda a Europa, o que 
permite contar com a participação do maior número possível de pessoas. A plataforma disponibiliza 
aos organizadores guias e materiais de campanha, o que ajuda a assegurar que os eventos sejam 
interativos e inclusivos. 
Trata-se de um bom ponto de partida, mas é necessário chegar a um número muito maior de 
cidadãos para se poder realizar um verdadeiro debate à escala europeia. A promoção da 
plataforma e a ampla participação dos cidadãos devem, por conseguinte, ser as principais 
prioridades de todos os que estiverem interessados em contribuir para o êxito da Conferência. 
A plataforma deve ser um espaço em que os cidadãos oriundos de todos os quadrantes e de todos 
os pontos da Europa se sintam confortáveis e bem-vindos para contribuir para o debate. Todas as 
pessoas que utilizarem a plataforma têm, por conseguinte, de se comprometer a alinhar a sua ação 
                                                             
1 Ver também o vídeo que apresenta a plataforma digital multilingue 



6 
 

pela Carta da Conferência e a respeitar as regras de participação. A fim de assegurar que assim 
seja, foi criada uma equipa de moderação, que está a trabalhar sob a supervisão do Secretariado 
Comum em nome do Conselho Executivo. 
A plataforma é o ponto de partida do debate, mas este não se fica por aí. Os contributos para a 
plataforma serão tidos em conta pelos painéis de cidadãos europeus e nacionais e debatidos no 
Plenário da Conferência. Serão elaborados relatórios, que incluirão uma análise dos contributos, 
realizada mediante uma combinação de ferramentas digitais, prospeção de dados e análise 
humana. Estes relatórios estarão igualmente disponíveis na plataforma digital multilingue. Será 
disponibilizado um primeiro relatório intercalar depois do verão. 
 

II.2. Evento dos Cidadãos Europeus de 17 de junho 

Tendo em vista o Plenário inaugural de 19 de junho, teve lugar em Lisboa, em 17 de junho de 2021, 
um primeiro evento de cidadãos europeus, em formato híbrido, para dar início à participação dos 
cidadãos na Conferência. Este evento reuniu os 27 representantes dos painéis ou eventos de 
cidadãos nacionais de cada Estado-Membro, a presidente do Fórum Europeu da Juventude e mais 
de 50 cidadãos escolhidos para participar nos painéis de cidadãos europeus da Conferência, além 
de um grupo de estudantes Erasmus. O evento deu aos participantes a oportunidade de debaterem 
as suas expectativas para a Conferência com os três copresidentes do Conselho Executivo: o 
deputado ao Parlamento Europeu, Guy Verhofstadt, a secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, e 
a vice-presidente da Comissão, Dubravka Šuica. 
Os outros membros do Conselho Executivo foram convidados a participar à distância. O evento foi 
transmitido publicamente na plataforma digital multilingue e pelo serviço Europa por Satélite. 

 
Evento dos Cidadãos Europeus, Lisboa 

Nas suas alocuções de boas-vindas, os copresidentes salientaram que era essencial dar início às 
atividades da Conferência com um evento de cidadãos, uma vez que os cidadãos constituem o 
cerne da Conferência. Destacaram ainda a necessidade de ouvir as pessoas, de interagir 
ativamente com elas e de reduzir o fosso entre os cidadãos e os decisores políticos. Os cidadãos 
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foram então convidados a partilhar, através de um sistema de sondagem interativo, a palavra que 
atualmente associam à UE. As palavras mais mencionadas foram "solidariedade", "unidade" e 
"cooperação". 
A copresidente Ana Paula Zacarias apresentou os diferentes tipos de eventos nacionais no âmbito 
da Conferência, salientando a necessidade de chegar a todos os cidadãos e de associar a 
sociedade civil a este processo. Em seguida, a copresidente Dubravka Šuica apresentou a 
plataforma digital multilingue e incentivou os cidadãos a utilizá-la para partilharem as suas ideias. O 
copresidente Guy Verhofstadt informou os participantes sobre o papel do Plenário da Conferência e 
a sua interação com os painéis de cidadãos europeus. 
Durante o debate, vários cidadãos mencionaram que a educação e a saúde deveriam ser 
prioridades e sublinharam a necessidade de enfrentar os desafios que representam as alterações 
climáticas e a migração. Alguns insistiram em que o diálogo com os cidadãos deveria ser igualitário 
e que era fundamental uma verdadeira interação com os cidadãos, inclusive com os que davam 
mostras de maior ceticismo em relação à UE. Foram expressas algumas preocupações quanto à 
ambição e ao resultado da Conferência e ao seguimento que lhe será dado pelas instituições 
europeias. Vários cidadãos apelaram a uma intensificação e melhoria da comunicação sobre a UE 
e, em especial, sobre a Conferência e a sua plataforma digital multilingue. 
Por último, os cidadãos foram convidados a indicar a palavra que mais associam ao futuro da UE. 
As mais frequentes foram "esperança" e "desafio". 

