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Com a Conferência sobre o Futuro da Europa, o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia 

proporcionaram aos cidadãos europeus dos 27 

Estados-Membros a oportunidade de participarem num 

debate sobre os desafios e as prioridades da Europa, a fim 

de criarem em conjunto uma Europa preparada para o 

futuro. No âmbito do processo da Conferência, foi lançada, 

em 19 de abril de 2021, uma Plataforma Digital Multilingue 

(a seguir designada por "a plataforma") (futureu.europa.eu) 

que ficará disponível em linha no decurso dos trabalhos da 

Conferência.  

A plataforma é uma componente fundamental da 

Conferência, por dar a todos os cidadãos da UE a 

oportunidade de participar em qualquer uma das 24 línguas 

oficiais da UE. Os cidadãos podem apresentar as suas ideias, 

bem como apoiar e comentar as ideias de outras pessoas. É 

também um espaço onde todos podem partilhar informações 

sobre os eventos da Conferência e publicar os seus 

resultados. Todos os contributos feitos para a plataforma 

são recolhidos e analisados e são integrados nos trabalhos 

dos painéis de cidadãos europeus e no Plenário da 

Conferência.  

Em 15 de setembro, foi publicado um primeiro relatório 

intercalar sobre a plataforma, abrangendo os contributos 

prestados desde o lançamento da plataforma, em 19 de abril, 

até 2 de agosto de 2021. O presente segundo relatório 

intercalar tem como objetivo abranger também os 

contributos prestados até 7 de setembro de 2021. Tendo em 

conta que o período contemplado é relativamente curto, os 

novos contributos em relação ao primeiro relatório 

intercalar são apresentados separadamente, numa caixa, no 

final de cada tópico. Além disso, estão integrados no resumo 

Introdução 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
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e nos mapas conceptuais. Num relatório suplementar 

disponibilizado em simultâneo na plataforma, são 

fornecidas informações mais pormenorizadas sobre os 

contributos prestados por Estado-Membro na plataforma . 

Nesta fase ainda inicial da Conferência, as conclusões do 

presente relatório não devem, de forma alguma, ser 

consideradas uma previsão dos resultados dos debates que 

se realizam na plataforma. Serão publicados mais relatórios 

e apresentadas mais panorâmicas dos contributos, 

nomeadamente por Estado-Membro, nos próximos meses, à 

medida que forem sendo acrescentados novos contributos à 

plataforma. 

Ao ler este relatório, é igualmente importante ter em conta 

que os contributos deixados na plataforma representam os 

pontos de vista dos respetivos autores e não deverão ser 

considerados como representando os pontos de vista dos 

cidadãos europeus como um todo. Esses contributos serão 

objeto de um debate e de uma avaliação mais aprofundados 

no âmbito dos painéis de cidadãos europeus e do Plenário 

da Conferência. 

Os resultados analíticos são apresentados no relatório em 

função dos tópicos definidos na plataforma:  

‒ Alterações climáticas e ambiente 

‒ Saúde 

‒ Uma economia mais forte, justiça social e emprego 

‒ A UE no mundo 

‒ Valores e direitos, Estado de direito, segurança 

‒ Transformação digital 

‒ Democracia europeia  

‒ Migração 

‒ Educação, cultura, juventude e desporto 

Tendo em mente o trabalho a realizar no âmbito dos painéis 

de cidadãos europeus, as ideias registadas na plataforma em 

"Outras Ideias" foram integradas num dos nove tópicos 

acima referidos ou, no caso de questões transversais, em 

vários tópicos. Para cada tópico, é dada uma panorâmica do 

agrupamento temático das ideias e dos eventos 

apresentados, em função dos temas e subtemas. A análise 

do conteúdo por tópico, por temas e subtemas é visualmente 

representada um mapa conceptual.  

Nota sobre a metodologia utilizada 

O presente relatório faz principalmente uma análise 

qualitativa dos contributos deixados na plataforma. 

Esta análise é feita tomando por base as ideias e os 

comentários dos participantes, a fim de traçar uma 

panorâmica geral do conteúdo da plataforma. Na 

prática, uma equipa de investigação realizou, para cada 

tópico, uma análise textual manual e uma compilação 

das ideias propostas, com o auxílio de uma ferramenta 

de agrupamento assistida por computador. 

Posteriormente, foi elaborado um resumo dos temas 

comuns e dos eventuais subtemas. A análise dos 

agrupamentos por temas e subtemas é feita no quadro 

dos tópicos predefinidos, o que significa que as ideias 

transversais aos tópicos ou apresentadas pelos 

participantes dentro dos diversos tópicos ou em "Outras 

Ideias" podem aparecer várias vezes no presente 

relatório no quadro dos tópicos pertinentes. A escolha 

recaiu sobre este tipo de abordagem de modo a dar uma 

perspetiva holística a cada um dos tópicos da 

Conferência.  

O agrupamento de ideias por temas e subtemas não 

representa o grosso das ideias ou dos comentários 

apresentados relativamente a esse tópico. Significa isto 

que também figuram nesta análise as questões 

levantadas por um pequeno número de participantes, 

desde que abram uma perspetiva nova relativamente à 

de outros participantes. O objetivo é dar uma 

panorâmica geral da amplitude e da diversidade das 

ideias atualmente propostas na plataforma, em vez de 

destacar o apoio relativo dado às ideias ou a dimensão 

dos temas e subtemas identificados nesta fase.  

No entanto, são mencionados elementos quantitativos 

(número de ideias, comentários, apoios, eventos) que 

refletem o estado atual   dos debates mantidos na 

plataforma, nomeadamente um elevado nível de 

interesse por algumas ideias ou de debate sobre elas. 

Note-se ainda que, na análise efetuada no presente 

relatório, o termo "contributos" refere-se a uma 

combinação de ideias, comentários e eventos, e 

"interação" a uma combinação de ideias e comentários. 

O anexo II fornece mais pormenores sobre a abordagem 

metodológica. 
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O presente relatório resume a atividade da Plataforma 

Digital Multilingue para a Conferência sobre o Futuro da 

Europa, desde o seu lançamento até 7 de setembro de 2021.   

Nesse período, foram registados na plataforma 22 498 

contributos, dos quais 7 115 eram ideias, 13 304 

comentários e 2 079 eventos, abrangendo todos os dez 

tópicos. Observa-se um claro pico de atividade em torno do 

Dia da Europa (9 de maio).   

Os tópicos "Democracia europeia" e "Alterações 

climáticas" atraíram de longe o maior volume de contributos 

durante este período inicial, seguidos do tópico aberto 

"Outras Ideias". Todos os países da UE registaram 

atividade. No que diz respeito ao perfil dos participantes, a 

representação dos grupos etários é bastante diversificada, 

sendo a faixa etária dos 55 aos 69 anos a mais ativa. Cerca 

de 60 % dos participantes identificaram-se como homens e 

15 % como mulheres. No entanto, cerca de um quarto dos 

participantes não indicou o género. A este respeito, há que 

salientar que as organizações também podem contribuir 

para a plataforma. 

No período mais recente, compreendido entre a publicação 

do primeiro relatório intercalar e do presente documento (2 

de agosto a 7 de setembro de 2021), foram introduzidos 

novos temas e subtemas. Segue-se uma breve síntese:   

- Constatou-se um nível particularmente elevado de 

interações no tópico "Alterações climáticas e 

ambiente", que apresenta o maior número de novos 

temas e subtemas. Os temas existentes, como a 

Resumo 
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poluição, a agricultura e os transportes, foram 

alargados, e o tema do consumo registou o maior 

número de novos subtemas. Foram acrescentados 

dois novos temas, com ideias relacionadas com a 

biodiversidade e as paisagens e construção.  

- O tópico "Uma economia mais forte, justiça social 

e emprego" tem também um número razoável de 

novos subtemas, que confirmam os apelos a uma 

maior igualdade de género, mas também várias 

ideias relacionadas com as condições de trabalho. 

- No que diz respeito aos outros tópicos, neste 

último período, alguns temas e subtemas foram 

reiterados e alargados. A realidade atual continua 

a contribuir para novas ideias na plataforma. São 

disso exemplos significativos a retirada do exército 

dos EUA do Afeganistão e o impasse político 

resultante das sanções económicas da UE contra a 

Bielorrússia. Estes dois acontecimentos levaram os 

participantes a continuar a apelar a uma maior 

competência da UE em domínios como a migração 

e a política externa.  

 

Alterações climáticas 

e ambiente 

Os participantes destacam as alterações climáticas e os seus 

efeitos, bem como numerosos desafios ambientais, e apelam 

à adoção de medidas concretas para lhes dar resposta. As 

ideias podem ser agrupadas por temas da seguinte forma: 

‒ A poluição é definida como uma das principais 

fontes de pressão sobre o ambiente. Os 

participantes sugerem medidas para combater as 

emissões de carbono, a poluição da água e a 

poluição luminosa a nível mundial; 

‒ Defendem a promoção da biodiversidade, com 

apelos à reflorestação, ao fim da desflorestação e a 

mais instalações de investigação; 

‒  Os transportes são identificados como uma 

importante fonte de poluição pelos participantes, 

que desejam que sejam tomadas medidas de 

incentivo ao desenvolvimento e à utilização de 

transportes alternativos e respeitadores do 

ambiente. São discutidos vários tipos de 

transportes públicos; 

‒ No âmbito do tema da agricultura, o apelo à 

eliminação do uso de pesticidas é um subtema 

destacado, bem como, em geral, a adoção de 

práticas agrícolas mais ecológicas, incluindo a 

adaptação às alterações climáticas. Outras medidas 

relacionadas com o ambiente são a promoção da 

agricultura local, a biodiversidade, os regimes 

alimentares vegetarianos ou veganos e a prática de 

preços justos para os agricultores;  

‒ No âmbito do tema do consumo, os participantes 

exigem medidas mais firmes para dar resposta ao 

problema dos resíduos e do desperdício alimentar 

e promover a reciclagem, que visem tanto os 

fabricantes como os consumidores. Além disso, 

exigem a adoção de medidas para promover um 

consumo mais sustentável em setores que vão 

desde o turismo até aos aparelhos eletrónicos, 

passando pela moda; 

‒ É dedicado um tema específico a ideias relativas à 

habitação sustentável, aos materiais de construção 

respeitadores do ambiente e ao "novo Bauhaus 

europeu"; 

‒ A suspensão dos subsídios que não incentivam o 

respeito pelo ambiente e a proposta de um imposto 

que defenda a sustentabilidade; 

‒ A promoção e o investimento em fontes de energia 

e aquecimento alternativas e ecológicas.  

 

 

 

Saúde   

O tópico "Saúde" abrange uma grande variedade de temas. 

Os participantes pedem uma maior harmonização e 

integração, também influenciados pela experiência da 

COVID-19 e pelo seu impacto. Os principais temas são os 

seguintes: 
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‒ Uma maior cooperação ou mesmo o reforço do 

sistema de saúde da UE, para garantir a todos o 

acesso aos cuidados de saúde; 

‒ A necessidade de coordenação a nível da UE no 

que toca à inovação e ao investimento na 

investigação no domínio da saúde, em especial no 

que se refere ao perfil demográfico da UE 

caracterizado pelo envelhecimento; 

‒ Meios e medidas para promover a literacia no 

domínio da saúde, estilos de vida e regimes 

alimentares saudáveis, bem como uma abordagem 

mais preventiva em matéria de saúde pública;  

‒ Uma avaliação do impacto da COVID-19 e dos 

ensinamentos a retirar. 

Uma economia mais 

forte, justiça social e 

emprego  

Os participantes sublinham a importância de a Europa se 

tornar mais inclusiva e socialmente justa, especialmente à 

luz da pandemia de COVID-19. Além disso, os 

participantes consideram que o bem-estar de vários grupos 

de pessoas, especialmente dos mais desfavorecidos, é 

fundamental para o bom funcionamento e o crescimento da 

UE. Os temas mais proeminentes debatidos no âmbito deste 

tópico são os seguintes: 

‒ Vários formatos de tributação para uma economia 

justa e inclusiva, como medidas fiscais destinadas 

a assegurar a concorrência leal entre as empresas, 

impostos ambientais e um imposto mínimo a nível 

da UE para combater os paraísos fiscais;  

‒ Os participantes consideram que é importante 

tomar medidas em matéria de segurança social 

para alcançar a justiça social. O rendimento básico 

incondicional é a ideia mais frequentemente 

debatida;  

‒ Sugestões para construir uma Europa mais 

inclusiva e socialmente justa, em conformidade 

com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, como 

medidas em matéria de proteção social, 

eliminando as disparidades salariais entre homens 

e mulheres, a igualdade de género, os direitos das 

pessoas com deficiência, os direitos e a 

representação das pessoas LGBTI; 

‒ Uma política fiscal comum, com uma reforma 

tributária europeia para um futuro europeu mais 

unido, passando por mais recursos próprios da UE 

ou por um orçamento independente dos 

Estados-Membros; 

‒ A recuperação económica, nomeadamente no que 

respeita às preocupações com o aumento da dívida 

pública na UE, debates sobre o papel do Banco 

Central Europeu, a exigência da revisão do Pacto 

de Estabilidade e Crescimento e da expansão do 

Fundo de Recuperação, e o apoio à produção local 

e ao consumo local para impulsionar a economia 

da UE; 

‒ Condições de trabalho com regras mais claras 

aplicáveis ao trabalho a partir de casa (e também a 

partir do estrangeiro), semanas de trabalho mais 

curtas, proibição de estágios não remunerados; 

‒ Medidas específicas para facilitar ainda mais a 

mobilidade laboral na UE e reforçar os direitos dos 

europeus em situação de mobilidade;  

‒ Impulso ao crescimento do emprego, investindo na 

inovação, na educação e na I&D. 

A UE no mundo  

Em geral, os participantes apelam a uma 

maior presença da UE na cena política mundial: quer na sua 

política de vizinhança, nomeadamente no que respeita aos 

Balcãs Ocidentais, quer nas relações, por exemplo, com os 

países africanos e latino-americanos. Os participantes na 

plataforma consideram que a UE devia ser mais ousada no 

exercício tanto do seu poder persuasivo como do seu poder 

coercivo. Contam-se entre as ideias propostas: 

‒ Uma posição mais determinada na política externa, 

com recurso a vários meios e mecanismos, para 

que a UE seja valorizada e levada a sério na cena 

política global, o que passa pelo exercício de um 

poder persuasivo pela UE enquanto partidária do 

multilateralismo, mas também de um poder 

coercivo, sendo extenso o debate sobre a política 

de defesa comum para conseguir intervir, mas 
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também dissuadir e apresentar-se como poder 

geopolítico face a outras potências mundiais;   

‒ A criação de um exército da UE; 

‒ Uma atuação que leve as instituições da UE a 

serem vistas como um todo na sua ação política 

mundial; uma presença mais visível, pondo cobro 

à concorrência interna entre os Estados-Membros, 

o que está relacionado com a exigência igualmente 

debatida noutros contextos no sentido de criar uma 

Europa federal; e 

‒ Uma política externa comum com poderes 

acrescidos para o Parlamento Europeu e a 

reconsideração da regra da unanimidade.  

 

Valores e direitos, 

Estado de direito, 

segurança 

Uma parte substancial das interações no âmbito deste tópico 

incide sobre o que é descrito como "perigos decorrentes do 

aumento das democracias iliberais" na UE e a necessidade 

de defender os valores da União. Os principais temas e 

ideias são os seguintes: 

‒ Um grupo de participantes concentra a sua atenção 

no que constitui os valores da UE, exigindo uma 

maior igualdade de género e a realização de 

debates sobre o papel dos valores cristãos; 

‒  A proteção da privacidade num ambiente 

tecnológico em rápida mudança é uma questão 

frequentemente levantada, tal como a necessidade 

de proteger a segurança das crianças no que diz 

respeito à sua atividade em linha; 

‒ Alguns contributos refletem a vontade de regressar 

à normalidade assim que a situação da COVID-19 

o permita.  

‒ Há também apelos no sentido de proteger melhor 

as pessoas LGBTI, de reprimir o discurso de ódio 

e de a UE assumir a liderança na defesa dos 

direitos dos animais; 

‒ São apresentadas várias sugestões concretas sobre 

a forma de reforçar a defesa dos valores da UE e 

do Estado de direito na UE, bem como dos direitos 

humanos em geral;  

‒ No âmbito do tema da segurança, vários 

participantes debatem a ideia de se constituir um 

exército da UE e a necessidade de uma cooperação 

mais estreita entre os países europeus em questões 

de segurança interna. 

 

Transformação  

digital  

De um modo geral, os participantes sublinham a 

importância de favorecer e integrar a transformação digital 

numa vasta gama de domínios, desde a economia à saúde. 

No entanto, destacam também vários desafios relacionados 

com a transformação digital, como as considerações de 

ordem ética, as deficiências do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados e as ciberameaças. Os principais temas 

são os seguintes: 

‒ A digitalização da economia, incluindo medidas 

relacionadas com as criptomoedas, e o apelo à 

criação de um euro digital;  

‒ Meios e medidas de apoio à inovação digital como 

a inteligência artificial e o reforço da soberania 

digital. Tal abrange uma diversidade de subtemas: 

a produção sustentável, as redes sociais e as 

plataformas que cumprem as normas da UE em 

matéria de privacidade e, de uma forma mais geral, 

a construção de um ecossistema digital europeu 

competitivo e aberto ao mundo, mas também 

seguro e respeitador da privacidade; 

‒ Competências digitais para os trabalhadores e o 

apoio às empresas para que se adaptem à transição 

digital; 

‒ Um ciberexército para defender a UE das 

ciberameaças; 

‒ Um recurso crescente à votação digital para tornar 

a votação mais acessível, em especial no contexto 

da pandemia. Por outro lado, alguns comentadores 

pedem prudência neste domínio;  
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‒ O tema dos dados digitais e da privacidade dos 

dados é cada vez mais desenvolvido, com ideias 

que abordam um armazenamento centralizado de 

dados pessoais sensíveis, a proteção das redes 

públicas com software de fonte aberta ou cadeia de 

blocos e a proteção da segurança das crianças no 

ambiente digital. 

‒ A unificação digital da UE, incluindo sugestões 

para portais digitais, uma identificação à escala 

europeia através de uma identificação eletrónica 

ou um método de autenticação à escala europeia 

para acesso a dados pessoais ou para serviços 

públicos; 

‒ Investimento na educação digital e na saúde 

digital, a fim de promover uma utilização saudável 

e consciente da tecnologia. 

 

Democracia 

europeia  

As ideias sobre este tópico tocam uma grande diversidade 

de questões. Os participantes pedem a reestruturação das 

instituições europeias ou mesmo a federalização da União 

Europeia. Há várias sugestões que exigem a maior 

participação e envolvimento dos cidadãos. Os temas mais 

importantes são os seguintes:  

‒ O tema da federalização da UE é abordado com 

frequência, estando igualmente presente noutros 

tópicos da plataforma. Alguns participantes 

defendem uma descentralização com maior poder 

para os Estados-Membros;  

‒ São sugeridas reformas institucionais com o 

objetivo de tornar as instituições da UE mais 

eficientes e transparentes e de as aproximar dos 

cidadãos. A maior parte dos contributos propõe: o 

recurso à votação por maioria qualificada em 

detrimento da votação por unanimidade no 

Conselho e a atribuição de um papel de maior 

destaque ao Parlamento Europeu;  

‒ O estabelecimento de mecanismos para reforçar a 

participação dos cidadãos da UE, por meio da 

eleição de um Presidente da UE, da elaboração de 

listas partidárias transnacionais para as eleições 

para o Parlamento Europeu ou da organização de 

campanhas transnacionais. São sugeridas outras 

medidas para que as consultas aos cidadãos e a sua 

participação passem a ser um elemento estrutural 

da governação da UE;  

‒ Criação de mecanismos e de meios para envolver 

melhor os cidadãos da UE e garantir que a sua 

maior ligação e melhor informação sobre a UE e as 

suas decisões. No tópico "Educação, cultura, 

juventude e desporto" são também apresentadas 

sugestões relativas a uma melhor comunicação, ao 

estabelecimento plataformas comuns dos meios de 

comunicação social da UE e à promoção do 

espírito europeu;  

‒ Criação de mecanismos e de meios para defender 

os valores democráticos dos grupos de pressão e da 

corrupção e tomada de medidas contra os governos 

que violem os princípios democráticos. 

 

 

Migração  

As interações neste tópico são polarizadas. É o tópico que 

mais polariza, com vozes fortes contra qualquer tipo de 

migração e outras que defendem políticas de migração mais 

centradas nos direitos humanos. As interações podem 

dividir-se entre: 

‒ As que se opõem à migração para a UE e 

manifestam o seu desacordo, desilusão e 

sentimento de ameaça à sua própria identidade 

cultural;  

‒ As que debatem e sugerem medidas e meios 

específicos para abrandar a migração ou várias 

formas de migração controlada;   

‒ As que salientam a necessidade de combater as 

causas profundas da migração nos países de 

origem, por exemplo reforçando as políticas de 

desenvolvimento, ou que questionam os acordos 

comerciais e as intervenções militares da UE. 

Neste contexto, também são debatidas formas de 

combater a migração climática; 
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‒ As que apelam à adoção de uma política de 

migração que respeite os direitos humanos, com 

maior solidariedade e melhor integração; 

‒ As que sugerem meios e medidas para facilitar a 

integração e apoiar os direitos dos migrantes e dos 

residentes permanentes na UE. 