 
Sondagem ao vivo, evento de cidadãos europeus 

  



8 
 

 

 

II.3. Plenário Inaugural da Conferência de 19 de junho 

O Plenário inaugural da Conferência sobre o Futuro da Europa teve lugar em formato híbrido 
(presencial e em linha) em 19 de junho de 2021. Participaram 337 membros do Plenário da 
Conferência. 

 
Plenário inaugural da Conferência, hemiciclo do Parlamento Europeu, Estrasburgo 

Em nome dos copresidentes, o copresidente Guy Verhofstadt deu aos membros do Plenário da 
Conferência as boas-vindas à sessão inaugural e observou que não havia objeções à ordem do 
dia. Guy Verhofstadt sublinhou que este Plenário inaugural ainda se encontrava incompleto no que 
dizia respeito à sua composição, nomeadamente porque os representantes dos painéis de 
cidadãos europeus só poderiam ser nomeados após a constituição dos painéis. Além disso, 
salientou a singularidade do processo, que combina a democracia participativa e representativa, a 
interação entre os painéis e o Plenário e a necessidade de reformar a UE a fim de enfrentarmos em 
conjunto alguns desafios urgentes. 
Na sua alocução de boas-vindas, a copresidente Ana Paula Zacarias recordou o primeiro evento 
dos cidadãos europeus em Lisboa, organizado dois dias antes pela Presidência portuguesa do 
Conselho da UE, no âmbito da Conferência. Destacou ainda a importância da interação não só 
entre os cidadãos dos Estados-Membros, mas agora também entre os cidadãos de toda a União, a 
fim de apresentarem ideias e propostas para o futuro da Europa. Ana Paula Zacarias observou que 
a UE tem os seus pontos fortes, mas também os seus limites, e recordou os resultados positivos que 
a UE logrou alcançar para os cidadãos europeus durante a atual crise no respeitante às vacinas e 
à recuperação económica através do fundo do Instrumento de Recuperação da União Europeia. 
Esta opinião foi reiterada pela copresidente, Dubravka Šuica, que sublinhou a necessidade de 
manter os cidadãos no cerne do processo e de garantir a sua participação a todos os níveis. Pela 
primeira vez, os cidadãos estão em pé de igualdade com os representantes. Dubravka Šuica 
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salientou o caráter inédito deste exercício de democracia deliberativa a nível da UE e sublinhou 
que a Conferência reforça a democracia representativa, colocando os cidadãos no centro da 
elaboração de políticas da União Europeia. 
Depois, os copresidentes ilustraram o modo de funcionamento dos três pilares da Conferência: a 
plataforma digital multilingue, os painéis de cidadãos europeus e nacionais e o Plenário. 
A copresidente Dubravka Šuica explicou como funciona a plataforma digital multilingue enquanto 
centro nevrálgico da Conferência. Dubravka Šuica apelou aos membros do Plenário para que 
sensibilizem os cidadãos de toda a UE e se assegurem de que estes conhecem as várias formas 
de participar na Conferência, em particular através da plataforma. Além disso, descreveu a 
composição dos quatro painéis de cidadãos europeus que iniciarão o seu trabalho em setembro e a 
forma como irão contribuir para todo o processo. 
A copresidente Ana Paula Zacarias salientou a importância dos painéis e eventos de cidadãos 
nacionais enquanto fatores multiplicadores e a necessidade de chegar a todos os cidadãos, 
incluindo os que normalmente se abstêm de participar. Ana Paula Zacarias informou os membros 
do Plenário da Conferência de que em muitos Estados-Membros os preparativos para os painéis e 
eventos de cidadãos nacionais já tinham tido início, salientando o compromisso dos Estados-Membros 
de contribuírem para a Conferência, e apelou a que esses painéis e eventos nacionais fossem 
registados na plataforma. A copresidente sublinhou ainda a necessidade de melhorar a 
comunicação sobre a Conferência. Recordou igualmente os debates realizados em 17 de junho 
com os cidadãos que participaram no evento dos cidadãos europeus em Lisboa. 
No debate que se seguiu, em que intervieram mais de 150 participantes, foi abordada uma grande 
variedade de temas. Emergiram vários temas e opiniões recorrentes, tais como: 