 

Educação, cultura, 

juventude e desporto 

Os conteúdos no âmbito deste tópico estão, para já, muito 

fragmentados, incluindo muitas ideias diversas, sendo a 

maior ênfase colocada na educação e na cultura. Os temas 

apresentados sob este tópico são transversais e aparecem 

também noutros pontos da plataforma.   

‒ De momento, as ideias relacionadas com a 

educação, a cultura e o desporto são sobretudo 

debatidas como forma de favorecer o 

desenvolvimento de uma identidade europeia e de 

uma cidadania europeia. Tal inclui várias 

propostas para promover os intercâmbios e as 

interações, nomeadamente através do programa 

Erasmus e de eventos desportivos intereuropeus; 

‒ No que diz respeito à educação, os participantes 

referem a necessidade de repensar a educação, com 

a crescente digitalização, a mobilidade educativa 

intereuropeia e a promoção de competências 

sociais;  

‒ Na difusão dos valores e da cultura da Europa, é 

dada uma forte ênfase ao papel dos meios de 

comunicação social e do jornalismo europeus, bem 

como às produções europeias; 

‒ A sugestão no sentido de criar uma língua comum 

unificadora é generalizada, sendo apresentada em 

toda a plataforma em vários tópicos; 

‒ Além disso, neste tópico são apresentadas ideias 

que tematizam ações específicas relacionadas com 

a juventude e o desemprego dos jovens
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Panorâmica das atividades 

Entre o lançamento da Plataforma Digital Multilingue, em 

19 de abril, e o dia 7 de setembro de 2021, foram recolhidos 

na plataforma, no total, 22 498 contributos, que 

correspondem a ideias, comentários e eventos. A atividade 

pode ser discriminada da seguinte forma:  

‒ Ideias: 7 115 

                                                      

1 Com mais de 100 000 participantes até ao momento. 

‒ Comentários: 13 304 

‒ Eventos: 2 0791 

Ao analisar a curva (ver Figura 1), verifica-se que os 

contributos apresentam dois picos. O primeiro coincide com 

o lançamento da plataforma e o segundo ocorreu em torno 

da abertura oficial da Conferência sobre o Futuro da Europa 

no Dia da Europa (9 de maio). 

1. Panorâmica dos 

contributos na 

plataforma 



   
 

   

 

Figura 1 – Cronologia indicativa dos contributos diários (19.4.2021 – 7.9.2021) 
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Antes de enviarem o seu contributo, os participantes na 

plataforma são convidados a fornecer informações sobre o 

seu país de residência, nível de escolaridade, idade, género 

e situação profissional. Os dados são tratados de forma 

anónima. Uma vez que estas informações são partilhadas a 

título voluntário, há limitações quanto às conclusões que 

podem ser retiradas nesta base e que são apresentadas a 

seguir. Por exemplo, 29 % dos contributos provêm de 

participantes que não divulgaram o país de residência.  

Todos os países da UE registaram atividade, como se pode 

observar na Figura 2, que apresenta o número total de 

contributos por país. Além disso, foram registados 32 

contributos de países terceiros. 

Figura 2 – Volume de contributos por país (19.4.2021 – 

7.9.2021)

A fim de obter uma imagem mais pormenorizada do volume 

de contributos em proporção à população, o gráfico que se 

segue apresenta uma panorâmica do número de contributos 

de cada país por milhão de habitantes.  

Figura 3 – Volume de contributos por país, por milhão 

de habitantes (19.4.2021 – 7.9.2021) 
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Quem participa no 

debate?  

Cerca de seis em cada dez pessoas que contribuíram para a 

plataforma identificaram-se como homens (60,4 %) e 15 % 

como mulheres. No entanto, um quarto dos participantes 

(24,6 %) não forneceu informações sobre o género e 0,2 % 

identificaram-se como "outro", pelo que estes valores 

apenas dão uma ideia limitada. A este respeito, é de 

assinalar que as organizações também podem contribuir 

para a plataforma. 

A representação dos grupos etários é atualmente bastante 

diversificada. O grupo etário que compreende as pessoas 

entre os 55 e os 69 anos tem sido o mais ativo em termos de 

contributos (22,1 %), seguido do grupo de pessoas com 

idades compreendidas entre os 25 e os 39 anos (20,7 %).  

Em termos profissionais, os mais ativos na plataforma 

continuam a ser os trabalhadores especializados (15,3 %) e 

os quadros (12,8 %). Os reformados são também bastante 

ativos (12,6 %), enquanto a atividade dos estudantes 

diminuiu em comparação com o período anterior (10,7 %). 

Até agora, os trabalhadores manuais (7 %), os trabalhadores 

por conta própria (9,7 %) e os desempregados (2,7 %) 

têm-se mostrado relativamente menos ativos na plataforma.  

No que diz respeito à educação, registou-se até ao momento 

uma grande atividade por parte das pessoas com estudos 

superiores (49 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Idade, género, educação e profissão dos 

participantes (19.4.2021 – 7.9.2021) 
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Tópicos tendência em 

termos de contributos  

Desde os primeiros meses da Conferência, o tópico 

"Democracia europeia" registou o maior número de 

contributos (ideias, comentários e eventos) (4 026), seguido 

do tópico "Alterações climáticas e ambiente" (3 791). Em 

terceiro lugar estão os contributos classificados como 

"Outras Ideias", seguidos de "Uma economia mais forte, 

justiça social e emprego" (quarto lugar) e "A UE no mundo" 

(quinto lugar) (ver figura 5). Conforme referido 

anteriormente, os contributos dados na categoria "Outras 

Ideias" foram distribuídos por todos os outros tópicos 

durante a análise. Alguns tópicos suscitam mais 

comentários ou ideias do que outros. O tópico "Alterações 

climáticas e ambiente", por exemplo, conta com o maior 

número de ideias (1 307). Do mesmo modo, o tópico 

"Democracia europeia" conta com um total de 373 eventos, 

um número significativamente superior ao de qualquer 

outro tópico.  

 

  

Figura 5 – Contributos por tópico na plataforma (19.4 – 7.9.2021) 
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Evolução recente 

 

Entre 2 de agosto de 2021 e 7 de setembro de 2021, a 

atividade na plataforma consistiu num total de 2 839 

contributos, compostos por:  

 1 017 ideias  

 1 425 comentários  

 397 eventos  

A média semanal de interações no período anterior alcançou 

89 contributos por dia na primeira metade de agosto (dias 9 

a 15) e 79 contributos no final do mês (de 30 de agosto a 5 

de setembro). As médias semanais mais baixas foram 

registadas em meados de agosto e no início de setembro (51 

contributos por dia). A Alemanha, a França e a Bélgica 

foram os três países com maior participação em termos de 

volume de contributos neste período, com 443, 206 e 184 

contributos, respetivamente. Seguiram-se a Espanha e a 

Finlândia, com 185 e 145 contributos cada. 

No que diz respeito ao nível dos contributos em termos de 

proporção da população, o maior nível de atividade 

registado em agosto ocorreu na Finlândia. Além disso, em 

agosto, observou-se um nível elevado de contributos por 

milhão de habitantes na Letónia, na Bélgica, no 

Luxemburgo e na Hungria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Volume de contributos por país, por milhão 

de habitantes (2.8.2021 – 7.9.2021) 

 

 

 

Figura 6 – Volume de contributos por país (2.8.2021 – 
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Prioridades tendência 

entre 2 de agosto de 

2021 e 7 de setembro 

de 2021 

No que diz respeito às prioridades tendência, no período 

anterior, os tópicos "Alterações climáticas e ambiente" (638 

ideias, comentários e eventos) e "Educação, cultura, 

juventude e desporto" (392 ideias, comentários e eventos) 

foram os que geraram mais atividade, tendo a segunda 

destas categorias ultrapassado o tópico "Democracia 

europeia" em termos de número de contributos durante este 

período (391 ideias, comentários e eventos).  

O número elevado de contributos para o tópico "Alterações 

climáticas e ambiente" também se reflete no alargamento 

dos temas e subtemas deste tópico.  

 

 

 

  

Figura 8 – Comparação da panorâmica dos contributos por tópico no período anterior e no total 
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O tópico "Alterações climáticas e ambiente" suscitou um 

total de 3 791 comentários, ideias e eventos desde a criação 

da plataforma (1 307 ideias, 2 128 comentários e 356 

eventos). No que diz respeito às alterações climáticas e à 

sensibilização para os seus efeitos, os participantes 

salientam os numerosos desafios ambientais e apelam a 

ações concretas permanentes para lhes dar resposta. As 

ideias apresentadas no âmbito deste tópico são diversas e 

podem ser agrupadas de acordo com as seguintes temáticas: 

 Poluição 

 Transportes 

 Agricultura 

 Consumo 

 Subvenções, fiscalidade 

 Energia 

 Induzir mudanças de atitudes e comportamentos 

Poluição  

A poluição é identificada pelos participantes como uma das 

principais fontes de pressão sobre o ambiente a nível 

mundial. Debate-se uma transição ecológica com uma 

variedade de soluções para reduzir a poluição (ver evento). 

Por exemplo, uma das ideias mais apoiadas na plataforma 

sugere que a UE siga uma abordagem de governação forte 

2. Alterações climáticas 
e ambiente 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
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e inclusiva, com a participação tanto dos trabalhadores 

como dos sindicatos na conceção e aplicação de políticas de 

adaptação a todos os níveis. Sublinha-se que a estratégia da 

UE para lidar com as alterações climáticas deveria 

compreender quer medidas estratégicas concretas para 

preservar os postos de trabalho , proteger a saúde dos 

trabalhadores e garantir a sua segurança, quer políticas 

ativas do mercado de trabalho e ações de requalificação e 

formação para evitar a perda de postos de trabalho (ver 

ideia). 

São debatidos vários domínios que se prendem com a 

poluição, com os seguintes subtemas: emissões, 

desflorestação, poluição da água, poluição luminosa e 

utilização de plástico. 

No que diz respeito às emissões, uma das questões mais 

debatidas diz respeito à tributação das emissões, mais 

concretamente para incentivar as empresas a reduzir as suas 

emissões de gases com efeito de estufa, optando por fontes 

de energia renováveis mais baratas, levando, por sua vez, os 

clientes a fazerem escolhas mais sustentáveis (ver exemplo 

de ideia). Além disso, apela-se ao alargamento do Sistema 

de Comércio de Licenças de Emissão da UE.  

Um dos subtemas de ideias diz respeito à desflorestação, 

com apelos ao investimento na reflorestação da Europa (ver 

exemplo de ideia) ou a nível mundial, a fim de salvar os 

pulmões do planeta, nomeadamente a floresta tropical da 

Amazónia e outras florestas tropicais do mundo, não só para 

abrandar a subida dos níveis da poluição mundial provocada 

pelo carbono e salvar espécies, mas também para reduzir as 

pressões migratórias sobre a Europa (ver exemplo de ideia). 

No subtema da poluição da água, dá-se grande destaque à 

necessidade de garantir a segurança futura dos recursos de 

água potável e ecossistemas limpos (ver evento). Além 

disso, há propostas concretas para combater a subida dos 

níveis dos oceanos e da poluição dos rios (ver exemplo de 

evento). Uma das ideias apresentadas sugere a criação de 

instalações de reciclagem de plásticos retirados dos rios e 

oceanos (ver ideia). 

Por último, algumas ideias apresentadas na plataforma 

pretendem limitar a poluição luminosa (ver exemplo de 

ideia). 

 

Transportes 

Há um grande grupo de ideias sobre o 

tema dos transportes que se concentram 

na relação entre os transportes e a poluição. 

Algumas das sugestões a seguir enumeradas dizem respeito 

à alteração do sistema de transportes, com o objetivo de 

reduzir a poluição. 

As ideias apresentadas na plataforma para mudar o sistema 

de transportes exigem, acima de tudo, a proibição de voos 

de curta distância na UE, a fim de reduzir a poluição (ver 

exemplo de ideia). Os participantes salientam que a 

pandemia já conduziu à contração do setor da aviação. 

Em geral, regista-se um forte apoio ao aperfeiçoamento dos 

sistemas de transportes públicos na Europa (ver exemplo de 

ideia) como alternativas mais ecológicas aos voos de curta 

distância. Mais concretamente, é amplamente debatida a 

criação de uma rede ferroviária europeia comum (ver 

exemplo de ideia). Um dos participantes propõe o motor de 

busca Euro Trainscanner para tornar mais aliciantes as 

viagens de comboio (ver ideia) e outro sugere que se crie 

um bilhete europeu integrado, tornando-o gratuito nas 

cidades (ver ideia). 

Outras ideias dizem respeito a uma rede comum de 

ciclovias, propondo, por exemplo, a extensão das ciclovias 

ou a criação de uma rede europeia de ligações de ciclovias 

(ver exemplo de ideia). 

Outro conjunto de ideias concentra-se na inovação e no 

desenvolvimento de veículos elétricos, como automóveis e 

bicicletas, e na sua integração no ambiente atual, por 

exemplo, estabelecendo uma rede de estações de 

carregamento (ver exemplo de ideia). 

 Quanto à questão da descarbonização e da criação de 

modos de transporte mais ecológicos, os participantes 

sublinham igualmente a importância que os projetos 

transfronteiriços assumem na promoção do transporte 

marítimo e ferroviário (ver exemplo de ideia). Há também 

um apelo à conceção de programas para incentivar a 

investigação e o desenvolvimento, bem como a inovação, 

para que se produzam meios de transporte, públicos e 

privados, individuais e coletivos, não poluentes e 100 % 

autossuficientes em termos energéticos (ver exemplo de 

ideia). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
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Agricultura 

No âmbito do tema da agricultura, são 

numerosos os participantes que defendem o 

conceito de agricultura ecológica e a redução da dimensão 

das explorações agrícolas (ver exemplo de ideia) apelando 

à proibição do recurso a pesticidas e à agricultura intensiva 

(ver exemplo de ideia). Alguns participantes vão ainda mais 

longe, sugerindo que a proibição seja alargada ao uso 

privado de pesticidas: enquanto os agricultores são 

obrigados a documentar o uso que fazem de pesticidas, os 

proprietários de jardins privados não estão sujeitos a uma tal 

obrigação e podem legalmente adquirir esses produtos, 

desconhecendo muitas vezes os seus efeitos nocivos (ver 

exemplo de ideia). 

Outras ideias sugerem que a UE faça um maior esforço para 

promover um regime alimentar à base de plantas, a fim de 

proteger o clima e preservar o ambiente. Alguns 

participantes associam preocupações de ordem ética às suas 

motivações (ver exemplo de ideia). Esta questão também é 

abordada no âmbito do tópico "Saúde".  

A necessidade de garantir a soberania e a segurança 

alimentares através da promoção da agricultura local é 

também fortemente sublinhada pelos participantes (ver 

exemplo de ideia). A agricultura local poderia ser 

promovida, por exemplo, criando cinturas alimentares em 

torno das cidades, exigindo a plantação de árvores de fruto 

em zonas urbanas, apoiando a aquisição de terras pelos 

produtores e agricultores limitando para isso os preços 

desses terrenos, exigindo que uma parte do espaço da 

cobertura dos edifícios públicos seja utilizada para a 

agricultura urbana, limitando a pressão da habitação sobre 

as terras agrícolas (ver ideia). 

Além disso, os participantes pretendem promover a 

biodiversidade na Europa, nomeadamente, através de 

medidas concretas, como os telhados verdes (ver exemplo 

de ideia). 

Por último, o rendimento dos agricultores é objeto de 

debate, tendo alguns participantes exigido que os 

agricultores recebam um rendimento garantido mediante a 

prática de preços justos em vez da concessão de subsídios 

(ver exemplo de ideia).  

 

Consumo 

No âmbito do tema do consumo, há um 

apelo geral no sentido de mudar o atual 

sistema de consumo maciço de bens e serviços (ver exemplo 

de ideia). Alguns participantes vão ainda mais longe, 

propondo quotas máximas para o consumo e a produção 

(ver exemplo de ideia). 

Vários participantes na plataforma assinalam o volume 

considerável de resíduos produzidos e propõem uma série 

de medidas para evitar e combater esses resíduos, como a 

reciclagem (ver exemplo de ideia), optando por produtos de 

embalagem  pouco ou nada poluentes, a fim de reduzir o 

impacto negativo no ambiente (ver exemplo de ideia). Além 

disso, há um forte apelo no sentido de acabar com as 

importações de produtos que provocam a desflorestação 

tropical (ver exemplo de ideia). 

A segunda linha de ideias defende a criação de um sistema 

mais avançado de rotulagem dos produtos (ver exemplo de 

ideia) que especifique o impacto ambiental da produção ou 

indique se os produtos contêm microplásticos e, por 

conseguinte, se têm um efeito negativo a longo prazo sobre 

a saúde dos consumidores (ver exemplo de ideia). 

O terceiro grupo de ideias articula-se em torno da moda 

efémera e da indústria têxtil, com o objetivo de a tornar mais 

ecológica. Os participantes salientam a enorme quantidade 

de recursos utilizados na produção de vestuário, muito do 

qual não pode ser reciclado (ver exemplo de ideia). 

Além disso, os participantes sublinham a necessidade de 

promover o turismo ecológico e sustentável em vez do 

turismo de massas, uma vez que se considera que este 

último tem um impacto considerável nos recursos naturais 

e culturais (ver exemplo de evento). 

Num último grupo de comentários e ideias sobre este tema, 

manifesta-se preocupação com os resíduos gerados pelos 

novos aparelhos eletrónicos e exige-se, nomeadamente, que 

se preveja a extensão da sua garantia obrigatória e que se 

assegure a possibilidade de reparação (ver exemplo de 

ideia). Alguns participantes pretendem ainda que se limite 

o consumo de energia – em especial porque a eletricidade é 

essencialmente produzida a partir de combustíveis fósseis – 

através da imposição de uma quota mensal de eletricidade 

para consumo, sendo o excedente tributado (ver exemplo de 

ideia). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
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Subvenções, 

fiscalidade 

No âmbito deste tema, os participantes pedem a suspensão 

dos subsídios nocivos para o ambiente, como os subsídios à 

pesca prejudicial (ver ideia) ou os subsídios aos 

combustíveis fósseis (ver ideia). Do mesmo modo, as 

sugestões preconizam o aumento dos subsídios aos projetos 

no domínio da biodiversidade e das alterações climáticas, o 

que conduziria a uma perspetiva positiva a longo prazo. 

Os participantes também propõem a criação de um imposto 

de sustentabilidade (ver exemplo de ideia) tornando os 

produtos não sustentáveis mais caros e, deste modo menos 

atrativos, tanto para os consumidores como para os 

produtores. Além disso, considera-se que proporcionaria à 

UE receitas adicionais para investir na sustentabilidade. 

 

Energia 

Os participantes na plataforma sugerem a promoção do 

recurso em pequena e larga escala às energias renováveis, 

bem como a limitação do uso da energia nuclear ou, em 

alternativa, o desenvolvimento de energia nuclear segura e 

a sua utilização em países e locais onde não seja possível 

recorrer às fontes de energia renováveis (ver exemplo de 

ideia).   

Além disso, a segunda ideia mais apoiada no âmbito do 

tópico "Alterações climáticas e ambiente" desde o 

lançamento da plataforma apela à suspensão de todos os 

subsídios aos combustíveis fósseis (ver exemplo de ideia). 

Simultaneamente, pede-se a investigação de fontes de 

energia alternativas (ver exemplo de evento), como a fusão 

termonuclear, a energia geotérmica ou o hidrogénio, que 

contribuiriam consideravelmente para a diversidade 

energética (ver exemplo de ideia). No entanto, os 

participantes sublinham que mesmo as fontes alternativas, 

como a energia eólica, devem ser aceites pelas populações 

locais e que é necessário garantir que têm um impacto 

positivo na biodiversidade, nos seres humanos e nas 

paisagens (ver exemplo de ideia). 

 

Induzir mudanças 

de atitudes e 

comportamentos  

As atenções voltam-se também para a educação e a 

sensibilização dos europeus de todas as gerações (ver 

evento). Embora a maioria das ideias digam respeito à 

educação dos jovens (ver exemplo de ideia), há também um 

apelo à participação dos europeus mais velhos em 

iniciativas no domínio das alterações climáticas, 

especialmente devido ao envelhecimento cada vez mais 

acentuado da população na Europa (ver exemplo de ideia). 

Além disso, alguns participantes sublinham a necessidade 

de promover uma comunicação ecologicamente 

responsável por parte das instituições europeias. Propõem, 

por exemplo, que sejam preparados kits de comunicação 

sobre o tema "como ser um europeu ecorresponsável" e 

reforçada a educação ambiental, a fim de criar bairros 

responsáveis pelo ambiente (ver ideia). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
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Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

O tópico "Alterações climáticas e ambiente" foi o que 

registou o maior alargamento de temas e subtemas ao 

longo mês anterior. 

É identificado um novo tema que apela à promoção da 

biodiversidade, com uma sugestão de plantação de 

árvores em todos os "locais esquecidos", como 

autoestradas, junções rodoviárias, etc., como forma de 

capturar CO2, reforçar a evapotranspiração, melhorar a 

biodiversidade e regular os caudais de água (ver ideia). 

Um outra entrada sugere a criação de um centro europeu 

móvel de investigação marinha para adquirir 

conhecimentos essenciais sobre a biodiversidade marinha 

(ver ideia).  

Um outro novo tema diz respeito a paisagens e 

construção, com um novo subtema que reúne um 

conjunto de ideias e eventos debatendo o novo Bauhaus 

Europeu (ver evento), com vista a combinar uma conceção 

inovadora e estética com medidas concretas para combater 

as alterações climáticas e tornar os nossos espaços de 

habitação futuros mais sustentáveis, baratos e acessíveis. 