• A Conferência representa uma oportunidade única e sem precedentes para uma 
abordagem da base para o topo, em que a democracia participativa complementa a 
democracia representativa; 

• A necessidade de a Conferência ser um exercício inclusivo, que vá ao encontro dos 
cidadãos de todos os quadrantes, em todas as regiões e partes da sociedade, e que escute 
cuidadosamente as suas preocupações, ideias e propostas, e em especial as dos jovens; 

• A importância de obter resultados concretos e de assegurar um seguimento eficaz; 
• A necessidade de aprender com as recentes crises e de nos prepararmos para desafios 

futuros. 
Outras questões destacadas pelos membros do Plenário da Conferência foram os seguintes: 

• Apelou-se a uma Europa mais unida, realçando que juntos, os Estados-Membros são mais 
fortes, especialmente à luz dos desafios mundiais e na cena internacional; 

• A necessidade de respeitar o princípio da subsidiariedade e de associar os governos 
regionais e locais; 

• A necessidade de permitir a participação dos países dos Balcãs Ocidentais na Conferência; 
• A necessidade de reconhecer e valorizar os progressos realizados pela UE e de não tomar 

qualquer destas conquistas como um dado adquirido, reconhecendo, ao mesmo tempo, 
que são necessárias mudanças para fazer face aos desafios futuros. 

Os oradores exprimiram opiniões divergentes sobre vários temas: 
• Alguns argumentaram que o processo deveria centrar-se nas prioridades estratégicas da 

União, enquanto outros propuseram que fossem também incluídas questões sobre a 
capacidade e o funcionamento da União; 

• Do mesmo modo, alguns oradores afirmaram que seriam necessárias alterações aos 
Tratados, enquanto outros argumentaram que era possível fazer alterações no âmbito do 
quadro atual; 

Além disso, as intervenções dos membros do Plenário da Conferência estabeleceram um vasto 
leque de prioridades no âmbito dos seguintes temas estratégicos: transformação digital, economia, 
justiça social, saúde, Estado de direito e democracia, ambiente e clima, migração, energia, 
abastecimento alimentar, valores, política externa, segurança, educação e cultura. 
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Representante de eventos/painéis nacionais da Finlândia no Plenário inaugural da Conferência 

 
Representante de eventos/painéis nacionais dos Países Baixos no Plenário inaugural da Conferência 
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O copresidente Guy Verhofstadt apresentou a proposta dos copresidentes para a organização 
geral dos nove grupos de trabalho temáticos, que foi aprovada pelo Plenário da Conferência. 
Guy Verhofstadt assinalou que serão definidas modalidades mais pormenorizadas para os grupos 
de trabalho. 

O copresidente apresentou igualmente o calendário provisório da Conferência, do qual o Plenário 
da Conferência tomou nota. 

As copresidentes Dubravka Šuica e Ana Paula Zacarias apelaram à ação e à coragem para além 
das palavras e sublinharam, além disso, que o êxito da Conferência dependia da participação ativa 
de todos os intervenientes. 

Os três copresidentes agradeceram a todos pela sua participação e contributos e recordaram as 
datas do Plenário da Conferência seguinte, em 22 e 23 de outubro de 2021. A copresidente 
Ana Paula Zacarias encerrou o Plenário da Conferência. 

 

II.4. Painéis de cidadãos europeus 

Os painéis de cidadãos europeus constituem um dos principais pilares da Conferência, juntamente 
com a plataforma digital multilingue e o Plenário da Conferência. Assumirão a forma de quatro 
painéis, cada um com 200 participantes selecionados aleatoriamente, que sejam representativos 
da diversidade geográfica e sociológica da UE. Reunir-se-ão em três sessões deliberativas 
multilingues de, no mínimo, dois dias cada, a fim de elaborar recomendações coletivas sobre o 
futuro da Europa, tendo em conta os contributos recolhidos através da plataforma digital multilingue. 

As ideias originadas nos painéis de cidadãos europeus servirão de contributo para as reuniões do 
Plenário da Conferência e, em última análise, para o relatório à Presidência conjunta com os 
resultados finais da Conferência, para que as três instituições lhes deem seguimento. 80 cidadãos, 
que representam os quatro painéis de cidadãos europeus, participarão nas reuniões do Plenário da 
Conferência para apresentar e debater as recomendações dos painéis com os outros membros do 
Plenário2. 