Uma outra ideia apela a campanhas de sensibilização para 

uma construção ecológica e sustentável com recurso a 

materiais de construção com baixo teor de carbono (ver 

ideia). Uma proposta consiste em introduzir uma 

cooperativa europeia de fundos de terras para o restauro 

destinada a devolver terras e edifícios abandonados a um 

estado mais natural, em prol da biodiversidade e dos 

habitantes das cidades (ver ideia).  

Desenvolvendo o tema da poluição, um participante 

indica que um tipo especial de bactéria submarina 

(cianobactéria) pode funcionar como "bactéria que 

come petróleo", desta forma contribuindo 

eventualmente para neutralizar a acidificação dos 

oceanos (ver ideia). 

Desenvolvendo o tema dos transportes, existem 

propostas recorrentes para alargar as redes ferroviárias 

de alta velocidade (ver exemplo de ideia). Em resposta 

à tendência de passagem para o elétrico na indústria 

automóvel, um participante defende que os automóveis 

elétricos têm custos ambientais e humanitários 

prejudiciais e sugere, em vez disso, uma limitação da 

velocidade para reduzir as emissões de CO2 (ver ideia). 

Uma nova ideia relacionada com o tema da agricultura 

sustentável e o subtema da agricultura mais ecológica 

aborda a necessidade de encontrar uma forma adequada 

de eliminar a película de plástico utilizada na cobertura 

do solo, nas estufas e na agricultura de túneis (ver ideia). 

Além disso, um participante defende uma transição da 

agricultura intensiva para a agroecologia (ver ideia). 

Um outro participante propõe explorações verticais para 

reduzir drasticamente o consumo de água na agricultura 

(ver ideia). No âmbito do tema da agricultura, aborda-se 

a forma como a agricultura deve fazer face às variações 

climáticas. Uma ideia especifica que sistemas 

agroflorestais multifuncionais e diversificados podem 

aumentar a formação de húmus, a capacidade de 

retenção da água e a fixação de CO2, aumentando assim 

significativamente a estabilidade e a produtividade da 

agricultura (ver ideia).  

No que diz respeito ao tema do consumo, e mais 

concretamente ao desperdício alimentar, um 

participante salienta que 40 % de todos os alimentos 

produzidos a nível mundial nunca chegam às nossas 

mesas, e que este facto é responsável por 10 % de todas 

as emissões de gases com efeito de estufa a nível 

mundial, propondo medidas para travar o desperdício 

alimentar, como o apoio à doação de alimentos (ver 

ideia). Além disso, um participante salienta a 

necessidade de dispor de mais informação sobre a 

reciclagem para incentivar esta prática desde tenra idade 

(ver ideia). Este novo subtema consagrado à reciclagem 

reflete-se também nos eventos organizados, 

nomeadamente um evento com idosos para debater 

vários métodos de reciclagem (ver evento). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
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Por último, uma ideia para um programa-piloto 

destinado a substituir os aparelhos eletrónicos de 35 

milhões de famílias da UE por artigos A+++ no âmbito 

do objetivo da UE relativo à transição ecológica (ver 

ideia) veio alargar o subtema relativo ao consumo de 

produtos eletrónicos. No âmbito do subtema 

consagrado ao impacto ambiental do consumo, é 

levantada a questão da conformidade dos produtos 

importados com as normas da UE. Por exemplo, um 

participante sugere que se proíba a importação de carne 

de bovino do Brasil que não tenha o mesmo nível de 

rastreabilidade da carne de bovino da UE (ver ideia). 

No que diz respeito ao tema da energia, foi criado um 

novo subtema relacionado com a eficiência energética 

e um aquecimento ecológico, incluindo exemplos 

relativos a uma ideia que defende o recurso a fornalhas 

multicombustível (ver ideia) ou a uma rede de 

aquecimento coletivo que aproveite fontes de calor não 

utilizadas, como a energia geotérmica profunda (ver 

ideia).  

No âmbito do tema "Induzir mudanças de atitudes e 

comportamentos", um participante sugere a criação 

de jardins educativos nos estabelecimentos de ensino 

primário, a fim de aumentar a sensibilização para a 

biodiversidade e para formas de a proteger desde tenra 

idade (ver ideia), enquanto outro participante salienta 

a necessidade de alargar a educação ambiental a 

adultos de todas as idades através de vídeos 

publicitários (ver ideia).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740
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 Figura 9 – Mapa conceptual do tópico "Alterações climáticas e ambiente" 
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No âmbito do tópico "Saúde", os participantes abordam uma 

grande variedade de temas. Sugerem uma maior 

harmonização e integração a nível europeu, o que também é 

influenciado pela experiência da COVID-19 e pelo seu 

impacto. Este tópico gerou 1 159 contributos: 491 ideias, 

611 comentários e 57 eventos. São os seguintes os 

principais temas explorados no âmbito deste tópico:  

 Integração dos sistemas de saúde da UE 

 Acesso de todos aos cuidados de saúde  

 Envelhecer com saúde  

 Estilos de vida saudáveis  

 Respostas à COVID-19  

 Prevenção em vez de intervenção 

 A saúde numa era digitalizada 

 Investigação no domínio da saúde 

 Saúde sexual e reprodutiva  

 Outras Ideias 

Integração     

dos sistemas de saúde 

da UE 

Os participantes na plataforma defendem uma cooperação 

mais estreita entre os Estados-Membros para reforçar os 

sistemas de saúde europeus de várias formas. Entre as ideias 

apresentadas encontra-se a partilha de conhecimentos e 

capacidades, por exemplo, permitindo que os intensivistas 

circulem livremente e prestem cuidados a doentes em estado 

grave em toda a UE (ver ideia), normalizando os cuidados 

de emergência pré-hospitalares (ver ideia), reconhecendo as 

qualificações dos cuidadores em toda a UE, criando um 

hospital europeu para doenças raras (ver ideia) melhorando 

3.  Saúde 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
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a regulamentação jurídica em matéria de transplantação, a 

fim de criar um sistema unificado de coordenação dos 

transplantes (ver ideia). 

Por conseguinte, os debates sublinham a necessidade de 

dotar a UE de mais competências e poderes em matéria de 

emergências no domínio da saúde pública, procedendo para 

isso a uma revisão do Tratado de Lisboa (ver exemplo de 

uma ideia). A maioria destas sugestões é apresentada em 

ligação com a forma como os Estados-Membros lidaram 

com a pandemia de COVID-19 e com a escassez de 

equipamento médico, os desafios do desenvolvimento de 

vacinas e a compra conjunta de vacinas que lhe estiveram 

associados.    

 

Acesso de todos aos 

cuidados de saúde  

As ideias avançadas em matéria de acesso aos cuidados de 

saúde defendem a introdução de um regime europeu de 

seguro de saúde (ver exemplo de ideia e ideia). A ideia de 

desprivatizar o setor dos cuidados de saúde é igualmente 

apresentada como forma de tornar os cuidados de saúde 

acessíveis a todos (ver ideia). Por outro lado, uma outra 

ideia para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis a 

todos é a expansão do sistema de saúde móvel, sob a forma 

de autocarros de saúde que facilitariam o acesso rápido e 

com poucos entraves aos sistemas médicos (ver ideia).  

 

 Envelhecer com        

 saúde e combate ao 

  envelhecimento  

Tendo em conta o envelhecimento da população na Europa, 

os cidadãos sublinham a importância de uma saúde de 

qualidade durante a terceira idade. Uma ideia altamente 

apoiada e comentada promove a investigação e as 

tecnologias de longevidade saudável com recurso intensivo 

à ciência (ver ideia), como as terapias de rejuvenescimento 

e os ensaios clínicos neste domínio e a implementação de 

compromissos jurídicos, orçamentais, regulamentares e 

institucionais eficazes, com o objetivo de aumentar a 

esperança de vida saudável na União Europeia. 

Um cidadão menciona o potencial das zonas rurais enquanto 

polos de inovação para estratégias de envelhecimento 

saudável, uma vez que estas "zonas em dificuldade" são 

geralmente mais densamente povoadas pelos cidadãos 

idosos e a qualidade dos cuidados de saúde não é tão elevada 

como nas zonas urbanas, exigindo, por conseguinte, 

soluções inovadoras (ver ideia). Levando este tópico ainda 

mais longe, um cidadão apresenta a criónica como uma 

oportunidade para adiar os cuidados até que seja encontrada 

uma cura, através do congelamento de pessoas que sofrem 

de doenças terminais (ver ideia).   

 

Estilos de vida 

saudáveis 

Há várias ideias que sublinham a importância dos regimes 

alimentares saudáveis, tendo muitos cidadãos sugerido que 

a UE promovesse regimes alimentares vegetarianos (ver 

ideia) devido aos seus benefícios para a saúde e para o 

ambiente. Neste contexto, sugere-se o aumento dos 

impostos sobre a carne, reduzindo simultaneamente o IVA 

sobre os alimentos saudáveis (ver ideia). Outros contributos 

pedem que se investiguem os efeitos dos emulsionantes (ver 

ideia), que se proíbam os ácidos gordos trans artificiais (ver 

ideia) e se regulamentem as técnicas agrícolas com impacto 

na nutrição e na saúde, como os antibióticos na agricultura 

intensiva (ver ideia).  São também apresentadas ideias 

semelhantes no âmbito do tópico "Alterações climáticas e 

ambiente". 

A ideia de integrar medicamentos naturais na medicina é 

amplamente debatida na plataforma (ver exemplo de uma 

ideia). Concretamente, os participantes sugerem que as 

intervenções não medicamentosas trazem 

comprovadamente benefícios para a saúde e a autonomia 

dos doentes (ver exemplo de uma ideia). Um cidadão 

destaca também os benefícios dos frutos silvestres típicos 

da regiões do Norte, com elevado teor de antioxidantes, no 

reforço dos tratamentos contra o cancro (ver ideia). Do 

mesmo modo, são sugeridas terapias alternativas, como a 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
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silvoterapia para combater o stresse, o esgotamento, a 

depressão e a ansiedade (ver ideia). 

Na plataforma, propõe-se igualmente que se apoie a 

promoção da literacia no domínio da saúde (ver ideia) e se 

incutam práticas relacionadas com a saúde desde tenra 

idade, enquanto fator essencial para um estilo de vida 

saudável (ver ideia). Por exemplo, são vários os cidadãos 

que apontam a necessidade de desincentivar o consumo de 

tabaco a nível europeu, aumentando os preços e limitando 

os pontos de venda às farmácias (ver exemplo de uma ideia). 

Respostas à 

COVID-19  

Os efeitos da COVID-19 são amplamente debatidos pelos 

participantes que, de um modo geral, consideram que é 

necessário restaurar a credibilidade racional e científica, 

bem como a confiança na medicina e na política, face à 

difusão generalizada de ideias erradas e notícias falsas 

durante a pandemia. Ao longo do debate sobre as medidas 

relacionadas com a COVID-19, os cidadãos que participam 

na plataforma concordam que todas as medidas de resposta 

à COVID-19 na UE devem ser aplicadas com base em 

factos concretos, para que a análise custo-benefício seja tão 

realista quanto possível (ver ideia).  

Outras ideias destacam a necessidade de definir estratégias 

inclusivas para fazer face a futuras pandemias a nível da UE, 

defendendo os direitos das pessoas com deficiência (ver 

ideia). Uma das sugestões apresentadas propõe que se 

investigue o impacto das medidas relativas à COVID-19 

sobre os residentes e o pessoal dos lares para idosos nos 

diferentes países da UE, a fim de recolher em primeira mão 

as experiências vividas pelos idosos em consequência 

dessas medidas (ver ideia).  

Um dos contributos incide sobre os procedimentos relativos 

à compra de vacinas a nível da UE, exigindo uma maior 

divulgação e transparência dos contratos com as empresas 

farmacêuticas (ver ideia). Além disso, os debates sobre o 

programa de vacinação revelam pontos de vista divergentes, 

desde a ideia de que a vacinação deve ser obrigatória para 

todos (ver ideia) até à sugestão de que os cidadãos devem 

ter liberdade de escolha (ver ideia). Outro participante 

defende que as vacinas não devem ser obrigatórias para os 

jovens e que a UE não deve exercer chantagem sobre eles, 

"facilitando" as viagens transnacionais em troca da 

vacinação e que os testes PCR devem ser disponibilizados 

gratuitamente sempre que forem obrigatórios (ver ideia). 

Propõe-se igualmente que os Estados-Membros da UE 

aceitem reconhecer as normas aplicáveis da OMS e o 

documento nacional que certifica o nível de anticorpos (ou 

vacina/reforço) (ver ideia). A questão do certificado digital 

COVID da UE também é amplamente debatida, opondo os 

que receiam a emergência de duas categorias de cidadãos 

(ver ideia), propondo que a Europa defenda o direito a não 

ser vacinado (ver ideia), aos que apoiam esse certificado de 

saúde e a vacinação obrigatória como parte de um esforço 

coletivo para derrotar o vírus e garantir a viabilidade dos 

sistemas de saúde (ver exemplo de uma ideia).  

São vários os cidadãos que exigem uma maior solidariedade 

e a criação de uma parceria e o financiamento à escala 

mundial para combater e erradicar doenças em todo o 

mundo e sugerem que a Europa pode liderar mundialmente 

uma luta vitoriosa contra as pandemias, o cancro e as 

doenças cardíacas (ver ideia). Um cidadão sugere que a 

Comissão Europeia, em cooperação com a Organização 

Mundial da Saúde, promova um acordo internacional que 

permita a produção e distribuição, à escala mundial, de 

medicamentos no contexto de pandemias (ver ideia), 

enquanto outro contributo sublinha a necessidade de vacinar 

o mundo inteiro para evitar o aparecimento de novas 

estirpes do vírus (ver ideia). Ao mesmo tempo, os 

participantes propõem que sejam tomadas medidas para 

salvaguardar as patentes das empresas e sugerem que a 

Comissão Europeia desempenhe um papel significativo de 

mediadora e embaixadora (ver ideia).  

 

Prevenção em vez de 

intervenção 

Várias das ideias apresentadas pelos cidadãos dizem 

respeito à sensibilização para as questões relacionadas com 

a saúde mental e as suas consequências, como o 

esgotamento, o stresse, a depressão e a ansiedade, e apelam 

à elaboração de um plano europeu para resolver este 

problema (ver ideia), especialmente tendo em conta o 

impacto das medidas restritivas impostas devido à 

COVID-19. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
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A influência da poluição atmosférica sobre a saúde dos 

cidadãos é também referida como uma questão premente 

(ver ideia), assim como a necessidade de combater a 

poluição sonora através da definição de níveis rigorosos de 

emissões sonoras permitidas para os pneus de automóveis 

(ver ideia). Além disso, exige-se uma menor exposição a 

substâncias que suscitam elevada preocupação, incluindo 

PFAS (substâncias perfluoroalquiladas e 

polifluoroalquiladas) (ver ideia).  

Um dos subtemas transversais na plataforma é a crítica ao 

Tratado EURATOM, que se considera favorecer a energia 

nuclear em comparação com outras fontes de energia e não 

conferir aos cidadãos europeus proteção adequada contra os 

perigos da energia nuclear. Alguns cidadãos defendem a 

abolição do Tratado EURATOM (ver exemplo de uma 

ideia).   

 

 

 

A saúde numa era 
digitalizada 

Um grupo de cidadãos debate as oportunidades e as ameaças 

associadas à crescente digitalização nas últimas décadas. 

Várias ideias veem a digitalização, a compatibilidade e a 

integração dos sistemas europeus de saúde em linha como 

uma forma de fornecer aos cidadãos registos de saúde 

interoperáveis em toda a UE (ver exemplo de uma ideia). 

No entanto, alguns participantes são prudentes e sublinham 

a vulnerabilidade desses dados sensíveis e a necessidade de 

limitar, tanto a nível nacional como europeu, o volume de 

dados relativos à saúde, nomeadamente para fins de 

investigação, a um número fixo de registos ou doentes (ver 

ideia). Um cidadão apela à proibição dos bancos de dados 

nacionais sobre o genoma que, embora sejam utilizados 

para fins de investigação médica, podem ser acedidos por 

outras entidades, como os serviços públicos, para outros 

fins, violando assim o direito à privacidade (ver ideia). 

Outra ideia sugere que se dê prioridade ao financiamento da 

investigação sobre o exercício físico e, no contexto da saúde 

em linha, preconiza as soluções digitais que ajudam os 

cidadãos a manterem-se fisicamente ativos, combatendo 

assim um leque diversificado de doenças crónicas 

decorrentes da inatividade (ver ideia). 

Por outro lado, discute-se a dependência digital e sugere-se 

a elaboração de um plano de ação da UE contra a 

dependência digital (ver ideia). Alguns participantes 

propõem que se preveja formação nas escolas a este 

respeito, bem como a realização de campanhas de 

informação para adultos, a fim de limitar a interação digital. 

 

Investigação no 

domínio da saúde 

Vários cidadãos apoiam a ideia da criação, a nível 

centralizado, de um Instituto Europeu de Investigação em 

Saúde, para coordenar a investigação no domínio da saúde 

entre os institutos nacionais e investir na investigação 

farmacêutica (ver exemplo de uma ideia). Um cidadão 

sublinha a necessidade de uma maior centralização da 

aquisição, produção e fornecimento de medicamentos e 

vestuário de proteção na Europa (ver ideia). A proposta de 

incentivar a investigação sobre a origem da encefalomielite 

miálgica no âmbito do programa Horizonte Europa mereceu 

o apoio de vários participantes (ver ideia). Sublinha-se 

também a necessidade de a Europa unir forças com as 

universidades em matéria de investigação, a fim de 

desenvolver um novo antibiótico contra as bactérias 

super-resistentes (ver exemplo de uma ideia). Alguns 

cidadãos exigem igualmente a adoção de uma lei que 

obrigue as empresas farmacêuticas que distribuem vacinas 

a publicar dados completos relativos aos ensaios clínicos 

dessas vacinas, a fim de incentivar a avaliação da sua 

segurança e eficácia (ver ideia). Entre outras ideias 

apresentadas conta-se a criação de um laboratório europeu 

para as doenças infecciosas (ver ideia).  

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
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Saúde sexual e 

reprodutiva  

Uma ideia propõe a disponibilização gratuita 

de produtos de higiene menstrual em espaços públicos para 

combater a chamada "pobreza menstrual" (ver ideia). 

Outras propostas sugerem a redução da carga fiscal sobre os 

pensos higiénicos e o reembolso integral dos contracetivos 

femininos. Além disso, é mencionada a necessidade de 

prever mais investigação sobre a saúde reprodutiva 

feminina e o desenvolvimento de contracetivos femininos e 

masculinos menos invasivos (ver ideia). Na plataforma, 

apela-se ainda à proibição da mutilação genital masculina 

sem consentimento e antes da maioridade (ver ideia). Uma 

das propostas sugere a abertura de clínicas de saúde sexual 

patrocinadas e promovidas pela UE (ver ideia).  

 

Outras ideias 

 

Outras ideias propõem que o comportamento responsável 

seja recompensado no âmbito do seguro de saúde, por 

exemplo sob a forma de reembolso no caso de os serviços 

não serem utilizados num determinado ano (ver ideia). Uma 

das ideias sublinha a necessidade de encontrar uma solução 

para eliminar os resíduos médicos perigosos (como as 

agulhas dos kits de insulina para as pessoas que sofrem de 

diabetes) (ver ideia). Vários cidadãos apelam igualmente à 

descriminalização da canábis por razões de saúde pública 

(ver ideia e ideia), enquanto outros defendem uma luta mais 

sustentada contra a droga a nível da UE (ver ideia). Por 

último, uma ideia amplamente debatida sugere seguir o fuso 

horário astronómico em vez de alternar entre hora de 

inverno e hora de verão (ver ideia).  

 

 

 

Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

Várias ideias apresentadas recentemente reiteram temas e 

subtemas anteriormente identificados, como a necessidade 

de atribuir competências reforçadas à UE em matéria de 

saúde (ver exemplo de uma ideia e um evento) e aumentar 

a capacidade de produção de medicamentos e dispositivos 

médicos na UE (ver ideia).  

Uma nova ideia no âmbito do tema da integração dos 

sistemas de saúde da UE sugere o reconhecimento de 

doenças em toda a UE, de molde a permitir a criação de 

uma base de dados que compreenda métodos e avaliações 

de tratamento, com vista a estabelecer um sistema de 

doenças à escala da UE (ver ideia).  

No âmbito das respostas à COVID-19, um participante 

salienta a necessidade de não negligenciar nem atrasar a 

prestação de cuidados aos doentes que sofrem de outros 

problemas de saúde e doenças, que foram relegados para 

segundo plano com a reestruturação das instalações 

médicas destinada a acolher doentes com COVID-19 (ver 

ideia). Além disso, um participante apela a um reforço do 

apoio à saúde mental para fazer face às consequências 

sociais e económicas da pandemia, principalmente entre 

os jovens (ver ideia). Vários eventos também se articulam 

em torno deste tema, abordando nomeadamente a questão 

do futuro da saúde pública europeia após a crise da 

COVID-19 (ver evento). 

No que diz respeito ao tema da saúde sexual e 

reprodutiva, um participante sugere que a pílula do dia 

seguinte seja disponibilizada em todos os países sem 

receita médica(ver ideia). O apelo ao combate à pobreza 

menstrual (ver exemplo de uma ideia) é também 

recorrente nas entradas recentes.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640
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Figura 10 – Mapa Conceptual do Tópico "Saúde" 
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4. Uma economia 

mais forte, justiça 

social e emprego 
O tópico "Uma economia mais forte, justiça social e 

emprego" deu azo a um total de 782 ideias, 1 252 

comentários e 184 eventos até 7 de setembro de 2021. Os 

participantes sublinham a importância de a Europa passar a 

ser mais inclusiva e socialmente justa, especialmente à luz 

da pandemia de COVID-19, e chamam a atenção para vários 

desafios identificados neste contexto, como a falta de apoio 

aos jovens europeus e a falta de colaboração entre os 

Estados-Membros. O mecanismo mais frequentemente 

sugerido para que a Europa seja mais inclusiva e 

socialmente justa é o Rendimento Básico Incondicional em 

toda a UE. Além disso, os participantes consideram que o 

bem-estar de vários grupos de pessoas, especialmente dos 

mais desfavorecidos, é fundamental para o bom 

funcionamento e o crescimento da UE. As várias ideias 

podem ser agrupadas de acordo com os seguintes temas: 

 

 Tributação para uma economia inclusiva e justa 

 Proteção social e segurança social 

 Recuperação económica 

 Questionar o atual modelo económico 

 Uma Europa mais inclusiva e socialmente justa 

 Impulsionar o emprego 

 Inovação – estimular o crescimento 
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Tributação para uma 

economia inclusiva 

e justa 

Um dos grupos de participantes apresenta sugestões para 

resolver os problemas de natureza social, económica e 

ambiental por meio de regras fiscais e orçamentais.  

Um vasto conjunto de ideias sobre este tema defende uma 

maior justiça fiscal, uma tributação justa e a luta contra a 

fraude fiscal. Entre as sugestões estão a adoção de medidas 

contra a elisão fiscal, a criação de um imposto sobre as 

transações financeiras (ver ideia), bem como a prevenção do 

"dumping social" através da harmonização das regras fiscais 

e dos salários mínimos nos Estados-Membros (ver exemplo 

de ideia). Uma das ideias mais comentadas e apoiadas diz 

respeito à criação de um imposto mínimo a nível mundial 

ou da UE para combater os paraísos fiscais (ver ideia).  

Além disso, a plataforma digital destaca uma série de 

possíveis medidas fiscais para se alcançar uma economia 

inclusiva e justa. As questões fiscais atualmente debatidas 

são as seguintes: em primeiro lugar, as medidas fiscais 

destinadas a promover a concorrência leal entre as 

empresas, como um sistema comum de imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) para o comércio eletrónico ou 

medidas fiscais que obriguem as empresas a pagar apenas o 

IVA nos seus países de origem (ver ideia) e um IVA 

relacionado com a proveniência dos bens, a fim de 

promover o consumo local e desta forma apoiar a economia 

local (ver exemplo de ideia). Em segundo lugar, a 

tributação relacionada com o ambiente e as 

alterações climáticas com apelos, nomeadamente, à 

criação de um imposto da UE sobre o carbono ou de 

um imposto de sustentabilidade (ver exemplo de 

ideia). O último grupo de medidas fiscais insere-se em 

vários temas, desde a tributação para a promoção da 

igualdade entre homens e mulheres, com um apelo no 

sentido de permitir a aplicação de uma taxa de IVA zero ou 

reduzida para os produtos de higiene íntima feminina (ver 

ideia). 

Seguindo a linha dos apelos transversais à federalização 

formulados no contexto de outros tópicos, há um conjunto 

substancial de ideias no âmbito do tópico "Uma economia 

mais forte, justiça social e emprego" que se articula em 

torno de uma União Orçamental. Alguns participantes 

expressam a opinião de que o caminho a seguir para um 

futuro europeu mais unido passa por mais recursos próprios 

da UE ou por um orçamento que seja independente dos 

Estados-Membros (ver exemplo de ideia).  

Proteção social e 

segurança social 

As ideias sobre este tema promovem, de um modo geral, 

uma abordagem unificada da UE em matéria de segurança 

social ou, por outras palavras, normas mínimas europeias 

que vão desde a parentalidade e a família até ao direito à 

habitação acessível e a políticas em matéria de pensões de 

reforma.  

O subtema mais recorrente, com várias ideias altamente 

apoiadas e comentadas, diz respeito ao rendimento básico 

incondicional para garantir a capacidade de cada pessoa 

para participar na sociedade (ver exemplo de ideia). Um 

outro grupo de ideias relacionado com este subtema aborda 

as disparidades de rendimento na UE, propondo a limitação 

das disparidades salariais dentro da mesma empresa (ver 

exemplo de ideia) ou a supervisão do rendimento dos 

políticos (ver exemplo de ideia), lançando um apelo geral à 

adoção de mais medidas para uma Europa mais humana (ver 

exemplo de ideia).  

Para além de um rendimento básico incondicional, é 

recorrente o apelo à adoção de medidas para combater o 

desemprego (dos jovens) (ver exemplo de evento). No 

atinente ao envelhecimento da população, os participantes 

debatem a necessidade de coordenar as políticas de 

aposentação e as pensões de reforma em todos os 

Estados-Membros da UE (ver exemplo de ideia). O caso 

específico dos europeus em situação de mobilidade é 

também abordado com uma proposta de criação de um 

Fundo Público Europeu de Pensões voluntário para as 

pessoas que tenham vivido em vários Estados-Membros 

(ver ideia) 

O direito à habitação acessível e a preços comportáveis é 

outro subtema relacionado com a segurança social debatido 

pelos participantes (ver exemplo de ideia).  

Por último, há um grupo de ideias de caráter mais 

administrativo, nomeadamente a criação de um cartão de 

segurança social digitalizado (comum da UE) e a 

transferibilidade dos direitos sociais para os europeus em 

situação de mobilidade (ver exemplo de ideia).     

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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Recuperação 

económica 

Numa série de comentários e ideias na plataforma, 

manifesta-se preocupação com o aumento da dívida pública 

na UE: debate-se o papel do Banco Central Europeu, 

exige-se a revisão das regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento (ver ideia) e, nomeadamente, a adoção de 

legislação sobre desequilíbrios da balança de transações 

correntes, (ver exemplo de ideia). 

As ideias que se articulam em torno da promoção do 

consumo e da produção locais, em que as PME agem como 

força motriz de crescimento, são consideradas cruciais para 

a recuperação económica da UE. Além disso, a tributação 

também é proposta como um instrumento para promover a 

recuperação económica através de medidas de 

desagravamento fiscal para indústrias estratégicas ou como 

incentivo à promoção do consumo local ou à aquisição de 

produtos europeus, recorrendo para tal à rotulagem e à 

tributação dos bens de consumo em função da distância 

percorrida para a sua distribuição (ver exemplo de ideia).  

Na mesma ordem de ideias, no que diz respeito à 

COVID-19, os participantes debatem a necessidade de 

financiar eventuais medidas de preparação para uma futura 

pandemia (ver exemplo de ideia). Além disso, os 

participantes sublinham a importância de trabalhar em 

conjunto a nível mundial para a recuperação económica (ver 

exemplo de evento). Há apelos a uma maior solidariedade 

entre os Estados-Membros, por exemplo, por meio de uma 

extensão do Fundo de Recuperação (ver ideia). 

 

Questionar o atual      

modelo económico 

No âmbito deste tema, o atual sistema económico europeu 

é debatido numa perspetiva mais ideológica. Os 

participantes destacam as deficiências detetadas no atual 

modelo económico. Mais concretamente, um grupo de 

participantes propõe o reforço do capitalismo e do mercado 

livre, com maior concorrência interna, menor carga 

regulamentar ou mesmo uma abordagem de gestão 

empresarial (ver exemplo de ideia). Outro grupo promove 

uma economia de mercado mais social ou humana (ver 

exemplo de ideia). 

Além disso, a segunda ideia deste tópico mais apoiada desde 

o lançamento da plataforma propõe um modelo atualizado 

que reformaria a governação económica da UE, o Semestre 

Europeu, o mandato do BCE e os recursos próprios da UE 

e reforçaria a União Económica e Monetária (ver ideia). 

Esta ideia específica está em sintonia com outros apelos 

formulados na plataforma no sentido de reformar o modelo 

económico da UE, a fim de alcançar um bem-estar europeu 

inclusivo e equitativo. 

 

Uma Europa mais 

inclusiva e socialmente 

justa 

Através da apresentação de ideias sobre os direitos e a 

representação das pessoas LGBTI (ver ideia), as 

disparidades salariais entre homens e mulheres e as quotas 

com base no género, são vários os participantes na 

plataforma que exigem uma Europa mais inclusiva e 

socialmente justa, que poderia ser alcançada, por exemplo, 

criando um índice de aferição da igualdade social (ver 

exemplo de ideia). Outras ideias relacionadas com estas 

dizem respeito à tomada de medidas contra as agressões 

sexuais e a violência doméstica, com apelos, em particular, 

a iniciativas de apoio às vítimas (ver ideia).  

As sugestões apresentadas também apelam 

nomeadamente para que se prossiga a execução do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, a fim de estabelecer a 

dimensão social da Europa, facilitar a inclusão das pessoas 

com deficiência, das pessoas que vivem abaixo do limiar da 

pobreza e em situações semelhantes (ver exemplo de ideia 

e evento).  

 

Impulsionar o emprego  

Em primeiro lugar, os participantes sublinham a 

necessidade de simplificar as políticas fiscais e laborais na 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
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http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
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UE, a fim de evitar o dumping fiscal e social (ver exemplo 

de ideia).  

Em segundo lugar, solicita-se a promoção de melhores 

condições de trabalho em todo o continente, por exemplo, 

instituindo uma semana de trabalho mais curta (ver exemplo 

de ideia). Entre outras ideias no âmbito deste tema estão a 

facilitação do teletrabalho ou do trabalho além-fronteiras na 

UE (ver exemplo de ideia), a proibição de estágios não 

remunerados, da obrigatoriedade de horas extraordinárias e 

de contratos de trabalho precários (ver exemplo de ideia), 

ou o investimento em infraestruturas de acolhimento de 

crianças para conciliar a vida privada e profissional.  

Em terceiro lugar, dá-se destaque ao desenvolvimento das 

carreiras, com convites à apresentação de programas e 

medidas para facilitar o acesso ao mercado de trabalho da 

UE, com estágios em todos os Estados-Membros e uma 

plataforma de emprego em linha (ver exemplo de ideia).  

Os participantes sublinham a importância de apoiar os 

jovens, em especial no que se refere ao acesso ao mercado 

de trabalho (ver exemplo de evento). 

 

Inovação – estimular 

o crescimento 

Os participantes sugerem que se impulsione o crescimento 

através de investimentos em investigação, competências, 

conhecimentos e especialização em alta tecnologia 

(inteligência artificial, cadeia de blocos, nanotecnologias, 

armazenamento de energia, carne celular, etc.). Além disso, 

há várias ideias que identificam a necessidade de assegurar 

a independência tecnológica, nomeadamente através da 

promoção da capacidade da UE para produzir hardware.  

Os investimentos em investigação e educação são 

considerados de extrema importância, manifestando-se 

apoio à partilha de conhecimentos através de uma rede 

aberta de laboratórios ou de uma Agência Europeia das 

Infraestruturas (ver ideia). Outra sugestão debatida incide 

sobre uma espécie de Spotify para a ciência, um banco de 

conhecimentos acessível com modelos de impressão 3D 

(ver ideia). No que diz respeito à investigação, uma das 

sugestões consiste em facilitar as patentes através de um 

fundo de patentes (ver ideia). 

Em segundo lugar, a economia digital é considerada uma 

condição indispensável à inovação e ao crescimento, 

havendo debates sobre criptomoedas e moedas digitais 

locais que existiriam em paralelo ao euro (ver exemplo de 

ideia). No que diz respeito às criptomoedas, os participantes 

consideram que é necessário prever regulamentação para 

proteger os cidadãos (ver exemplo de ideia).  

O ambiente e as alterações climáticas são também debatidos 

no contexto da inovação, com ideias em torno dos objetivos 

de neutralidade climática e do papel de liderança que a UE 

poderia desempenhar na criação e no investimento numa 

economia verde (a nível mundial) (ver exemplo de ideia). 

Há várias ideias que tematizam uma aplicação prática da 

economia verde, nomeadamente através do investimento na 

agricultura biológica e em iniciativas "do prado ao prato" 

(ver ideia). 

Por último, o financiamento das empresas em fase de 

arranque e das pequenas e médias empresas (PME) é, de um 

modo geral, considerado um motor da inovação (ver 

exemplo de ideia). Os participantes propõem que as PME 

sejam apoiadas por intermédio, por exemplo, de um fundo 

da UE que lhes forneça capital de arranque (ver ideia) ou de 

uma plataforma de comércio em linha especializada para as 

PME europeias (ver ideia). 
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Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

No período anterior, novas ideias reiteraram temas e 

subtemas já existentes.  

Algumas novas entradas relacionadas com o tema 

"Tributação para uma economia inclusiva e justa" 

instam a que os bens de consumo sejam tributados com 

base nas condições de produção (trabalho, 

matérias-primas, salários) para promover o comércio 

justo em vez do comércio livre (ver exemplo de uma 

ideia). 

No âmbito do tema da recuperação económica, é 

reiterada a proposta de alargar o mandato do BCE (ver 

ideia). Uma nova ideia salienta a necessidade de 

introduzir regras rigorosas (com direito de veto) para a 

aquisição de empresas europeias por empresas com sede 

fora da Europa (ver ideia).  

Reforçando o tema "Questionar o atual modelo 

económico", uma ideia explica a teoria do decrescimento 

como forma de estabelecer um novo equilíbrio entre os 

seres humanos e a natureza em detrimento do 

crescimento descontrolado (ver ideia).  

No âmbito do tema "Uma Europa mais inclusiva e 

socialmente justa", um participante apela à aplicação da 

igualdade de género nos domínios da arquitetura e da 

engenharia civil (ver ideia). No âmbito do mesmo tema, 

uma ideia contém apelos no sentido de tornar a validade 

dos cartões de deficiente nacionais extensiva a toda a UE 

(ver ideia). 

 

No que diz respeito ao tema "Impulsionar o emprego", 

um participante apela à promoção de empregos artesanais 

como forma de permitir que as gerações jovens 

redescubram valores fundamentais, em vez de promover 

apenas postos de trabalho no setor das TI (ver ideia). 

Outros participantes defendem a concessão de fundos 

públicos para apoiar os pequenos produtores e 

comerciantes de forma a compensá-los pelas perdas 

provocadas pelos encerramentos durante a pandemia (ver 

ideia) ou soluções para a escassez de profissionais de 

saúde na Europa (ver ideia). Várias novas ideias apoiam 

também apelos já formulados na plataforma no sentido de 

impulsionar o teletrabalho e o "trabalho flexível" (trabalho 

no escritório e/ou a partir de casa), a fim de reduzir o 

tempo das migrações diárias para os trabalhadores e os 

custos fixos das infraestruturas dos escritórios para os 

empregadores (ver ideia), de permitir a conciliação entre 

o trabalho e a vida familiar, de reduzir o despovoamento 

rural (ver ideia) e de reduzir as emissões nocivas através 

da diminuição do tráfego (ver ideia).  

Globalmente, verificou-se um alargamento do tema da 

inovação, já que os participantes consideram que se trata 

de uma condição essencial para preparar a economia e o 

mercado de trabalho da UE para o futuro. A título de 

exemplo, um participante salienta a necessidade de a UE 

dar prioridade à investigação e inovação, tendo em conta 

a pandemia mundial de COVID-19 e o desafio colocado 

pelas alterações climáticas (ver ideia). O apelo ao 

investimento nas empresas em fase de arranque é 

reiterado. Um participante assinala o caso do 

desenvolvimento da China através de polos ramificados de 

inovação e crescimento, em combinação com 

regulamentos administrativos e fiscais favoráveis, que 

incentivaram o investimento e o surgimento de empresas 

em fase de arranque. O participante apela a uma 

reavaliação das políticas europeias com base em tais 

exemplos (ver ideia).  
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Por último, foi desenvolvida a ideia de eliminar a hora de 

verão (DST), tendo os participantes debatido os benefícios 

económicos e sociais da sua eliminação (ver exemplo de 

uma ideia). 

Um exemplo de um evento (ver evento) no âmbito deste 

tópico registou ideias relativas ao tema da proteção social 

e segurança social coordenada a nível da UE no contexto 

da mobilidade profissional (ver ideia) e uma ideia relativa 

ao bem-estar dos trabalhadores no contexto das alterações 

demográficas na Europa sob o tema "Uma Europa mais 

inclusiva e socialmente justa" (ver ideia). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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Figura 11 – Mapa Conceptual do Tópico "Uma economia mais forte, justiça social e emprego" 
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As ideias apresentadas no âmbito do tópico "A UE no 

mundo" incidem sobre uma série de temas relacionados com 

a política externa, desde o comércio à utilização do poder 

persuasivo e à defesa. Em geral, os participantes apelam a 

uma maior presença da UE na cena política mundial: quer 

na sua política de vizinhança, quer nas relações, por 

exemplo, com os países africanos e latino-americanos. Os 

participantes na plataforma consideram que a UE deve ir 

mais longe no exercício do seu poder persuasivo e do seu 

poder coercivo. Desde o lançamento da plataforma, este 

tópico deu azo a um número total de 1 965 contributos, ou 

seja, 609 ideias, 1 199 comentários e 157 eventos. As várias 

ideias podem ser agrupadas de acordo com os seguintes 

temas: 

 

 

 

 Objetivos gerais da política externa da UE  

 Políticas comerciais 

 Defesa  

 Tomada de decisões 

 Alargamento 

 Política de vizinhança e relações com terceiros 

 

 

5. A UE no mundo 
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Objetivos gerais da 

política externa da UE  

Os participantes expressam a opinião de que o papel da UE 

está em mudança, entre as preocupações crescentes com a 

emergência climática, a mudança do equilíbrio de poder 

económico e geopolítico, os grandes desafios ao 

multilateralismo e o combate mundial à COVID-19 (ver 

exemplo de evento, ver exemplo de ideia). Por conseguinte, 

vários dos participantes expressam a opinião de que a UE 

deve ir mais longe, tanto no exercício do seu poder 

persuasivo como do seu poder coercivo (ver exemplo de 

ideia e ideia).  

No que diz respeito à política externa da UE, muitas ideias 

aludem ao papel que a UE deve desempenhar em matéria de 

direitos humanos e valores democráticos em todo o mundo. 

Estas ideias exigem uma atitude mais enérgica e uma 

tomada de posição contra os países que violem 

repetidamente as convenções e/ou tratados internacionais 

em matéria de direitos humanos (ver exemplo de ideia). Por 

exemplo, a UE é incentivada a desempenhar um papel de 

liderança no processo de consolidação da paz entre Israel e 

a Palestina (ver exemplo de ideia). Neste contexto, apela-se 

à criação de um sistema europeu comum de exportação de 

armas com regras rigorosas para garantir que as armas 

"fabricadas na UE" não contribuam para alimentar os 

conflitos em todo o mundo nem conduzam a violações dos 

direitos humanos (ver ideia).  

 

Políticas comerciais 

Um grupo de contributos no âmbito do tópico "A UE no 

mundo" pede o reforço das políticas comerciais e a reforma 

dos acordos comerciais em consonância com os valores da 

UE, no respeito tanto pelos direitos humanos como pelas 

normas ambientais (ver exemplo de ideia). Uma ideia 

amplamente apoiada apela à reforma da política comercial 

e de investimento da UE e ao relançamento do 

multilateralismo mundial, tendo por cerne a criação de 

empregos dignos e a defesa dos direitos fundamentais e 

humanos, incluindo os direitos dos trabalhadores e dos 

sindicatos (ver exemplo de ideia).  

 

 

 

Defesa 

 

No que diz respeito ao reforço do poder coercivo da UE, 

também considerado da maior importância (ver exemplo de 

evento), os participantes defendem a criação de um exército 

europeu comum (ver exemplo de ideia). Os participantes 

sugerem igualmente a criação de mais forças ou instituições 

especializadas a nível da UE, como, por exemplo, uma 

Academia Militar Europeia (ver exemplo de ideia).  

 

Tomada de decisões 

Os participantes consideram fundamental que a UE 

intervenha como uma entidade sólida e unida na cena 

política internacional, a fim de manter e reforçar o seu 

papel. Vários dos contributos incidem sobre a necessidade 

de definir uma política externa comum. Uma das ideias mais 

apoiadas neste tópico menciona a necessidade de haver uma 

política externa e de segurança comum para garantir a 

segurança dos cidadãos europeus, promovendo 

simultaneamente a democracia, os direitos humanos, o 

Estado de direito e a proteção do ambiente na sua 

vizinhança e a nível mundial (ver ideia).   

Um segundo subtema incide sobre um apelo a uma maior 

cooperação entre os Estados-Membros. Os participantes 

sublinham a necessidade de pôr termo à concorrência entre 

os Estados-Membros a nível internacional para manter a 

credibilidade. Por conseguinte, sugerem que as embaixadas 

dos Estados-Membros sejam substituídas por uma única 

embaixada da UE que represente e reúna todos os 

Estados-Membros. Este tipo de abordagem poderia também 

implicar uma adesão única da UE a quaisquer instituições 

internacionais como a NATO (ver exemplo de ideia). Outra 

ideia ainda consiste na criação de um passaporte comum da 

UE para todos os cidadãos europeus (ver exemplo de ideia). 