As modalidades práticas atualizadas dos painéis de cidadãos europeus, de 26 de maio de 2021, 
contêm mais pormenores sobre a organização dos painéis. Além disso, o Conselho Executivo 
aprovou o calendário provisório dos painéis de cidadãos europeus das reuniões do Plenário. 

As medidas preparatórias em curso para aplicar estes princípios e modalidades são as seguintes: 

Seleção aleatória dos participantes 

Os 800 cidadãos estão agora a ser selecionados nos 27 Estados-Membros. A seleção teve início 
em maio de 2021 e a lista completa dos membros dos painéis está prevista para meados de 
agosto. Os cidadãos da União Europeia são selecionados aleatoriamente (a seleção aleatória é o 
método principal utilizado pelos 27 institutos nacionais de sondagens coordenados por um 
fornecedor de serviços externo), com o objetivo de constituir "painéis" representativos da 
diversidade da UE com base em cinco critérios: sexo, idade, origem geográfica (nacionalidade e 
meio urbano/rural), contexto socioeconómico e nível de educação. 

O número de cidadãos por Estado-Membro é calculado de acordo com o princípio da 
proporcionalidade degressiva aplicado à composição do Parlamento Europeu, tendo em conta que 
cada painel deve incluir, pelo menos, uma cidadã e um cidadão por Estado-Membro. 

 

                                                             
2 Ver também o vídeo que apresenta os painéis de cidadãos europeus 
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Uma vez que a Conferência visa dar uma atenção específica aos jovens, um terço dos cidadãos 
na composição de cada painel de cidadãos terá entre 16 e 24 anos de idade. Por cada grupo 
de 200 pessoas, são selecionados mais 50 cidadãos, que constituem uma lista de reserva. 

Temas e conceção dos painéis 

As questões a debater por cada um dos painéis baseiam-se nos temas da plataforma digital 
multilingue e são agrupadas da seguinte forma: 

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

2) Democracia europeia/valores europeus, direitos, Estado de direito, segurança; 

3) Alterações climáticas e ambiente/saúde; 

4) A UE no mundo/migração. 

Com a ajuda de peritos, estão em curso trabalhos destinados a conceber um enquadramento 
adequado das questões e uma metodologia deliberativa que permita uma abordagem transparente, 
eficaz e realmente da base para o topo. 

As sessões dos painéis realizar-se-ão primeiro em Estrasburgo, depois em linha e, posteriormente, 
nos Estados-Membros. 

 

II.5. Conselho Executivo 

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa reuniu-se cinco vezes entre março 
e junho de 2021, nomeadamente em 24 de março, 7 de abril, 22 de abril, 9 de maio e 26 de maio. 
Está disponível um relatório pormenorizado de cada reunião em todas as línguas na plataforma 
digital multilingue, na secção relativa ao Conselho Executivo. 

Na sua primeira reunião, em 24 de março, o Conselho Executivo procedeu a uma troca de pontos 
de vista sobre a plataforma digital multilingue, tendo em vista o seu eventual lançamento 
em 19 de abril de 2021. O Conselho Executivo debateu a possibilidade de realizar um evento 
formal em 9 de maio. Procedeu igualmente a uma troca de pontos de vista sobre os seus métodos 
de trabalho internos e sobre os métodos de trabalho do Plenário. 

Na sua segunda reunião, em 7 de abril, o Conselho Executivo aprovou a plataforma digital 
multilingue, incluindo a Carta e a identidade visual para a Conferência. O Conselho Executivo 
aprovou igualmente o seu projeto de métodos de trabalho e encarregou o Secretariado Comum de 
preparar um projeto de texto para o regulamento interno da Conferência. Os serviços de 
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comunicação das três instituições foram incumbidos de preparar uma proposta conjunta para um 
evento inaugural em 9 de maio. 