No âmbito do tema da tomada de decisões, os contributos 

pedem que seja repensada a regra da unanimidade. Há uma 
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vertente de ideias que refere o facto de a atual situação 

permitir que um único Estado-Membro bloqueie a política 

externa comum com base na regra da unanimidade (ver 

exemplo de ideia e evento). Esta situação é considerada 

problemática, uma vez que impede a UE de ter uma voz 

credível, estável e forte no mundo, como já foi salientado 

no tema anterior. Por conseguinte, de acordo com a ideia 

expressa, a UE deve avançar para um sistema de votação 

por maioria "absoluta". Uma das ideias mais apoiadas no 

âmbito deste tema fornece uma descrição pormenorizada de 

um sistema de votação por maioria absoluta dos 

Estados-Membros, apoiado por uma maioria simples de 

deputados do Parlamento Europeu, para que a UE possa 

tomar medidas executivas e dispor de uma política externa 

real e credível (ver ideia). À semelhança dos debates 

realizados no âmbito do tópico "Democracia europeia", a 

possibilidade de uma maioria qualificada é também 

apresentada como alternativa à atual regra da unanimidade 

(ver exemplo de ideia). 

Um último subtema incide sobre as competências do 

Parlamento Europeu. Os participantes consideram que, 

embora o Parlamento Europeu tenha apoiado desde o início 

o conceito de política externa e de segurança comum 

(PESC) e tenha procurado alargar o seu âmbito, continua a 

desempenhar apenas um papel marginal na definição da 

política externa da UE. Por conseguinte, os participantes 

consideram crucial atribuir ao Parlamento Europeu mais 

competências em matéria de política externa (ver exemplo 

de ideia). 

 

Alargamento  

Num grupo de contributos é tematizada a necessidade de 

alargamento e de integração dos países vizinhos orientais 

como forma de defender a democracia nesses países (ver 

exemplo de ideia), mas também para manter a estabilidade 

económica na UE (ver exemplo de ideia). Esta visão é 

igualmente expressa numa das ideias mais apoiadas deste 

tópico, que pede a prossecução do alargamento da UE com 

a integração dos países dos Balcãs Ocidentais para garantir 

a paz e a estabilidade na região (ver ideia). Neste contexto, 

há um apelo ao pleno reconhecimento do Kosovo (ver 

exemplo de ideia). 

 

Política de vizinhança 

e relações com 

terceiros 

Um subtema de ideias diz respeito à representação 

diplomática da UE, com contributos em que, em termos 

gerais, se insta a que as instituições da UE a representem e 

defendam os seus interesses no mundo de forma mais 

visível (ver exemplo de ideia).  

Embora a maioria das ideias apele a uma UE mais unida e 

integrada, reforçando assim o seu papel enquanto potência 

mundial defensora do direito e da justiça, estando aberta à 

interação com várias instituições multilaterais, tanto a nível 

mundial como regional (ver exemplos de ideia e ideia), 

outros gostariam que a UE se concentrasse no seu papel de 

interveniente económico, como inicialmente se previa. A 

este respeito, consideram que a UE não deveria assumir o 

papel de um agente geopolítico, mas manter a sua função 

originária de mercado económico comum. Há participantes 

que consideram que a UE não pode exercer um papel 

político como interveniente a nível mundial, uma vez que 

não é um Estado soberano (ver exemplo de ideia).  

Os contributos no âmbito deste tópico dizem respeito, em 

particular, às relações políticas da UE com a Rússia e a 

China (ver exemplo de evento). Os participantes avançam a 

necessidade de repensar, reconsiderar profundamente e 

avançar na reforma da política externa da UE, seguindo uma 

abordagem mais ambiciosa, em consonância com o que foi 

debatido em temas anteriores. Os participantes na 

plataforma debatem a ponto de vista segundo o qual a UE 

deveria, no que diz respeito à China, não só assumir uma 

postura mais unificada e mais firme nas suas relações 

diplomáticas, tendo em conta a grande divergência entre os 

sistemas de valores, mas também desenvolver uma 

estratégia de investimento externo da União Europeia para 

contrariar a influência da China a nível mundial e, em 

especial, nos países em desenvolvimento (ver ideia).  

No que diz respeito às relações da UE com os países 

africanos e latino-americanos, os participantes expressam a 

opinião de que deveria haver uma parceria reforçada e uma 

reorganização das relações comerciais (ver exemplo de 

evento). A maioria dos participantes pede o estabelecimento 

de uma parceria mais forte entre a UE e a União Africana, a 

fim de reforçar o multilateralismo regional (ver exemplo de 

ideia). Outros cidadãos pedem o reforço das parcerias 
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
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bilaterais entre os Estados-Membros e os países africanos, a 

fim de fazer face à migração e a outras ameaças à segurança 

da União Europeia. No entanto, tal só poderá funcionar se 

as relações deixarem de perpetuar a herança económica e 

política dos antigos sistemas coloniais (ver ideia). O mesmo 

se aplica às relações com a América Latina (ver exemplo de 

ideia). 

 

 

 

 

 

Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

Em agosto de 2021, os debates sobre o papel da UE no 

mundo ficaram particularmente marcados pela crise 

afegã. Os participantes salientaram a importância da 

alteração geopolítica provocada pelo afastamento 

crescente dos Estados Unidos dos assuntos e conflitos 

externos. Muitos participantes encaram o regresso dos 

talibãs ao poder como um fracasso para o Ocidente e um 

sinal de que é tempo de a UE assumir um papel autónomo 

nas questões de política externa, independentemente da 

sua aliança estratégica com os EUA (ver exemplo de 

ideia). Este apelo recorrente a uma abordagem unida em 

matéria de política externa é o tema de vários eventos (ver 

exemplo de evento).  

Para alguns participantes, tal implica também uma 

cooperação e coordenação reforçadas na política externa 

entre os Estados-Membros da UE (ver exemplo de ideia), 

incluindo a criação de um exército da UE (ver ideia). Estes 

dois temas foram identificados anteriormente sob o tema 

dos objetivos gerais da política externa da UE. 

Num evento que debateu as relações da Alemanha e dos 

Estados bálticos, alguns participantes solicitaram, 

nomeadamente, apoio da UE à oposição na Bielorrússia 

(ver evento). 

 Durante o último mês, foram organizados vários eventos 

que debateram questões relacionadas com o alargamento 

da UE e os Balcãs Ocidentais (ver exemplo de evento).  

As outras ideias avançadas no último mês incluem a 

criação de um serviço europeu de difusão em linha que 

promova os conteúdos culturais europeus e procure 

popularizar as produções europeias noutros pontos do 

mundo (ver ideia). Esta ideia teve algum sucesso junto dos 

utilizadores da plataforma. 

Foi proposta na plataforma uma utilização sistemática da 

bandeira e do hino europeus no contexto internacional (ver 

exemplo de ideia). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/75109
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/64186
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
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Figura 12 – Mapa Conceptual do Tópico "A UE no mundo" 
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O tópico "Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

deu azo a um total de 1 890 contributos (620 ideias, 1 101 

comentários e 169 eventos) desde o lançamento da 

plataforma digital. Uma parte substancial das interações no 

âmbito deste tópico incide sobre o que é descrito como 

"perigos decorrentes do aumento das democracias iliberais" 

na UE, que não respeitam os valores da UE e tendem para a 

autocracia. Estes são vistos como uma ameaça. Os 

participantes exigem que sejam tomadas medidas para 

garantir o respeito pelo Estado de direito. Os contributos 

podem ser agrupados de acordo com os seguintes temas:  

 

 

 Valores 

 Direitos e liberdades 

 Defesa do Estado de direito e dos direitos humanos 

 Segurança  

 Grupos de interesse e corrupção 

  

6. Valores e direitos, 

Estado de direito, 

segurança 
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Valores 

 

Um dos grupos de ideias na plataforma debate o que 

significa ser europeu e os valores que a UE deve 

personificar e promover (por exemplo, ver ideia). Em 

especial, foram vários os cidadãos a mencionar, entre 

outros, os princípios da dignidade humana, da liberdade, da 

igualdade, da democracia, do Estado de direito, dos direitos 

humanos, do pluralismo, da justiça, da solidariedade e da 

paridade entre homens e mulheres como constituindo a base 

do sistema de valores da União Europeia, e a considerar que 

as suas políticas se devem pautar por estes valores.  

Uma das principais vertentes exige uma maior igualdade de 

género (ver exemplo de uma ideia). Há sugestões no sentido 

de aumentar o número de mulheres entre os decisores 

políticos e económicos (ver exemplo de uma ideia), bem 

como propostas para incentivar as boas práticas. Algumas 

das sugestões específicas incluem um apelo no sentido de 

pôr termo à discriminação em razão do sexo na liberdade de 

circulação na UE, com referência à península do monte 

Atos, na Grécia, classificada como património mundial pela 

UNESCO, e onde a entrada é proibida às mulheres, de 

acordo com as regras cristãs ortodoxas (ver ideia).  

Outra vertente do debate incide sobre o papel dos valores 

cristãos e a necessidade de os proteger (ver ideia). Neste 

sentido, uma das ideias exige que a UE assuma uma posição 

firme contra o genocídio dos arménios e de outras minorias 

cristãs (ver ideia).  

Alguns participantes debatem também a necessidade de 

dispor de uma Constituição Europeia que defina claramente 

um conjunto de valores europeus fundamentais que devam 

ser respeitados na UE (ver exemplo de uma ideia). 

 

Direitos e liberdades 

Em matéria de direitos e liberdades, há uma série de 

contributos que tematizam questões relacionadas com a 

proteção da privacidade. Uma ideia muito apoiada pede a 

proibição dos sistemas de crédito social baseados no 

reconhecimento facial (ver ideia). Há também outros apelos 

no sentido de limitar a utilização de dados biométricos para 

efeitos de vigilância (ver ideia), tal como a recolha e partilha 

de dados pessoais em termos mais gerais (ver exemplo de 

uma ideia). Vários cidadãos sugerem que a possibilidade de 

pagar em numerário seja reconhecida como um direito 

democrático (ver exemplo de uma ideia). Foi também 

evocada a necessidade de melhorar a legislação e os 

instrumentos disponíveis para dar resposta às preocupações 

em matéria de privacidade suscitadas pela internet e pelas 

redes sociais, bem como com todas as novas tecnologias 

(ver ideia). 

Outro grupo de contributos sublinha a necessidade de 

levantar as medidas relacionadas com a COVID-19 logo 

que os efeitos da pandemia o permitam, a fim de assegurar 

o regresso à normalidade e restabelecer as liberdades dos 

cidadãos. Neste contexto, é formulado um apelo no sentido 

de não discriminar os cidadãos que tenham optado por não 

se vacinarem ou não se submeterem a testes regulares para 

aceder a instalações básicas (ver exemplo de uma ideia). As 

questões relacionadas com a vacinação são abordadas mais 

pormenorizadamente no âmbito do tópico "Saúde". 

Um outro debate diz respeito à importância fundamental dos 

direitos humanos e das liberdades no sistema de valores 

ocidental. Neste sentido, muitos participantes exigem a 

proteção das pessoas LGBTI e o reconhecimento dos 

casamentos entre pessoas do mesmo sexo em todos os 

Estados-Membros da UE (ver exemplo de uma ideia).  

Alguns participantes pedem o direito à automedicação com 

canábis (ver exemplo de uma ideia) e debatem a 

descriminalização e a legalização das drogas de um modo 

mais geral (ver exemplo de uma ideia). Esta questão 

também é abordada no âmbito do tópico "Saúde".  

Uma ideia amplamente debatida e apoiada é a exigência de 

que a UE assuma a liderança na defesa dos direitos dos 

animais (ver ideia). Os participantes consideram que ainda 

há tratamentos abusivos e cruéis na agricultura e na 

indústria da carne, apesar de os Tratados da UE 

reconhecerem os animais como seres sensíveis (ver 

exemplo de uma ideia).  

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
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Defesa do Estado de 

direito e dos direitos 

humanos   

Um grande grupo de participantes manifesta preocupação 

com a democracia e o Estado de direito no mundo e, em 

especial, em algumas regiões da UE. Os cidadãos que 

contribuem para este tema exigem uma atitude mais 

enérgica para defender os valores da UE face a países como 

a Rússia e a China, mas também em relação a um número 

crescente de democracias iliberais na UE, referindo-se 

sobretudo, mas não exclusivamente, à Hungria e à Polónia 

(ver exemplo de uma ideia). Os participantes estão 

igualmente preocupados com o facto de as mulheres, as 

minorias LGBTI e os direitos humanos estarem a ser alvo 

de ataques, especialmente à luz dos recentes acontecimentos 

na Polónia e na Hungria (ver exemplo de uma ideia).  Vários 

participantes criticam o Governo húngaro e exigem que a 

Comissão tome mais medidas a este respeito (ver ideia).  

A fim de garantir o respeito pelo Estado de direito, alguns 

participantes sugerem a redução das subvenções concedidas 

aos países que o violem, a revogação dos seus direitos de 

voto no Conselho ou mesmo a sua exclusão da UE (ver 

exemplo de uma ideia deste tipo). Há apelos no sentido de 

recorrer ao mecanismo de proteção orçamental no novo 

orçamento de longo prazo da UE (ver ideia), bem como 

sugestões que preconizam a revisão do procedimento 

previsto no artigo 7.º do Tratado da União Europeia, a fim 

de facilitar a aplicação de sanções aos governos que violem 

os valores da UE (ver ideia). Um dos participantes sugeriu 

que o Tribunal de Justiça passasse a exercer a função de 

guardião da democracia e do Estado de direito na UE (ver 

um exemplo da ideia). Vários participantes apoiaram uma 

proposta que visa a instituição de um mecanismo de revisão 

da democracia, do Estado de direito e dos direitos 

fundamentais na UE (ver ideia).  

Há também na plataforma um apelo à eliminação da regra 

da unanimidade, a fim de garantir que os Estados-Membros 

que não respeitem o Estado de direito não possam bloquear 

a tomada de decisões na UE (ver ideia).  

No que diz respeito à defesa dos direitos humanos em geral, 

uma ideia amplamente apoiada sugere o reforço da força 

executiva de vários instrumentos em matéria de direitos 

humanos na ordem jurídica da UE (ver ideia). 

 

Segurança  

Uma das ideias mais amplamente apoiadas e 

comentadas atualmente na plataforma é uma 

proposta de criação de um exército da UE, a fim 

de melhor defender os Estados-Membros de intervenientes 

estrangeiros hostis no contexto da incerteza quanto à 

posição dos EUA (ver ideia). Contudo, vários participantes 

questionaram esta proposta, comentando sobretudo as 

implicações políticas e a relação entre a defesa da UE e a 

defesa nacional. Esta ideia é também debatida no âmbito do 

tópico "A UE no mundo". 

Tendo em conta a liberdade de circulação na UE, alguns 

cidadãos apoiam a criação de uma instância europeia 

destinada a reforçar a colaboração entre os 

Estados-Membros na luta contra o terrorismo e a 

criminalidade organizada (ver ideia). 

Grupos de interesse e 

corrupção  

Tal como no caso do tópico "Democracia europeia", alguns 

participantes dedicam particular atenção às questões 

relacionadas com a representação de grupos de interesse e a 

corrupção. Há apelos no sentido de a UE tomar medidas 

contra a elisão fiscal e a corrupção nos Estados-Membros 

(ver exemplo de uma ideia), bem como sugestões para 

reforçar a regulamentação e a transparência das atividades 

de representação de grupos de interesses privados e limitar 

a sua influência sobre as políticas da UE (ver ideia). Outros 

participantes debatem a forma de combater a corrupção 

relacionada com a UE e com a utilização dos fundos 

europeus, e de proteger os denunciantes (ver exemplo de 

uma ideia). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
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Um participante apela à abolição do direito europeu e ao 

desmantelamento do aparelho da UE, incluindo Schengen 

(ver ideia). 

No âmbito do tema da segurança, a criação de um 

exército europeu é novamente proposta (ver ideia), tal 

como uma abordagem conjunta na luta contra a 

criminalidade organizada, incluindo a harmonização 

legislativa (ver ideia). Um novo subtema recente apela ao 

combate ao discurso de ódio e a uma maior proteção para 

as vítimas desse tipo de discurso (ver exemplo de uma 

ideia).  

No âmbito do tema dos grupos de interesse e corrupção, 

há um apelo à UE para que verifique a imparcialidade das 

administrações públicas nacionais, a fim de combater o 

favoritismo e a arbitrariedade (ver ideia). 

 

Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

As ideias apresentadas na plataforma no período anterior 

reiteram, de um modo geral, as ideias salientadas no 

primeiro relatório intercalar, emergindo também alguns 

novos subtemas. 

No âmbito do tema dos direitos e liberdades, várias 

ideias recentes reiteram a necessidade de reforçar a 

proteção dos direitos e da igualdade das pessoas LGBTI. 

Um novo conjunto de ideias apela ao reforço do apoio às 

pessoas com deficiência, da seguinte forma: i) a supressão 

de obstáculos para as pessoas com deficiência, tornando 

os produtos e serviços mais acessíveis (ver ideia), ii) a 

proteção adequada dos seus direitos humanos (ver ideia), 

e iii) o combate à discriminação contra pessoas com 

deficiências mentais (ver ideia). 

No âmbito do mesmo tema dos direitos e liberdades, um 

participante apela a uma remuneração justa e direitos para 

quem procura o primeiro emprego (ver ideia).  

No que diz respeito ao subtema da liberdade de 

circulação, uma ideia aborda a necessidade de tornar 

homogénea a verificação e o reconhecimento das 

qualificações académicas em todos os países da UE, a fim 

de incentivar a inovação e de promover a interligação (ver 

ideia). 

Uma percentagem elevada das novas entradas diz respeito 

ao tema "Defesa do Estado de direito e dos direitos 

humanos". Os participantes continuam a salientar a 

necessidade de assegurar a proteção dos valores da UE, 

sugerindo uma revisão do artigo 7.º do Tratado da União 

Europeia, bem como de responsabilizar os 

Estados-Membros pelos valores democráticos (ver ideia e 

ideia) e de reforçar o procedimento destinado a tomar 

medidas quando os princípios democráticos são violados 

(ver ideia). Os apelos renovados de subordinar a 

concessão de fundos da UE ao respeito pelo Estado de 

direito nos países beneficiários, incluindo a possibilidade 

de reduzir ou retirar financiamento (ver ideia) vão também 

neste sentido.  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821
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Figura 13 – Mapa Conceptual do Tópico "Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 
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O tópico "Transformação digital" suscitou 412 ideias, 849 

comentários e 117 eventos, num total de 1 378 contributos. 

As ideias vão desde sugestões mais abstratas sobre temas 

como a sustentabilidade e a durabilidade a sugestões mais 

específicas relativas à educação digital, à saúde digital e à 

votação digital. Os participantes que se manifestaram sobre 

este tópico salientam a necessidade de uma transformação 

digital no que diz respeito ao futuro da economia, da 

colaboração, da saúde e de outros domínios da vida. No 

entanto, destacam também vários desafios relacionados 

com a transformação digital, tais como as considerações 

éticas, as deficiências do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados e as ciberameaças. As várias ideias 

podem ser agrupadas de acordo com os seguintes temas: 

 Economia digital 

 Inovação digital 

 Soberania e ética digitais 

 Ciberameaças 

 Votação digital 

 Dados digitais 

 Poluição, sustentabilidade e durabilidade 

 A tecnologia ao serviço das pessoas 

 Saúde digital 

 Ensino e formação 

7. Transformação 

digital 
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    Economia digital 

 

Também subordinado ao tópico "Uma economia mais forte, 

justiça social e emprego", este tema agrega um grande 

número de ideias que apelam à aceitação da economia 

digital. Uma ideia, por exemplo, tematiza a implementação 

de uma plataforma de cadeia de blocos da UE (ver ideia). 

Outros participantes debatem também as criptomoedas. Uns 

solicitam que os governos as adotem, para benefício e para 

efeitos de desenvolvimento de uma sociedade digital e 

economicamente ativa (ver exemplo de ideia)Outros, pelo 

contrário, debatem a necessidade de regulamentar ou proibir 

as criptomoedas (ver exemplo de ideia). 

Além disso, várias ideias defendem a introdução do euro 

digital como forma de pagamento seguro e conveniente (ver 

exemplo de ideia). 

 

Inovação digital  

As ideias sobre o crescimento digital apresentadas na 

plataforma defendem, antes de mais, o reforço do papel da 

UE no desenvolvimento das ferramentas de inteligência 

artificial (IA) (ver evento). Uma das ideias apela a um maior 

planeamento e regulamentação no que diz respeito às atuais 

possibilidades de IA, a fim de as tornar mais seguras e 

acessíveis (ver exemplo de ideia). No entanto, a utilização e 

o desenvolvimento da IA são alvo de debate entre os 

participantes. Neste contexto,  alguns destacam o risco 

futuro de criar IA com mais capacidades do que o cérebro 

humano (ver exemplo de ideia). 

NA este vêm juntar-se vários desafios que, de acordo com 

os participantes, estão ligados à crescente digitalização da 

sociedade. Neste evento, por exemplo, debateu-se o 

aumento da digitalização da nossa sociedade e a 

desigualdade entre grupos populacionais (designados por 

"perdedores da digitalização"). As outras desvantagens do 

aumento da digitalização debatidas foram a desumanização, 

a robotização e o aumento da monitorização e da vigilância 

das pessoas (ver ideia). 

A um nível mais básico, os participantes apelam à 

disponibilização de serviços e aparelhos digitais a preços 

acessíveis (ver exemplo de ideia). 

Soberania e ética 

digitais 

As ideias apresentadas na plataforma para reforçar a 

soberania digital concentram-se na independência 

estratégica da Europa em termos de hardware, software e 

plataformas de redes sociais, bem como na promoção do 

desenvolvimento e da produção digitais da UE, 

especialmente em relação a outros intervenientes como os 

EUA ou a China (ver exemplo de ideia). Por exemplo, uma 

das ideias sugere o desenvolvimento e a promoção da 

produção europeia de circuitos integrados (ver ideia). 