Na sua terceira reunião, em 22 de abril, o Conselho Executivo aprovou o regulamento interno da 
Conferência no que diz respeito aos princípios comuns da Conferência, ao seu âmbito de aplicação 
e à participação dos cidadãos. Procedeu igualmente a uma troca de pontos de vista sobre o projeto 
de regulamento interno do Plenário da Conferência e, em especial, sobre o seu papel e a sua 
composição. Além disso, o Conselho Executivo foi informado das modalidades práticas para a 
organização dos painéis de cidadãos europeus. 
Na sua quarta reunião, em 9 de maio, o Conselho Executivo aprovou o capítulo do regulamento 
interno relativo ao Plenário da Conferência. 
Na sua quinta reunião, em 26 de maio, o Conselho Executivo aprovou o calendário provisório dos 
plenários da Conferência, dos painéis de cidadãos europeus e do evento dos cidadãos europeus, 
bem como o projeto de ordem do dia do Plenário inaugural da Conferência. O Conselho Executivo 
procedeu também a uma troca de pontos de vista sobre a organização do Plenário da Conferência. 
Além disso, o Conselho Executivo foi informado dos preparativos para um evento de cidadãos 
europeus em 17 de junho de 2021 em Portugal, bem como das modalidades práticas atualizadas 
dos painéis de cidadãos europeus e das orientações para a organização de painéis de cidadãos 
nacionais. Por último, o Conselho Executivo encarregou os serviços de comunicação das três 
instituições de preparar um plano coordenado para promover a Conferência e, em particular, a 
plataforma digital multilingue. 

 
 

II.6. Outras atividades 

Foram realizadas atividades de comunicação e sensibilização em paralelo à assinatura da 
Declaração Comum pelos três presidentes em 10 de março de 2021, ao lançamento da plataforma 
digital multilingue em 19 de abril de 2021, ao evento inaugural no Dia da Europa e aos eventos 
nacionais de lançamento em muitos Estados-Membros. Neste contexto, as três instituições da UE 
têm vindo a trabalhar em conjunto para impulsionar significativamente – e apoiar – a sensibilização 
e a participação dos cidadãos europeus na plataforma digital. 

Copresidentes na reunião do Conselho Executivo, nas instalações do Conselho, em Bruxelas 
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A pedido do Conselho Executivo, os serviços de comunicação das três instituições elaboraram 
também um plano de comunicação conjunto com os contributos do Comité das Regiões e do 
Comité Económico e Social Europeu. Com base em dados preliminares sobre a participação na 
plataforma, foram lançadas ou previstas várias ações destinadas a assegurar uma participação 
mais forte e mais diversificada dos cidadãos de todas as partes da Europa na Conferência. 

Foram envidados esforços sustentados para mobilizar diversas partes interessadas para a 
sensibilização dos cidadãos e para a promoção de atividades relacionadas com a Conferência. 
Foram realizadas atividades específicas de sensibilização e formação junto das partes interessadas, 
tais como as organizações da sociedade civil, as autoridades regionais e locais, os grupos de ação 
e redes para a participação cívica e para a democracia participativa, as organizações de 
desenvolvimento rural, as comunidades transfronteiriças e as organizações de juventude. 

O Comité das Regiões também mobilizou os seus membros e as suas redes para contribuírem 
ativamente para o debate e a divulgação da Conferência. O Comité organizou um evento de 
lançamento em 9 de maio de 2021, em Estrasburgo, antes do evento inaugural da Conferência. O 
Comité está também a trabalhar no sentido de fazer ouvir a voz dos municípios e das regiões 
através de processos participativos inovadores e de ferramentas em linha para acolher painéis de 
cidadãos locais no segundo semestre de 2021. Além disso, os diálogos locais estão a ser utilizados 
como fóruns participativos para conceber conjuntamente e partilhar ideias sobre o futuro da Europa. 

O Comité Económico e Social Europeu lançou também uma campanha específica. Neste contexto, 
em 10 de junho de 2021 teve lugar um evento de lançamento para a sociedade civil que deu 
oficialmente início às atividades do Comité no âmbito da Conferência. Para chegar aos cidadãos, o 
Comité trabalha em parceria com a sua rede de conselhos económicos e sociais nacionais e 
regionais, com organizações da sociedade civil, conselhos nacionais da juventude e organizações 
similares. O Comité lançou ainda uma série de missões a nível local nos Estados-Membros, que 
terão lugar de julho a setembro de 2021. 

Os parceiros sociais, muitas organizações da sociedade civil e outras partes interessadas também 
participam ativamente na organização de eventos e na promoção da Conferência e estão na 
vanguarda dos esforços envidados para que a Conferência seja um êxito. 
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III. Atividades a nível nacional, regional e local 
De acordo com a declaração comum, os Estados-Membros da União Europeia estão associados à 
Conferência e fazem parte desta iniciativa conjunta com o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão Europeia. 

Os Estados-Membros estão empenhados em contribuir para a Conferência através de uma série 
de atividades e de estruturas a nível nacional, regional e local e, em alguns casos, a nível 
transnacional, colocando os cidadãos no centro de todos os eventos. 