Uma vertente de ideias semelhante dá grande destaque ao 

aspeto ético. Concretamente, os participantes pretendem 

reforçar a soberania digital da UE através de plataformas de 

redes sociais que estejam em plena consonância com os 

valores, as normas, a transparência e a ética da Europa (ver 

exemplo de ideia). Além disso, uma das ideias apela à 

digitalização justa baseada nos direitos humanos, incluindo 

os direitos laborais e sindicais, a melhoria das condições de 

trabalho e a negociação coletiva (ver ideia). 

 

Ciberameaças 

No que diz respeito ao tema das ciberameaças, as ideias 

articulam-se em torno da segurança e da proteção da 

Internet (ver exemplo de evento). Por exemplo, os 

participantes salientam que a UE deveria poder defender-se 

em caso de ameaças em linha e de guerra digital; alguns vão 

ainda mais longe, sugerindo a criação de um ciberexército 

europeu, que poderia também prestar apoio à digitalização 

nos países da UE menos desenvolvidos a este nível (ver 

exemplo de ideia). 

 

Votação digital 

No âmbito do tema da votação digital, vários participantes 

na plataforma assinalam as vantagens da votação eletrónica, 

em especial no contexto da pandemia (ver exemplo de 

ideia). Este tema, que, desde o lançamento da Conferência, 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
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tem suscitado um número significativo de comentários no 

âmbito do tópico "Transformação digital”, foi abordado do 

ponto de vista da eficiência, da segurança e da inovação e 

não numa perspetiva de reforçar democracia. No entanto, há 

nos comentários alguns pontos de vista discordantes, que 

apontam para uma série de desvantagens da votação 

eletrónica. Os participantes sugerem a aplicação da 

tecnologia de cadeia de blocos ou a criação de um sistema 

europeu de distribuição de correio altamente cifrado como 

meios possíveis para garantir a segurança da votação digital 

na UE. 

 

Dados digitais 

No que diz respeito ao tema dos dados digitais, os 

participantes salientam os progressos realizados até à data, 

mencionando que a UE assume uma posição de liderança 

quando se trata de proteger as pessoas no mundo digital. No 

entanto, são exigidas melhorias neste domínio (ver exemplo 

de evento). Por exemplo, as sugestões incidem 

principalmente sobre alterações ao Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (RGPD) destinadas a permitir 

mais facilmente  a recusa da recolha de dados pessoais em 

linha, bem como no aumento da segurança dos dados não só 

em toda a UE, como também nos países candidatos (ver 

ideia). 

Ao mesmo tempo, apela-se a uma legislação mais 

compreensível, sem sobrecarregar os utilizadores com 

pedidos constantes de consentimento (ver exemplo de 

ideia). 

Poluição, 

sustentabilidade e  

durabilidade 

Em vários casos, os participantes associam a digitalização 

às alterações climáticas, salientando, por exemplo, que o 

aumento dos esforços de digitalização contribuiria para 

reduzir a poluição. Por exemplo, há um apelo à criação de 

um passaporte digital para produtos, acessível através de 

códigos QR, que forneça informações sobre a origem do 

produto, a sua composição, o seu impacto ambiental, a sua 

reciclagem e o seu tratamento final (ver ideia). 

Outra vertente de ideias articula-se em torno dos resíduos 

digitais, apelando, por exemplo, ao fabrico de novos 

produtos com resíduos eletrónicos reciclados (ver ideia). 

Além disso, é colocada a ênfase em equipamentos digitais 

duradouros, reparáveis, e produzidos de forma equitativa e 

ética, que poderiam ser promovidos, por exemplo, através 

da aplicação de impostos mais baixos (ver ideia). 

Por último, alguns participantes assinalam que a 

implantação dos satélites contribui para a poluição do 

espaço e exigem a resolução deste problema (ver exemplo 

de ideia). 

A tecnologia ao 

serviço das pessoas 

Estas sugestões contêm uma série de ideias específicas que 

propõem a criação de ferramentas tecnológicas e digitais ao 

serviço dos cidadãos europeus. 

Há um vasto conjunto de ideias que tematiza a instituição 

da cidadania digital e a unificação digital da UE (ver ideia), 

por exemplo, através da criação de um quadro que ajude 

todos os países da UE a trabalhar em conjunto em projetos 

de TI. Esta ideia é ainda mais desenvolvida por várias 

sugestões: portais digitais globais destinados à participação 

dos cidadãos, necessidades de identificação na vida 

quotidiana (ver ideia), uma rede social europeia dedicada à 

expressão da opinião pública (ver ideia) e identificação em 

toda a UE através de um bilhete de identidade digital (ver 

ideia).  

Além disso, exige-se uma maior defesa dos consumidores 

num ambiente em linha (ver exemplo de ideia), por 

exemplo, permitindo que, no futuro, os consumidores 

possam mais facilmente mudar de ideias a respeito das 

compras efetuadas. 

Outra ideia exprime a necessidade de garantir que seja 

possível ter acesso às principais plataformas de 

financiamento colaborativo a partir de todos os 

Estados-Membros (ver ideia). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
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Saúde digital 

 

No âmbito do tema da saúde digital, há uma série de ideias 

na plataforma em que se propõe a adoção de medidas 

concretas para melhorar a saúde dos cidadãos no mundo 

digital, o que passa nomeadamente pelo direito dos 

trabalhadores a desligar do trabalho (ver ideia), pela 

introdução de um dia de folga das redes sociais (ver ideia) 

ou pela promoção da formação digital dos jovens para 

fomentar uma utilização saudável e consciente da 

tecnologia. 

Simultaneamente, pede-se a integração digital da saúde na 

UE (ver exemplo de ideia), por exemplo, estabelecendo uma 

plataforma única para a gestão eletrónica da saúde – que 

seria particularmente interessante para os muitos europeus 

que tiram partido das possibilidades de mobilidade 

transfronteiras – e criando um bilhete de identidade 

(europeu) digital no domínio da saúde (ver exemplo de 

ideia) com informações sobre vacinas e seguros de saúde. 

No entanto, há preocupações no que toca à privacidade e à 

proteção de dados. Estes temas são igualmente abordados 

no âmbito do tópico "Saúde". 

 

Ensino e formação 

No âmbito do tema do ensino e da formação, há 

na plataforma uma série de ideias que preconizam a 

realização de esforços abrangentes de sensibilização à 

escala da UE a todos os níveis, começando na escola 

primária e passando pelos vários níveis de ensino (ver 

exemplos de ideia e evento). Estas ideias salientam ainda 

que o desenvolvimento e a promoção das competências 

digitais são das principais prioridades para a economia (ver 

exemplo de ideia).  

Um dos subtemas apela aos investimentos e a um esforço 

para impulsionar a digitalização da educação (ver exemplo 

de ideia). Neste contexto, os participantes debatem a 

necessidade de reforçar a literacia digital em todos os países 

da UE, por exemplo, através do lançamento de uma 

campanha publicitária que dê mais notoriedade à 

transformação digital (ver ideia).  

 

 

Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

Em agosto de 2021, um novo subtema incluído em 

"Soberania e ética digitais" é a questão da soberania 

tecnológica, que foi amplamente debatida pelos 

participantes. Estes salientam, em particular, a 

necessidade de a UE tomar medidas no que diz respeito 

aos monopólios na indústria da Internet (ver exemplo de 

ideia) para assegurar a compatibilidade com os valores da 

UE.  

As preocupações relativas às ciberameaças continuam a 

ser debatidas, tendo um participante sugerido que a UE e 

os governos nacionais utilizem tecnologia de cadeias de 

blocos nas suas redes para assegurar uma proteção 

adequada contra violações de dados com origem no 

estrangeiro (ver ideia). 

No âmbito do tema dos dados digitais, verifica-se  um 

alargamento do subtema da segurança dos dados, com 

apelos à UE para que seja mais assertiva no que diz 

respeito à regulação das plataformas em linha e à 

possibilidade de os utilizadores tomarem decisões sobre a 

utilização dos dados (ver exemplo de ideia). A este 

respeito, os participantes propuseram também a criação de 

uma nuvem pessoal para cada cidadão da UE (ver ideia) 

destinada a armazenar documentos e proteger dados 

sensíveis (ver ideia). Também com vista a adotar redes 

públicas mais independentes e seguras, um participante 

sugere que a UE deve proceder à migração do software 

proprietário, nomeadamente da Microsoft e da Apple, para 

o software de fonte aberta, como o Linux (ver ideia). Uma 

outra questão debatida no mês anterior é a necessidade de 

salvaguardar a segurança das crianças em linha e de tomar 

precauções para reduzir os riscos (ver exemplo de evento).  

No âmbito do tema "A tecnologia ao serviço das 

pessoas", uma ideia relativa à criação de um prestador 

europeu de identidades para autenticação única que 

disponibilize acesso a serviços públicos (ver ideia) veio 

alargar o tema da cidadania digital. 

No âmbito do tema da saúde digital, a ideia de uma 

identificação de saúde europeia ou certificados eletrónicos 

semelhantes foi desenvolvida (ver exemplo de ideia).  
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
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Figura 14 – Mapa Conceptual do Tópico "A Transformação digital" 
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8. Democracia 

europeia 

Até 7 de setembro de 2021, o tópico "Democracia europeia" 

registava um total de 1 129 ideias, 2 524 comentários e 373 

eventos na plataforma digital. Os participantes pedem a 

reestruturação das instituições europeias ou mesmo a 

federalização da União Europeia. Há também várias 

sugestões que apelam à maior participação e envolvimento 

dos cidadãos. De uma maneira geral, as interações no 

âmbito deste tópico são construtivas e orientadas para o 

futuro, embora algumas exprimam o receio de que a UE 

esteja em risco de implosão devido a tensões, ao populismo 

e ao nacionalismo. Os contributos abrangem uma grande 

variedade de temas:  

 

 

 

 Federalização da União Europeia 

 Reformas institucionais 

 Eleições para o Parlamento Europeu 

 Representação dos cidadãos 

 Participação e consultas aos cidadãos 

 Meios de comunicação social 

 Línguas e promoção do espírito europeu 

 Defesa e reforço da democracia  
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Federalização da União 

Europeia 

No âmbito do tópico "Democracia europeia", um grande 

número de participantes apela a uma federalização da União 

Europeia. Trata-se também de um tema recorrente nos 

eventos relacionados com este tópico (ver exemplo de 

evento).  

Os participantes consideram que a federalização é a melhor 

forma de a UE realizar todo o seu potencial (ver exemplo de 

ideia), mas é também um meio de conferir à UE maior 

credibilidade e influência na cena política mundial e 

capacidade para lidar com os problemas transnacionais que 

enfrentamos hoje, como as alterações climáticas e a 

pandemia de COVID-19 (ver exemplo de ideia). Além 

disso, os apoiantes desta ideia consideram que a 

federalização permitiria pôr cobro ao euroceticismo e os 

sentimentos nacionalistas.  

A título de exemplo, refira-se uma ideia muito apoiada e 

debatida em que se defende uma Constituição europeia, 

elaborada por uma assembleia constituinte, que defina os 

principais elementos e princípios de uma federação 

europeia democrática (ver ideia). No debate inclui também 

apelos mais específicos à instituição de uma política 

orçamental e económica comum e à criação de um exército 

europeu, bem como à federalização da política externa, a 

par de uma reformulação das instituições da UE segundo 

princípios federalistas.  

No entanto, alguns participantes mostram-se céticos quanto 

à federalização da UE e favorecem a descentralização com 

mais competências para os Estados-Membros, em 

detrimento da federalização (ver exemplo de uma ideia), 

com mais liberdade e respeito pela identidade dos 

Estados-Membros e cooperação livre em domínios em que 

esta possa ser útil (ver exemplo de uma ideia). 

Reformas 

institucionais 

Um número substancial de ideias incide também mais 

especificamente sobre a reforma das instituições europeias, 

com o objetivo de as tornar mais eficientes e transparentes 

e de as aproximar dos cidadãos. Inserem-se neste contexto 

propostas para uma revisão mais profunda do quadro 

institucional (ver exemplo de uma ideia).  

No que diz respeito ao Parlamento Europeu, os participantes 

pedem, na maioria dos casos, que lhe seja atribuído um 

verdadeiro poder de iniciativa legislativa (ver exemplo de 

ideia). Há também apelos a que lhe seja atribuída 

competência orçamental (ver ideia). A sede do Parlamento 

Europeu é igualmente debatida, tendo os participantes 

apelado a uma escolha entre Estrasburgo e Bruxelas (ver 

exemplo de uma ideia).  

Nos debates que incidiram sobre o Conselho Europeu e o 

Conselho da União Europeia, uma ideia surgiu de forma 

recorrente na plataforma e no âmbito do tópico 

"Democracia europeia": adotar uma votação por maioria 

qualificada para pôr termo ao poder de veto nacional (ver 

exemplo de uma ideia). 

Também há debates sobre o papel do Conselho no quadro 

institucional da UE (ver exemplo de  ideia) e sugestões para 

aprofundar o bicameralismo na UE (ver exemplo de uma 

ideia).  

No que diz respeito à Comissão Europeia, um grupo de 

contributos incide sobre a eleição do presidente da 

Comissão e a nomeação dos comissários, incluindo o 

sistema de candidatos cabeças de lista (ver exemplo de uma 

ideia), e a eleição direta do presidente da Comissão pelos 

cidadãos (ver exemplo de uma ideia). Os participantes 

levantam igualmente a questão do número de comissários 

(ver exemplo de uma ideia). 

Além disso, são aventadas reformas do Comité das Regiões 

e do Comité Económico e Social, que se destinam, 

nomeadamente, a melhorar o seu funcionamento. Neste 

quadro, sugere-se reformar o Comité das Regiões, de modo 

a incluir canais de diálogo adequados para as regiões, bem 

como para as cidades e os municípios (ver ideia) ou para lhe 

conferir um papel mais importante (ver ideia).  

Uma ideia muito debatida propõe um presidente da UE 

eleito diretamente, por exemplo, mediante a fusão dos 

papéis desempenhados pelo presidente da Comissão 

Europeia e pelo presidente do Conselho Europeu (ver 

exemplo de uma ideia). Há também apelos à criação de um 

ponto de contacto único para que a UE fale a uma só voz 

nas relações externas (ver exemplo de uma ideia). 
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Eleições para o 

Parlamento Europeu 

Um grupo de ideias relacionadas com reformas 

institucionais pede que seja alterada a forma como são 

realizadas as eleições para o Parlamento Europeu, de modo 

a gerar maior participação dos cidadãos nos processos 

democráticos da UE. Uma das propostas mais debatidas diz 

respeito à elaboração de listas eleitorais transnacionais a 

nível da UE, a fim de incentivar os candidatos a 

concentrarem-se em questões europeias e não em questões 

internas (ver ideia). Também são debatidas outras ideias 

para promover o debate pan-europeu, bem como para 

aproximar os deputados ao Parlamento Europeu dos 

cidadãos (ver exemplo de uma ideia). 

Algumas das propostas abordam mais especificamente as 

possíveis formas de aumentar a afluência às urnas nas 

eleições europeias. Há apelos à instituição do voto 

obrigatório (ver ideia), bem como sugestões para facilitar a 

participação dos cidadãos, por exemplo, permitindo o voto 

por correspondência e o registo de eleitores no próprio dia, 

ou ainda decretando feriado no dia das eleições (ver ideia). 

Alguns participantes debatem também a votação digital, 

incluindo uma ideia para criar um conjunto de eleitores 

digitais pan-europeus (ver ideia). A questão da votação 

digital também é abrangida pelo tópico "Transformação 

digital". 

Há também propostas destinadas a uniformizar a idade 

mínima para votar nas eleições para o Parlamento Europeu 

(ver exemplo de uma ideia) e, de preferência, a fixá-la nos 

16 anos (ver ideia).  

 

Participação e 

consultas aos cidadãos 

Os contributos para a plataforma compreendem uma série 

de sugestões para reforçar a participação dos cidadãos e o 

sentimento de apropriação quanto ao processo de tomada de 

decisões da UE.  

Um dos grupos de ideias e eventos equaciona o 

desenvolvimento de mecanismos mais permanentes 

baseados na democracia participativa e na interação entre os 

cidadãos para reforçar e complementar a democracia 

representativa, inclusive com base na experiência da 

Conferência sobre o Futuro da Europa. Por exemplo, os 

participantes propuseram o recurso mais sistemático às 

assembleias e aos painéis de cidadãos para preparar as 

decisões políticas mais importantes e difíceis da UE (ver 

exemplo de uma ideia). Outros participantes propõem um 

fórum digital em linha no qual os cidadãos da UE possam 

debater a legislação da UE, utilizando um sistema de votos 

positivos e comentários, à semelhança das redes sociais (ver 

ideia). Uma ideia relacionada com esta prevê uma 

plataforma de representação de interesses como forma 

alternativa de os cidadãos da UE e as empresas mais 

pequenas canalizarem para o processo de tomada de 

decisões os seus conhecimentos e pontos de vista sobre a 

legislação (ver ideia).  

Os contributos também incluem uma proposta de criação de 

uma plataforma em linha de balcão único que centralize 

todos os contributos públicos, sejam eles Iniciativas de 

Cidadania Europeia, reclamações ou petições, na 

arquitetura institucional participativa da UE (ver ideia). 

Alguns participantes propuseram um "Parlamento dos 

Cidadãos", uma "Assembleia dedicada às organizações da 

sociedade civil" (ver ideia) ou uma "Assembleia 

Constituinte" (ver ideia) para aconselhar o Parlamento 

Europeu. Os participantes debatem também a ideia de 

realizar referendos à escala da UE, em alternativa aos 

referendos nacionais sobre temas institucionais e políticos 

da UE (ver exemplo de ideia). 

 

Representação dos 

cidadãos 

No que diz respeito ao tema da representação dos cidadãos, 

há na plataforma vários apelos no sentido de se prestar 

especial atenção à questão geracional. Inserem-se neste 

âmbito sugestões de criar um lugar de comissário europeu 

dedicado aos idosos (ver ideia) e de dar aos jovens a 

oportunidade de apresentarem regularmente os seus pontos 

de vista no Parlamento Europeu (ver ideia). Um contributo 

que incide sobre o mesmo assunto sugere o estabelecimento 

de uma quota para deputados ao Parlamento Europeu com 

menos de 35 anos (ver ideia). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453


 

© Kantar Public 2021 57 

Há também uma ideia que sugere a constituição de uma lista 

paritária de homens e mulheres nas eleições para o 

Parlamento Europeu (ver ideia). 

Outra ideia que recolhe amplo apoio e suscita muito debate 

sugere uma cidadania europeia que não esteja ligada à 

cidadania de um Estado-Membro da UE (ver ideia). Os 

participantes também levantam a questão de dar aos 

cidadãos de países terceiros, residentes de longa data num 

Estado-Membro, a possibilidade de votar nas eleições 

europeias no seu país de residência (ver ideia). 

Outra ideia pede que a UE insista na criação de um 

Parlamento das Nações Unidas que permita aos cidadãos 

manifestar diretamente a sua vontade, independentemente 

dos seus governos nacionais, em decisões a nível mundial 

(ver ideia).  

Meios de comunicação 

social 

Alguns contributos no âmbito do tópico "Democracia 

europeia" concentram-se nos meios de comunicação social. 

As ideias consagradas a este tema também são debatidas 

pelos participantes no âmbito do tópico "Educação, cultura, 

juventude e desporto".  

Uma sugestão recorrente é a criação de meios de 

comunicação pan-europeus ou redes pan-europeias (ver 

exemplo de ideia) ou de um único organismo público de 

radiodifusão da UE (ver exemplo de ideia). Esta proposta 

visa principalmente aumentar o conhecimento das questões 

europeias entre os cidadãos, por exemplo, através da 

transmissão em direto de debates e eventos, mas também 

promover um espírito comum da UE que celebre os valores 

e as culturas europeias, com documentários sobre os países 

da União. Alguns participantes pedem igualmente que seja 

criado um canal de televisão e rádio da UE para projetar os 

seus valores além-fronteiras (ver exemplo de ideia). 

Outros participantes sugerem a formação de jornalistas de 

reportagem em assuntos relacionados com a UE ou que se 

imponha aos órgãos de radiodifusão públicos a obrigação de 

dedicarem uma percentagem do tempo de emissão a 

assuntos da UE.  

Línguas e promoção de 

um espírito europeu 

Outro grupo de ideias na plataforma diz respeito a questões 

relacionadas com as línguas, bem como com um espírito 

europeu e uma identidade europeia comuns. Este é também 

um tema recorrente no âmbito do tópico "Educação, cultura, 

juventude e desporto".  

Um grande número de participantes debate a ideia de 

escolher uma língua comum para uma melhor comunicação 

e entendimento entre os cidadãos em toda a UE (ver 

exemplo de ideia). Tal inclui a proposta de estabelecer o 

esperanto como língua unificadora (ver exemplo de ideia). 

Ambas as sugestões suscitam opiniões fortes a favor e 

contra nas secções de comentários. Alguns participantes 

apelam também a que o princípio do multilinguismo seja 

mais respeitado (ver exemplo de uma ideia). 

Além disso, há ideias para criar uma equipa desportiva da 

UE (ver exemplo de ideia), declarar o dia 9 de maio feriado 

em todos os Estados-Membros (ver ideia) ou criar um 

passaporte da UE (ver ideia) para promover o espírito 

europeu. 

Defesa e reforço da 

democracia 

Uma série de ideias no âmbito deste tema diz respeito à 

defesa da democracia na UE, com apelos a tomadas 

enérgicas de posição contra governos que violem os 

princípios democráticos, com especial referência à Hungria 

e à Polónia (ver exemplo de uma ideia). Esta questão é 

abordada mais pormenorizadamente no tópico "Valores e 

direitos, Estado de direito, segurança". 

Os participantes reconhecem igualmente o perigo que a 

desinformação e as notícias falsas podem representar para 

as democracias. Há apelos no sentido de reforçar as medidas 

destinadas a combater a propagação de informações 

enganosas, incluindo propostas para criar uma aplicação 

móvel de verificação de factos (ver ideia) ou um instituto 

europeu independente para a verificação de factos na 

comunicação social da UE (ver ideia). 

Numa série de ideias e comentários, debate-se a necessidade 

de regulamentar a atividade de representação de grupos de 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
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interesse, com apelos à elaboração de um código de conduta 

para os políticos ou à criação de um organismo europeu 

independente com meios para lutar contra a corrupção e a 

influência indesejada dos grupos de pressão (ver exemplo 

de ideia). A este respeito, há também apelos que visam a 

adoção de medidas gerais de luta contra a corrupção, por 

exemplo, na adjudicação de concursos a nível local. 

 

  

  

Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

Em agosto de 2021, não foram apresentadas muitas ideias 

novas no âmbito do tópico "Democracia europeia" 

Contudo, novas ideias vieram reforçar alguns dos temas e 

subtemas apresentados nos meses anteriores.  

No que diz respeito ao tema da federalização da UE, por 

exemplo, um participante sugere a criação de um Tribunal 

Constitucional Europeu (ver ideia).  

No que se refere às eleições para o Parlamento Europeu, 

um utilizador subscreve a ideia de listas eleitorais 

transnacionais e propõe a criação de um novo círculo 

eleitoral para os europeus que residem noutro 

Estado-Membro (ver ideia). Desta forma, poderiam eleger 

deputados ao Parlamento Europeu que são 

particularmente sensíveis às questões transfronteiriças. 

Uma nova ideia defende também que os deputados ao 

Parlamento Europeu devem ser nomeados por legislaturas 

nacionais em vez de serem eleitos diretamente (ver ideia). 

No âmbito da "Defesa e reforço da democracia", o 

subtema do combate à corrupção é alargado. Existe um 

apelo a uma maior transparência no que respeita a todos 

os destinatários dos fundos da UE, com a ideia de uma 

base de dados única que combine os múltiplos sistemas de 

comunicação de informações da UE atualmente existentes 

(ver ideia). Um participante propõe que os políticos e 

funcionários públicos europeus que ocupam cargos 

importantes – como os deputados ao Parlamento Europeu 

ou os comissários – sejam proibidos de possuir ações (ver 

ideia). Esta proposta dá seguimento a várias propostas 

apresentadas na plataforma sobre a questão da ética na 

política. 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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Figura 15 – Mapa Conceptual do Tópico "Democracia europeia" 
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Desde o lançamento da plataforma, o tópico "Migração" 

suscitou um total de 1 280 contributos, incluindo 335 ideias, 

911 comentários e 34 eventos. Os contributos no âmbito 

deste tópico revelam três tendências gerais. Por um lado, um 

grupo de interações pretende mais medidas para controlar e 

reduzir a migração, e, por outro, há contributos que exigem 

uma maior solidariedade e melhores procedimentos de 

integração. Assumindo uma posição intermédia, um grupo 

de participantes gostaria de promover a mobilidade 

internacional, mas apenas entre democracias 

economicamente desenvolvidas. Os temas seguintes são 

analisados em conformidade: 

 A migração não regulamentada de países terceiros 

vista como ameaça  

 Atitude humanitária em relação à migração 

 Migração legal 

 Abordagem das causas profundas da migração 

 Controlo de fronteiras 

 Integração  

 Facilitação e apoio à aquisição da cidadania da UE 

 

A migração não 

regulamentada de 

países terceiros vista como 

ameaça  

Os comentadores manifestam-se abertamente nas suas 

ideias e contributos sobre o tópico "Migração". Um tema em 

debate diz respeito ao sentimento de que a migração 

proveniente de países terceiros constitui uma ameaça à 

civilização, à identidade, aos valores e à cultura da UE (ver 

exemplo de ideia). Os contributos expressam opiniões e 

9.  Migração 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
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pontos de vista de que a migração de países terceiros 

contribui para o terrorismo e para a criação de guetos e de 

"zonas interditas" na UE (ver ideia). Estes participantes 

exigem a tomada de medidas que restrinjam a migração de 

países terceiros, uma política de repatriamento mais 

rigorosa e estratégias que dificultem a mobilidade dos 

migrantes, como a realização de controlos mais rigorosos 

nas fronteiras (ver exemplo de ideia). 

Atitude humanitária 

em relação à migração 

Os participantes que manifestam uma atitude oposta pedem 

soluções para combater a migração ilegal e uma política de 

imigração da UE que preveja procedimentos de asilo mais 

fáceis e acessíveis nos países de origem, rotas migratórias 

legais e seguras e a repressão do tráfico de seres humanos, 

a fim de evitar a morte de refugiados nas fronteiras da UE 

(ver exemplo de ideia). Por último, alguns participantes 

desejam um quadro jurídico que acabe com a expulsão de 

pessoas e famílias integradas para países de origem não 

seguros (ver ideia). 

 

 

Migração legal 

No âmbito do tema da migração legal, os defensores de 

políticas de migração mais rigorosas apelam a uma política 

europeia comum de migração seletiva, com quotas, 

procedimentos de seleção mais exigentes e procedimentos 

de aceitação rigorosos (ver exemplo de ideia). Um sistema 

europeu de imigração baseado em pontos é por vezes visto 

como necessário para regular com mais eficiência os fluxos 

migratórios (ver ideia). 

Os contributos mais abertos à migração exigem igualmente 

uma abordagem unificada e mais eficiente, embora mais 

consentânea com os direitos humanos e com os direitos 

(sociais) europeus. Por exemplo, os contributos tematizam 

especificamente a implementação de um procedimento de 

asilo único e eficiente na UE (ver ideia), apontando também 

para a necessidade de reformar a Convenção de Dublim, a 

fim de evitar a distribuição desigual dos requerentes de asilo 

e dos migrantes (ver exemplo de ideia). Os cidadãos 

também defendem uma política de migração laboral da UE 

ou estratégias europeias de recrutamento para estudantes e 

trabalhadores qualificados oriundos de países do terceiro 

mundo. Neste contexto, um cidadão salienta a necessidade 

de a UE dispor de maiores competências em matéria de 

migração, de molde a poder assegurar a gestão da migração 

em conformidade com os princípios e valores da União (ver 

ideia). 

Um grupo de respondentes avança a ideia de fomentar um 

tipo seletivo de imigração. Este tipo de participantes vê 

geralmente a migração por um prisma positivo devido às 

vantagens económicas que gera. Propõem visar 

especificamente certos países para atrair os seus talentos 

(ver ideia) ou aligeirar os critérios de mobilidade entre 

democracias economicamente avançadas, no Ocidente 

como na Ásia, nomeadamente no contexto dos acordos de 

comércio livre (ver ideia). 

Alguns contributos também refletem sobre questões de 

desigualdade que afetam o atual processo de pedido de 

asilo. Por exemplo, sublinham o facto de a percentagem de 

requerentes de asilo do sexo masculino ser 

significativamente mais elevada do que a das requerentes do 

sexo feminino ou das famílias (ver ideia). Outros referem as 

dificuldades encontradas pelos requerentes de asilo LGBTI, 

apelando a uma maior proteção e a um melhor apoio em 

matéria de tradução para este grupo (ver ideia). 

 

Abordagem das causas 
profundas da migração 

Refletindo sobre o futuro da Europa, os participantes 

sublinham a necessidade de combater as causas profundas 

da migração para resolver os problemas relacionados com a 

migração com que a UE se vê atualmente confrontada.  

As sugestões a este respeito vão do estabelecimento de 

relações comerciais equitativas ao investimento em mais 

planos de ajuda ao desenvolvimento e à formação 

académica, passando pelo desenvolvimento profissional das 

pessoas que vivem em países do terceiro mundo (ver ideia).  

Um grupo específico de contributos pede contas à UE pelo 

facto de ter desempenhado um papel na desestabilização 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
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regional, decorrente, por exemplo, de intervenções militares 

europeias ou da desestabilização criada pelas exportações 

agrícolas subvencionadas para os países em 

desenvolvimento (ver ideia).  

Controlo de fronteiras 

O tema do controlo das fronteiras volta a criar 

duas posições opostas em matéria de migração.  

Em geral, regista-se o apoio a esforços mais organizados e 

coordenados no que diz respeito ao controlo das fronteiras, 

com apelos à implementação de controlos mais abrangentes, 

nomeadamente com autoridade para realizar reenvios 

forçados (ver exemplo de ideia), mais apoio à Frontex, com 

uma definição mais apurada das suas funções (ver ideia) e 

uma abordagem juridicamente vinculativa dos esforços de 

busca e salvamento no Mediterrâneo (ver ideia).  

Outros contributos apelam a uma maior solidariedade e a 

mais respeito pelos direitos humanos. As ideias debatidas 

por estes contributos são, por exemplo, a criação de um 

sistema europeu centralizado de distribuição dos migrantes 

baseado na solidariedade, a atribuição de financiamento 

para melhorar as infraestruturas de acolhimento nas 

fronteiras (habitação e alimentação) ou a criação de uma 

agência supranacional responsável pela gestão de campos 

de refugiados, gerida em conjunto por diferentes países e 

financiada por recursos da UE (ver exemplo de ideia).  

 

Integração  

Outro tema abordado no âmbito do tópico "Migração" diz 

respeito a ideias que incidem sobre a integração, com apelos 

ao estabelecimento de um percurso de acompanhamento 

controlado para os migrantes, a fim de assegurar a sua plena 

integração no Estado-Membro. Outra ideia considera que o 

reconhecimento e o impulsionamento da atividade dos 

migrantes e dos membros das comunidades de acolhimento 

como elementos de transformação apresenta um grande 

potencial(ver ideia). A educação é considerada fundamental 

para a integração. A este respeito, a língua e os valores 

europeus desempenham um papel central. Neste contexto, 

os participantes consideram que é necessária a criação de 

programas com financiamento suficiente para apoiar a 

inclusão das crianças migrantes no sistema de ensino 

público (ver ideia). 

Os participantes exprimem a opinião de que uma 

distribuição geográfica dos migrantes é fundamental para 

alcançar a integração (ver exemplo de ideia) e evitar a 

formação de guetos (ver ideia). Há apelos à realização de 

campanhas e programas de informação destinados a 

sensibilizar os cidadãos para o combate ao racismo, a fim 

de se avançar para uma sociedade verdadeiramente 

inclusiva. Em relação às opiniões sobre o racismo e a 

exclusão do mercado de trabalho, há apelos a um tratamento 

equitativo e justo dos nacionais de países terceiros que 

sejam residentes legais (ver ideia).  

 

Facilitação e apoio à 

aquisição da cidadania 

da UE 

Alguns participantes lamentam a falta de direitos dos 

residentes permanentes na UE. Observam que a União não 

concede o direito de voto aos residentes permanentes de 

longa data na UE, nem lhes confere outras vantagens que 

tornem mais apelativo o pedido de cidadania da UE (ver 

ideia). 

Alguns participantes consideram que esta questão é 

particularmente premente quando se trata de cidadãos do 

Reino Unido que viviam na UE antes do Brexit. Uma ideia 

que dá azo a debates controversos diz respeito à criação de 

um procedimento acelerado que conceda aos cidadãos 

britânicos que viviam na UE antes do Brexit direitos à 

escala da União (ver ideia). 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
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Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

De um modo geral, as novas ideias no período precedente 

inserem-se no âmbito de temas e subtemas anteriormente 

identificados, com ideias que apelam à suspensão imediata 

da migração para a Europa e à repressão da migração 

ilegal, incluindo a construção de barreiras para defender 

os valores culturais da UE (ver evento).  

No período anterior, no âmbito do tema "Atitude 

humanitária em relação à migração", continuaram a 

existir na plataforma opiniões divergentes, com apelos a 

uma visão mais global e a esforços para combater as 

causas profundas da migração nos países de origem. 

Existem apelos a uma política de migração mais holística 

da UE e a uma mudança da narrativa relacionada com os 

migrantes, principalmente tendo em conta o seu contributo 

como profissionais de saúde durante a pandemia (ver 

evento).  

No âmbito do tema "Migração legal", o subtema do 

reforço das competências da UE em matéria de migração 

foi alargado, propondo-se a criação de uma política 

comum de imigração a par de uma política de asilo. Um 

participante propõe que a UE se torne um espaço único de 

asilo, com procedimentos uniformes, bem como um 

procedimento e um organismo centralizados para os 

pedidos de asilo, a fim de eliminar o "asilo à la carte" que, 

segundo o participante, resulta da Convenção de Dublim 

(ver ideia).  

No âmbito do tema da migração ilegal, uma ideia solicita 

uma abordagem mais defensiva em matéria de migração, 

já que a UE tem de se defender do recurso à migração 

ilegal como arma (política) contra a União, fazendo 

referência ao facto de a Bielorrússia ter enviado um grande 

número de migrantes para a fronteira com a Lituânia (ver 

ideia). 

 

Um novo subtema no âmbito do tema "Combater as 

causas profundas da migração" solicita que se apoie 

a promoção de uma agricultura sustentável, resistente 

às alterações climáticas nos países do terceiro mundo 

(ver ideia). Surgiu recentemente um subtema 

relacionado com a necessidade de a UE unir forças para 

combater as alterações climáticas nos países de origem 

para contrariar a "migração climática" (ver exemplo de 

ideia). 

No âmbito do tema da integração, um apelo a uma 

resposta mais sistemática aos problemas da 

discriminação e às desigualdades sociais que os 

migrantes enfrentam veio alargar o subtema do racismo 

no mercado de trabalho, com uma ideia que salienta a 

necessidade de dados (de recenseamento) sobre a 

origem étnica dos migrantes para apoiar de forma 

eficiente a elaboração de políticas (ver ideia).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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Figura 16 – Mapa Conceptual do Tópico "Migração" 
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10. Educação, Cultura, 

Juventude e Desporto 

As ideias apresentadas no tópico "Educação, cultura, 

juventude e desporto" incidem sobre uma variedade de 

temas, dada a sua natureza pluritemática. Tal como noutros 

pontos da plataforma, o apelo à promoção de uma 

identidade da UE é um sentimento subjacente que surge 

com frequência a propósito de temas identificados neste 

tópico, com intervenções nomeadamente relacionadas com; 

os intercâmbios, a exposição e a mobilidade. Este tópico 

gerou um volume global de 1 829 contributos, que 

compreendem 628 ideias, 862 comentários e 340 eventos. 

As várias ideias podem ser agrupadas de acordo com as 

categorias apresentadas na plataforma digital multilingue: 

 

 Promover a identidade comum da UE 

 Educação preparada para o futuro 

 Mobilidade inter-UE 

 Desemprego dos jovens 

 Património europeu 
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Promover a identidade 

comum da UE 

Muitas das ideias apresentadas dizem respeito à criação de 

mais portais de comunicação social da UE (TV, rádio e 

redes sociais) para um maior envolvimento dos cidadãos 

europeus nas questões e problemas da UE, com o objetivo 

final de reforçar a identidade e os valores fundamentais 

europeus (ver exemplo de ideia). Promover a circulação 

das produções mediáticas europeias, nomeadamente através 

da criação de um mercado comum dos produtos mediáticos 

da UE, é uma ideia igualmente avançada por vários 

participantes (ver exemplo de ideia). Uma das ideias é a 

criação de uma plataforma de produtos mediáticos 

específica da UE adaptada à aprendizagem de línguas (ver 

ideia). 

Um subtema das ideias apresentadas diz respeito à 

educação, em que os participantes sugerem o 

estabelecimento de uma disciplina obrigatória sobre a 

História e as instituições da UE em todas as escolas 

secundárias europeias, de forma a que as gerações mais 

jovens desenvolvam um interesse e um sentimento de 

apropriação relativamente à União Europeia, reforçando 

assim o processo de construção da identidade da UE (ver 

exemplo de ideia). Outras ideias relacionadas com a 

educação para promover uma identidade comum da UE 

sugerem várias formas de intercâmbio ou de geminação 

entre escolas de diferentes Estados-Membros para 

promover a amizade para além das fronteiras dos 

Estados-Membros (ver ideia). 

A determinação de uma língua europeia comum é vista 

como algo que, de acordo com muitos participantes, poderia 

promover a integração europeia (ver exemplo de ideia). O 

debate incide sobre as várias vantagens e desvantagens de 

uma língua europeia comum e das várias línguas possíveis, 

incluindo o esperanto, o latim (ver exemplo de ideia) ou o 

inglês (ver exemplo de ideia). 

No âmbito do subtema do desporto na promoção de uma 

identidade comum da UE debate-se a organização de mais 

eventos desportivos transnacionais e intereuropeus e a 

possibilidade de criar uma equipa desportiva europeia que 

possa competir em eventos internacionais (ver exemplo de 

ideia). 

Outra ideia, também amplamente mencionada noutras 

prioridades, defende a instituição de um feriado europeu em 

9 de maio para promover iniciativas de desenvolvimento do 

espírito comunitário europeu em todo o continente (ver 

exemplo de ideia). 

Outra área que mereceu destaque foi a iniciativa 

"DiscoverEU". Alguns participantes propuseram alargar a 

iniciativa DiscoverEU a todos os jovens europeus com 

18 anos de idade (ver exemplo de ideia). 

 

Educação preparada 

para o futuro 

Muitas das ideias exprimem a necessidade de repensar a 

educação na atual era digital, especialmente depois de a 

pandemia de COVID-19 ter alterado as práticas de ensino 

nas escolas e universidades. Segundo muitos participantes, 

repensar a educação na era digital é indispensável para a 

futura competitividade da Europa a nível mundial e para a 

sua modernização (ver exemplo de ideia). Esta exigência de 

repensar a educação está estreitamente ligada à necessidade 

de promover as TIC nas escolas e universidades, o que 

passaria também pela concessão de subsídios às escolas 

para adquirirem hardware (ver exemplo de ideia). 

A promoção de competências sociais e, especificamente, de 

atividades artísticas, é vista por grande número de 

inquiridos como mais um passo fundamental para 

desenvolver o espírito crítico dos estudantes da UE e 

reforçar os seus valores globais, especialmente numa idade 

precoce (ver exemplo de ideia). A aplicação de métodos 

educativos inclusivos e, em termos mais gerais, a promoção 

da diversidade na educação, é considerada um objetivo 

importante para o futuro da educação na UE (ver ideia). 

Um dos subtemas de ideias realça a necessidade de reformar 

as práticas educativas para formar adultos capazes de 

exercerem ativamente a cidadania da UE. Para além dos 

intercâmbios e da formação a respeito da UE, como acima 

se refere, este subtema reúne ideias que abordam a 

necessidade de incentivar a participação social ativa dos 

jovens alunos nas escolas (ver ideia) ou de desenvolver 

competências interculturais, nomeadamente através de um 

aumento das práticas de aprendizagem de línguas 

estrangeiras (ver ideia). 

Um dos grupos de participantes chamou a atenção para a 

necessidade de repensar o atual sistema educativo, a fim de 

preparar os nossos jovens para o futuro. Os participantes 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
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apelam à educação no domínio das alterações climáticas 

(ver exemplo de ideia) e à criação de mecanismos para 

melhorar as competências dos jovens no domínio das 

CTEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), 

através, por exemplo, de um programa de competências 

básicas em CTEM à escala da UE (ver ideia). Além disso, 

tal como referido no tópico "Transformação digital", os 

participantes exigem a formação dos jovens em bem-estar 

digital. 

Há uma vertente de ideias que tematiza igualmente o 

alinhamento do ensino (profissional) com o mundo do 

trabalho (ver exemplo de ideia) e a necessidade de 

incentivar as competências empresariais na educação (ver 

ideia).  

 

Mobilidade inter-UE 

Alguns participantes propõem a criação de um portal em 

linha dirigido pela UE para a apresentação de candidaturas 

a cursos do ensino superior na UE. Este portal poderia 

também permitir que os potenciais estudantes se 

candidatassem simultaneamente a diferentes programas na 

União Europeia (ver exemplo de ideia).  

 

Outro subtema abordado por vários participantes diz 

respeito ao alargamento das bolsas Erasmus por forma a 

abranger jovens que não frequentam universidades, 

alargando-as, por exemplo, aos estudantes do ensino 

secundário, incluindo os do ensino profissional. Tal 

iniciativa daria em geral às pessoas que não frequentaram o 

ensino superior a oportunidade de viver no estrangeiro, 

trocar boas práticas, aprender novas línguas, conhecer 

outras culturas e ampliar, de um modo geral, as suas 

competências (ver exemplo de ideia).  

Uma das ideias mais amplamente apoiadas dentro do tema 

da educação diz respeito à ratificação do Tratado da 

Convenção sobre o Reconhecimento de Qualificações 

relativas ao Ensino Superior na Região Europa, a fim de 

facilitar a mobilidade profissional e académica na Grécia 

(ver ideia). 