Além das atividades a nível europeu, cada Estado-Membro pode organizar eventos adicionais, em 
conformidade com as suas próprias especificidades nacionais ou institucionais, e contribuir de 
outras formas para a Conferência, por exemplo, através de painéis de debate entre cidadãos 
organizados a nível nacional ou de eventos temáticos que reúnam os contributos de diferentes 
painéis. 

Serão debatidas no Plenário da Conferência as recomendações dos painéis de cidadãos nacionais, 
juntamente com as recomendações dos painéis de cidadãos europeus. Foram nomeados 
27 representantes de eventos nacionais ou painéis nacionais (um por Estado-Membro) como 
membros do Plenário da Conferência. Entre estes representantes contam-se funcionários ou 
cidadãos responsáveis pela coordenação de eventos nacionais, representantes da sociedade civil 
ou de organizações de juventude, elementos do meio académico e estudantes. 

Está em curso um processo nacional em cada Estado-Membro, na sequência dos eventos de 
lançamento que, na maioria dos casos, tiveram lugar por volta de 9 de maio de 2021. Em geral, são 
promovidas abordagens da base para o topo e centradas nas políticas, e a sociedade civil deverá 
desempenhar um papel importante neste processo. O objetivo é focalizar a atenção nos jovens, 
nas pessoas que normalmente não participam e naquilo que é importante para eles. 

As atividades são frequentemente coordenadas ou facilitadas pelas autoridades nacionais a alto 
nível, em cooperação, nomeadamente, com os parlamentos, as autoridades regionais e locais, os 
parceiros sociais, as organizações não governamentais, os parceiros académicos e os centros de 
investigação. São organizados debates e discussões com os cidadãos, com vários graus de 
descentralização. 

Em alguns Estados-Membros, as atividades são organizadas em cooperação com as 
representações da Comissão e os gabinetes de ligação do Parlamento Europeu. 
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Alguns Estados-Membros tencionam também organizar painéis de cidadãos a nível nacional com 
cidadãos selecionados aleatoriamente, representativos da diversidade sociológica do seu território 
e/ou regiões. As metodologias utilizadas, embora estejam adaptadas a cada Estado-Membro, 
seguem os princípios de uma metodologia reconhecida que garanta a neutralidade e a 
independência dos painéis. Para ajudar os Estados-Membros que tencionam organizar painéis de 
cidadãos, foi elaborada uma nota de orientação3 no contexto da Conferência, que está disponível 
na plataforma digital multilingue. 

Vários Estados-Membros organizaram ou irão organizar eventos e diálogos com os cidadãos em 
conjunto com outros Estados-Membros ou países terceiros específicos, contando, nomeadamente, 
com a participação de jovens estudantes e alunos. 

Os Estados-Membros estão determinados a sensibilizar e a informar o público sobre as atividades 
da Conferência e, em especial, sobre a plataforma digital multilingue. Há alguns exemplos de sítios 
Web nacionais sobre a Conferência que remetem diretamente para a plataforma digital multilingue. 

Os eventos dos Estados-Membros e os seus resultados devem ser carregados para a plataforma 
digital multilingue, onde poderão ser destacados como "eventos institucionais". 

Na plataforma digital multilingue e, mais especificamente, no "Guia passo a passo para 
organizadores de eventos" estão disponíveis orientações específicas para a organização de 
eventos, sob a forma de guias. 

  

                                                             
3 Estas orientações inspiram-se nos princípios da boa deliberação, definidos nomeadamente num relatório da OCDE que 
examinou centenas de estudos de caso de processos deliberativos, e destinam-se a apoiar os Estados-Membros que 
pretendam organizar painéis de cidadãos a nível nacional, regional ou local. 
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IV. Próximas etapas 
A plataforma digital multilingue, enquanto principal plataforma interativa para os contributos dos 
cidadãos e o intercâmbio de informações, continuará a receber ideias e contributos sobre a 
multiplicidade de eventos que decorrem sob a égide da Conferência. Após a conclusão do 
processo de seleção aleatória, os quatro painéis de cidadãos europeus iniciarão os seus trabalhos 
em setembro de 2021. O próximo Plenário da Conferência está agendado para 22 e 23 de outubro 
de 2021. Nos próximos meses continuarão a ser organizadas atividades a nível nacional, regional e 
local. 

Para mais informações sobre as datas das atividades, consulte o calendário provisório da COFE: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13042/sn02900.pt21.pdf 

Para mais informações sobre a conferência, consulte: 

https://futureu.europa.eu/ 
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Annex: Process and timeline of the Conference 

 

 

 

 