Desemprego 

dos jovens 

Outra das ideias mais apoiadas no âmbito do tópico 

"Educação, cultura, juventude e desporto" diz respeito à 

crescente proporção de jovens que "não trabalham, não 

estudam, nem estão em formação" (NEET) na Europa. Em 

especial, os participantes salientam que os NEET são um 

dos grupos mais vulneráveis da sociedade europeia de hoje 

e expressam fortes preocupações quanto à possibilidade de 

estes jovens virem a ser as próximas vítimas das 

consequências económicas da COVID-19. Por este motivo, 

os participantes consideram que é crucial que a UE tome 

medidas imediatas e concretas, não só para combater o 

fenómeno dos jovens NEET, mas também para assegurar 

melhores condições de trabalho em setores dominados pelos 

jovens (ver exemplo de ideia). 

 

Património europeu 

No âmbito deste tema, os participantes apelam à defesa e 

celebração da cultura e do património da Europa, por 

exemplo através da criação de um comissário europeu 

responsável pela cultura (ver ideia), e, de um modo geral, 

de um maior investimento na preservação da memória 

cultural comum da UE. 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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Novos contributos no período 

anterior (2.8.2021 – 7.9.2021) 

Em agosto de 2021, foram adicionadas à plataforma várias 

ideias relacionadas com o tema "Mobilidade inter-UE", 

reforçando ideias anteriores sobre o programa Erasmus. 

Os participantes salientaram a necessidade de tornar esta 

iniciativa mais inclusiva para os estudantes com baixos 

rendimentos. Uma das ideias consiste em melhorar o 

ajustamento das bolsas Erasmus ao custo de vida de cada 

país (ver ideia). Neste sentido, um participante propõe que 

se confie à universidade de destino a tarefa de atribuir 

bolsas Erasmus, para que os estudantes possam 

candidatar-se diretamente ao destino pretendido e não à 

universidade do seu local de origem (ver ideia). Existe um 

desejo de melhorar a estrutura atual do programa, sendo a 

ênfase colocada na sensibilização para a importância dos 

programas de mobilidade educativa. A existência de 

vários eventos relacionados com esta questão e ligados às 

duas ideias acima referidas é prova disto mesmo (ver 

evento). 

Por último, uma proposta recentemente apresentada no 

âmbito do tema da educação preparada para o futuro e 

que foi muito bem recebida pelos utilizadores da 

plataforma, prevê um Plano Europeu para a Educação, ou 

seja, "uma estratégia europeia centrada em apoiar 

investimentos diretos em infraestruturas educativas e 

melhorar a acessibilidade, a conectividade e a qualidade 

da educação e da aprendizagem ao longo da vida" (ver 

ideia).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
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Figura 67 – Mapa conceptual do tópico "Educação, cultura, juventude e desporto" 
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ANEXO I: Lista das 

ideias atualmente mais 

apoiadas e comentadas 

por tópico 
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Ideias mais comentadas e apoiadas por tópico  

 (19.4 – 7.9.2021) 

 

 Mais apoiadas Mais comentadas 

Alterações climáticas e ambiente Ideia: Transição justa (ver ideia)  

Apoiada por: 315 

Comentários: 10 

Ideia: Promoção da energia 

nuclear nos casos em que não se 

pode recorrer às energias 

renováveis (ver ideia) 

Apoiada por: 105 

Comentários: 146 

Ideia: Suspender todos os subsídios 

aos combustíveis fósseis (ver ideia) 

Apoiada por: 264 

Comentários: 23 

Ideia: Aumentar a proteção da 

natureza, do ambiente, da 

biodiversidade e das pessoas aquando 

do desenvolvimento de centrais 

eólicas industriais na Europa (ver 

ideia) 

Apoiada por: 33 

Comentários: 76 

Ideia: Euro Trainscanner (ver 

ideia) 

Apoiada por: 157 

Comentários: 36 

Ideia: Reduzir a poluição 

ambiental através da política de 

imigração (ver ideia) 

Apoiada por: 7 

Comentários: 64 

Ideia: Tornar a rede ferroviária 

europeia mais acessível e 

aconselhável em substituição das 

ligações intra-UE (ver ideia) 

Apoiada por: 156 

Comentários: 28 

Ideia: Pôr a energia nuclear no 

centro da transformação ecológica 

(ver ideia) 

Apoiada por: 24 

Comentários: 57 

 

Ideia: Reflorestação da Europa 
(ver ideia) 

Apoiada por: 138 

Comentários: 25 

Ideia: Incentivar as pessoas a 

consumir menos carne (ver ideia) 

Apoiada por: 44 

Comentários: 51 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
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 Mais apoiadas Mais comentadas 

Saúde Ideia: Tecnologias de longevidade 

saudável com recurso intensivo à 

ciência: desenvolvimento e acesso 
(ver ideia)  

Apoiada por: 429 

Comentários: 76 

Ideia: Abolir a hora de verão: Adotar 

o horário astronómico correto e, 

facultativamente, adiantar uma hora o 

horário de expediente (ver ideia)  

Apoiada por: 34 

Comentários: 127 

Ideia: Igualdade de acesso a 

serviços públicos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis, 

nomeadamente no setor da saúde (ver 

ideia)  Apoiada por: 300 

Comentários: 9 

Ideia: Tecnologias de longevidade 

saudável com recurso intensivo à 

ciência: desenvolvimento e acesso 
(ver ideia)  

Apoiada por: 429 

Comentários: 76 

Ideia: Investigação sobre a 

encefalomielite miálgica (ME/CFS) 

(ver ideia) 

 Apoiada por: 215 

Comentários: 5 

Ideia: Colocar a ênfase na 

investigação sobre o combate ao 

envelhecimento e sobre a 

longevidade (ver ideia)  

Apoiada por: 139 

Comentários: 31 

Ideia: Colocar a ênfase na 

investigação sobre o combate ao 

envelhecimento e sobre a 

longevidade (ver ideia)  

Apoiada por: 139 

Comentários: 31 

Ideia: Dizer NÃO aos passaportes 

digitais (verdes) de vacinas, aos 

certificados e a possíveis implantes 

de chips, uma vez que criaria duas 

classes de cidadãos com base na 

vacinação (ver ideia)  

Apoiada por: 10 

Comentários: 25 

Ideia: Alteração do Tratado para 

reforçar as competências da UE em 

matéria de saúde (ver ideia)  

Apoiada por: 81 

Comentários: 4 

Ideia: Substituição das mudanças 

de hora por novos fusos horários na 

Europa (ver ideia)  

Apoiada por: 17 

Comentários: 13 

 

 Mais apoiadas Mais comentadas 

Uma economia mais forte, justiça 

social e emprego 

Ideia: Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais para uma economia social 

de mercado (ver ideia)  

Apoiada por: 317 

Comentários: 21 

Ideia: Rendimento básico 

incondicional (ver ideia)  

Apoiada por: 72 

Comentários: 80 

Ideia: Novo modelo económico e 

nova governação da UE (ver ideia)  

Ideia: Rendimento Básico 

Incondicional (RBI) em toda a UE 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
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Apoiada por: 311 

Comentários: 21 

que garanta a todas as pessoas a 

existência material e a oportunidade 

de participar na sociedade (ver ideia)  

Apoiada por: 218 

Comentários: 62 

Ideia: Um contrato social renovado 

para a Europa, para uma 

recuperação justa (ver ideia)  

Apoiada por: 299 

Comentários: 20 

Ideia: Começar a lutar contra os 

paraísos fiscais dentro e fora da UE 
(ver ideia)  

Apoiada por: 229 

Comentários: 49 

Ideia: Começar a lutar contra os 

paraísos fiscais dentro e fora da UE 
(ver ideia)  

Apoiada por: 229 

Comentários: 49 

Ideia: Um milhão de novas 

empresas europeias em fase de 

arranque até 2030 (ver ideia)  

Apoiada por: 210 

Comentários: 47 

 

Ideia: Rendimento Básico 

Incondicional (RBI) em toda a UE 

que garanta a todas as pessoas a 

existência material e a 

oportunidade de participar na 

sociedade (ver ideia)  

Apoiada por: 218 

Comentários: 62 

Ideia: Proposta de fundação de 

"cidades inglesas" na Europa (ver 

ideia)   

Apoiada por: 2 

Comentários: 34 

 

 Mais apoiadas Mais comentadas 

A UE no mundo Ideia: Criação do Exército 

Europeu (ver ideia)  

Apoiada por: 396 

Comentários: 200 

Ideia: Criação do Exército 

Europeu (ver ideia)  

Apoiada por: 396 

Comentários: 200 

Ideia: A Confederação Europeia de 

Sindicatos pede a reforma da política 

comercial e de investimento da UE e 

o relançamento do multilateralismo 

mundial (ver ideia)  

Apoiada por: 312 

Comentários: 8 

Ideia: Unir a Europa: Prosseguir 

com o alargamento da UE (ver 

ideia)  

Apoiada por: 167 

Comentários: 44 

Ideia: Política externa a nível da 

UE baseada na maioria absoluta, 

não na unanimidade (ver ideia)  

Apoiada por: 224 

Comentários: 39 

Ideia: Política externa a nível da 

UE baseada na maioria absoluta, 

não na unanimidade (ver ideia)  

Apoiada por: 224 

Comentários: 39 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
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Ideia: Agir em uníssono: A UE 

como interveniente global (ver 

ideia)  

Apoiada por: 213 

Comentários: 16 

Ideia: Integração das Forças 

Armadas dos Estados-Membros a 

nível europeu (ver ideia)  

Apoiada por: 15 

Comentários: 33 

Ideia: Autonomia estratégica (ver 

ideia)  

Apoiada por: 191 

Comentários: 27 

Ideia: Autonomia estratégica (ver 

ideia)  

Apoiada por: 191 

Comentários: 27 

 

 Mais apoiadas Mais comentadas 

Valores e direitos, Estado de 

direito, segurança 

Ideia: Igualdade de género (ver 

ideia)  

Apoiada por: 309 

Comentários: 11 

Ideia: Criação de um exército 

europeu comum (ver ideia)  

Apoiada por: 55 

Comentários: 176 

Ideia: Reforçar a força executiva 

dos instrumentos em matéria de 

direitos humanos (ver ideia)  

Apoiada por: 304 

Comentários: 6 

Ideia: Militares europeus (ver ideia)  

Apoiada por: 4 

Comentários: 57 

Ideia: A UE deve fazer cumprir a 

obrigação de respeitar o Estado de 

direito dentro das suas fronteiras 

(ver ideia)  

Apoiada por: 184 

Comentários: 19 

Ideia: "Si vis pacem, para bellum": 

Definir objetivos da UE em matéria 

de defesa e dissuasão para 2022 (ver 

ideia)  

Apoiada por: 3 

Comentários: 30 

Ideia: Defender os nossos valores 

fundamentais: Mecanismo para a 

democracia, o Estado de Direito e 

os direitos fundamentais (ver ideia)  

Apoiada por: 182 

Comentários: 13 

Ideia: Existe um "Problema 

Oriental" (ver ideia)  

Apoiada por: 19 

Comentários: 22 

Ideia: Em prol de informações 

objetivas, baseadas em dados 

concretos, sobre o esperanto! 

Igualdade de direitos para os 

falantes de esperanto! (ver ideia)  

Apoiada por: 93 

Comentários: 18 

Ideia: Desligar: EURATOM. 

Dissolução do acordo de proteção e 

financiamento da indústria 

nuclear. Para um verdadeiro Pacto 

Ecológico e uma transição 

energética justa (ver ideia)  

Apoiada por: 32 

Comentários: 22 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
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 Mais apoiadas Mais comentadas 

Transformação digital Ideia: Digitalização justa (ver ideia)  

Apoiada por: 337 

Comentários: 28 

Ideia: EU-CAP = Plataforma de 

Sensibilização dos Cidadãos 

Europeus (ver ideia)  

Apoiada por: 0 

Comentários: 81 

Ideia: Apoio público ao software e 

hardware de fonte aberta (ver ideia)  

Apoiada por: 137 

Comentários: 9 

Ideia: Proibir as criptomoedas (ver 

ideia)  

Apoiada por: 13 

Comentários: 40 

Ideia: Fabrico europeu de chips 

(ver ideia)  

Apoiada por: 102 

Comentários: 30 

Ideia: Rendimento universal para 

os responsáveis pela manutenção 

de código-fonte aberto (ver ideia)  

Apoiada por: 48 

Comentários: 33 

Ideia: Plataforma Kickstarter deve 

ser igualmente acessível a todos os 

cidadãos da UE (ver ideia)  

Apoiada por: 96 

Comentários: 11 

Ideia: Fabrico europeu de chips 

(ver ideia)  

Apoiada por: 102 

Comentários: 30 

Ideia: RGPD: Recusar a recolha de 

dados pessoais deve ser, pelo 

menos, tão fácil como aceitá-la (ver 

ideia)  

Apoiada por: 86 

Comentários: 5 

Ideia: Digitalização justa (ver ideia)  

Apoiada por: 337 

Comentários: 28 

 

 Mais apoiadas Mais comentadas 

Democracia europeia Ideia: Um plano de reforma para 

uma democracia europeia baseada 

nos cidadãos (ver ideia)  

Apoiada por: 540 

Comentários: 37 

Ideia: Precisamos de uma língua 

europeia comum (ver ideia)  

Apoiada por: 107 

Comentários: 167 

Ideia: A união faz a força: Uma 

Federação Europeia Democrática 

(ver ideia)  

Apoiada por: 488 

Comentários: 133 

Ideia: A união faz a força: Uma 

Federação Europeia Democrática 

(ver ideia)  

Apoiada por: 488 

Comentários: 133 

Ideia: Eleições verdadeiramente 

europeias: Listas eleitorais 

transnacionais à escala da UE (ver 

ideia)  

Apoiada por: 377 

Ideia: Eleição direta do presidente 

da União Europeia (ver ideia)  

Apoiada por: 185 

Comentários: 94 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
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Comentários: 89 

Ideia: Protocolo sobre o progresso 

social (ver ideia)  

Apoiada por: 326 

Comentários: 14 

Ideia: Eleições verdadeiramente 

europeias: Listas eleitorais 

transnacionais à escala da UE (ver 

ideia)  

Apoiada por: 377 

Comentários: 89 

Ideia: Melhorar o processo 

decisório para uma Europa mais 

justa (ver ideia)  

Apoiada por: 321 

Comentários: 14 

Ideia: A democracia europeia 

começa com uma língua comum: o 

esperanto (ver ideia)  

Apoiada por: 31 

Comentários: 86 

 Mais apoiadas Mais comentadas 

Migração Ideia: Uma política comum de 

migração e asilo baseada no respeito 

pelos direitos e na igualdade de 

tratamento (ver ideia)  

Apoiada por: 323 

Comentários: 15 

Ideia: Fim à imigração de países 

não europeus ou não pertencentes 

ao primeiro mundo (ver ideia)  

Apoiada por: 95 

Comentários: 106 

Ideia: Fim à imigração de países não 

europeus ou não pertencentes ao 

primeiro mundo (ver ideia)  

Apoiada por: 95 

Comentários: 106 

Ideia: Afastamento de requerentes 

de asilo/migrantes não 

autorizados  (tradução) (ver 

ideia)  

Apoiada por: 33 

Comentários: 69 

Ideia: Migração e integração (ver 

ideia)  

Apoiada por: 64 

Comentários: 56 

Ideia: Migração e integração (ver 

ideia)  

Apoiada por: 64 

Comentários: 56 

Ideia: Expulsão da UE (ver ideia)  

Apoiada por: 60 

Comentários: 30 

Ideia: Conceder aos cidadãos 

britânicos residentes num país da 

UE direitos à escala da UE (ver 

ideia)  

Apoiada por: 12 

Comentários: 35 

Ideia: Visão da LYMEC (Juventude 

Liberal Europeia) sobre as 

prioridades políticas – Asilo e 

Migração (ver ideia)  

Apoiada por: 52 

Comentários: 1 

Ideia: Irenäus Eibl-Eibesfeldt 

sobre a experiência humana no 

século XXI (ver ideia)  

Apoiada por: 2 

Comentários: 33 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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 Mais apoiadas Mais comentadas 

Educação, cultura, juventude e 

desporto 

Ideia: A UE precisa de melhorar a 

aprendizagem das línguas (ver 

ideia)   

Apoiada por: 322 

Comentários: 77 

Ideia: A UE precisa de melhorar a 

aprendizagem das línguas (ver 

ideia)  

Apoiada por: 322 

Comentários: 77 

Ideia: Juventude. A UE não pode 

financiar a precariedade (ver ideia)  

Apoiada por: 315 

Comentários: 7 

Ideia: Ensino das línguas na 

Europa (ver ideia)  

Apoiada por: 126 

Comentários: 53 

Ideia: A aprendizagem ao longo da 

vida e o direito à formação devem 

passar a ser uma realidade para 

todos na Europa (ver ideia)  

Apoiada por: 313 

Comentários: 12 

Ideia: O esperanto – Língua 

auxiliar internacional (ver ideia)  

Apoiada por: 67 

Comentários: 48 

Ideia: E que tal criar um serviço 

público europeu de radiodifusão? 
(ver ideia)  

Apoiada por: 166 

Comentários: 34 

Ideia: Aprendentes de línguas mais 

satisfeitos, professores de línguas 

mais bem-sucedidos (tradução) (ver 

ideia)  

Apoiada por: 45 

Comentários: 35 

Ideia: Ensino das línguas na 

Europa (ver ideia)  

Apoiada por: 126 

Comentários: 53 

Ideia: E que tal criar um serviço 

público europeu de radiodifusão? 

(ver ideia)  

Apoiada por: 166 

Comentários: 34 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
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Os parâmetros utilizados para a análise feita no presente 

relatório provêm de uma plataforma em linha onde os dados 

são atualizados continuamente, mesmo durante todo o 

período de análise dos dados pela equipa de investigação.   

Os principais parâmetros utilizados para a análise 

quantitativa são os seguintes:  

 Dados numéricos sobre ideias carregadas pelos 

participantes, sejam eles indivíduos ou 

representantes de organizações. Os dados 

numéricos são constituídos por uma série de ideias 

– genéricas ou inseridas num dos vários tópicos. 

 Dados numéricos sobre os apoios: apoiar é o 

mesmo que "gostar" nas redes sociais. Ajudam a 

indicar o interesse dos participantes e a preferência 

geral por uma ideia, mas não são indicativos de 

qualquer oposição à ideia. Por conseguinte, o 

número de apoios não é, por si só, um indicador da 

aprovação global da ideia, mas apenas um dos 

muitos aspetos que são tidos em conta na análise 

dos contributos na plataforma. Os dados 

numéricos são constituídos pelo número de apoios 

– globalmente, dentro dos vários tópicos e 

associados a uma ideia específica (utilizados 

também para a listagem de ideias por número de 

apoios). 

 Dados numéricos sobre comentários dos 

participantes: a análise também incide sobre o 

número de comentários dos participantes sobre as 

ANEXO II: 

Metodologia 
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ideias dos outros, uma vez que indicam o nível de 

participação ativa relativamente a uma ideia. Em 

termos de substância, os comentários podem 

abranger uma série de reações, desde um ponto de 

vista neutro até ao acordo ou desacordo. Isso 

mesmo se reflete na análise qualitativa (ver infra). 

Os dados numéricos são constituídos pelo número 

de comentários – globalmente, dentro dos vários 

tópicos e associados a uma ideia específica 

(utilizados também para a listagem de ideias por 

número de comentários).  

 Dados numéricos sobre eventos: os participantes 

podem criar eventos na plataforma e carregar 

relatórios dos eventos. Os dados numéricos 

cobrem uma série de eventos – genéricos ou 

inseridos num dos vários tópicos. 

 Dados sociodemográficos (anonimizados): Antes 

de enviarem o seu contributo, os participantes na 

plataforma são convidados a fornecer informações 

sobre o seu país de residência, nível de 

escolaridade, idade, género e situação profissional. 

Os dados são tratados de forma anónima. Uma vez 

que estas informações são partilhadas a título 

voluntário (atualmente, são fornecidas por cerca de 

71 % dos participantes), existem limitações às 

conclusões que podem ser retiradas quanto ao 

perfil dos participantes. É particularmente 

improvável que os inquiridos forneçam 

informações sobre a sua profissão, educação e país 

de residência. Para as organizações, só pode ser 

indicado o país de residência.  

A principal ênfase do relatório recai sobre a análise 

qualitativa com base em ideias e comentários para 

apresentar uma panorâmica do conteúdo da plataforma. Os 

temas e, em alguns casos, os subtemas são identificados 

dentro dos tópicos predefinidos. 

Na prática, em cada tópico, foi efetuada uma análise textual 

manual e uma compilação de todas as ideias propostas por 

uma equipa de investigação, com o auxílio de uma 

ferramenta de agrupamento assistida por computador. Em 

seguida, a equipa de investigação leu as ideias e 

comentários do agregado identificado para apresentar um 

resumo dos temas comuns e dos eventuais subtemas, 

assinalando também as variações e os potenciais pontos de 

desacordo nas secções de comentários.  

O objetivo último desta abordagem qualitativa é não só 

registar os temas ou ideias que atraem a maior atenção na 

plataforma, mas também registar a amplitude e a 

diversidade de ideias que cabem num mesmo tópico. 

Caso várias das ideias apresentadas na plataforma sejam, na 

prática, expressões da mesma ideia ou subtema, o resumo 

fornece indicações qualitativas a este respeito, remetendo 

para uma ideia ou subtema "recorrente" ou "proeminente". 

Os resumos contêm igualmente ligações para ideias 

ilustrativas, que descrevem uma proposta concreta ou 

fornecem um bom resumo do argumento geral do tema ou 

subtema identificado.  

A repartição de um tópico em temas e subtemas ou ideias 

está representada visualmente no mapa conceptual 

pertinente. 
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