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O presente relatório divide-se em quatro partes. A primeira apresenta sucintamente a forma como o 
evento foi organizado. A segunda apresenta as recomendações para as políticas da UE e as políticas 
nacionais da Lituânia formuladas pelos participantes no painel de cidadãos. A terceira faz uma breve 
análise dos debates dos grupos e dos principais resultados do painel. A quarta compara os resultados do 
painel de cidadãos com os resultados dos inquéritos aos cidadãos lituanos sobre o estado e o futuro da 
Europa. 

1. Organização do painel de cidadãos nacional 
 
Na sequência das orientações da Conferência sobre o Futuro da Europa para a organização de painéis de 
cidadãos nacionais, em dezembro de 2021, a sucursal lituana da agência de investigação Kantar TNS 
elaborou, em nome do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma metodologia para a seleção aleatória, 
estratificada e representativa de cidadãos lituanos, com base na qual a agência Kantar TNS selecionou 25 
cidadãos lituanos com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, em representação de diferentes 
grupos socioeconómicos e de todas as regiões geográficas da Lituânia1. 
Em 4 de janeiro, os cidadãos selecionados foram convidados para uma sessão virtual de abertura, durante 
a qual foi apresentado o conceito subjacente ao painel de cidadãos nacional e foram debatidos os tópicos 
mais relevantes para o futuro da Europa. Após o evento, foi distribuído aos participantes um documento 
com uma descrição mais pormenorizada das questões debatidas e a indicação de fontes de informação. 
Em 15 de janeiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros acolheu o painel de cidadãos nacional sobre o 
Futuro da Europa. O evento foi organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Centro de 
Estudos da Europa Oriental (CESE) e pela agência de investigação Kantar TNS. Os 25 cidadãos 
selecionados participaram presencialmente. 
 
Os participantes no painel debateram duas questões estratégicas da UE: qual deve ser o papel e as 
competências da UE em matéria de política externa e qual deve ser o seu papel económico. 
Durante o evento, foi dedicada uma sessão em separado a cada um destes temas, no início das quais os 
especialistas em políticas da UE, Linas Kojala (CESE) e Ramūnas Vilpišauskas (Universidade de Vilnius), 
apresentaram brevemente aos cidadãos as informações e questões relevantes para o tema da sessão. Os 
cidadãos tiveram oportunidade de fazer perguntas e partilhar os seus pontos de vista. Após a introdução 
feita pelo perito, os participantes foram divididos em três grupos mais pequenos, cada um dos quais 
formando uma amostra representativa e tendo por tarefa debruçar-se sobre uma questão diferente 
relacionada com o tópico da sessão. Na sessão dedicada à política externa, foram debatidas as seguintes 
questões: 

1.1. Será necessária uma política externa e de defesa autónoma da UE? 
1.2.  Que tipo de relação deverá a UE ter com os seus vizinhos da Europa Oriental, com o Norte 

de África e com a Turquia? 
1.3.  Que tipo de política de migração deverá a UE adotar? 

Na sessão dedicada ao papel económico da UE, foram tratadas as seguintes questões: 
2.1.  É necessário redistribuir melhor os fundos do orçamento da UE e que a UE contraia 

empréstimos em conjunto? 
2.2. As normas sociais deverão ser regulamentadas a nível da UE? 
2.3. Como será possível reforçar a economia da UE? 

No final da sessão, cada grupo foi incumbido de formular as principais conclusões do seu debate, sob a 
forma de declarações de princípio ou de propostas mais concretas sobre as atuais questões de política da 
UE. Em seguida, durante o debate geral, essas conclusões foram apresentadas aos outros participantes no 
painel por um representante de cada grupo, tendo os participantes dos outros grupos podido fazer 
perguntas e apresentar sugestões para complementar as propostas. Após as apresentações e os debates, os 
cidadãos votaram individualmente a favor de duas conclusões: a proposta ou declaração mais importante 
para o reforço do papel da Lituânia na UE e para o êxito da própria UE em toda a Europa; e a declaração 
ou proposta que pareceu mais importante para o bem-estar pessoal do participante enquanto residente da 
UE. À votação seguiu-se um debate que resumiu as principais ideias apresentadas durante o painel de 
cidadãos nacional. 
Na semana a seguir ao evento, os peritos analisaram o conteúdo dos debates e apuraram as ideias 
apresentadas pelos cidadãos. Em 25 de janeiro, realizou-se uma sessão de síntese em modo virtual, 
durante a qual foram apresentadas aos cidadãos as recomendações resultantes dos seus debates. Os 
cidadãos tiveram a oportunidade de dizer se apoiavam as recomendações, de completar o seu conteúdo e 

                                                      
1 Foram selecionados cidadãos que representam as cidades de Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai e Panevėžys e 
os distritos de Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai e Utena, de 
acordo com dados do Instituto de Estatística da Lituânia. 



de as classificar. Esta oportunidade esteve aberta a todos os participantes durante uma semana após a 
sessão de síntese, durante a qual os cidadãos tiveram a possibilidade de enviar por escrito aos 
organizadores do painel os seus pontos de vista e observações. 
 
 

2. Resultados do painel de cidadãos nacional 

Nesta secção do relatório apresentam-se os resultados do painel de cidadãos nacional, ou seja, as 
recomendações e declarações formuladas pelos grupos de trabalho sobre o papel da UE na política 
externa e na economia. 
 
Primeira sessão: O papel e as competências da UE no domínio da política externa 
 

1. Convidamos a UE a desenvolver uma política mais eficaz em relação à China. É necessário prestar maior 
apoio à Lituânia, mas este país deve também alinhar melhor a sua posição com os seus parceiros da UE. 
A fim de assegurar uma harmonização mais eficaz dos interesses no interior da UE e uma política 
unificada em relação à China, bem como em relação a outras questões de política externa, 
recomendamos que se pondere a possibilidade de criar o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros 
da UE. 

2. Recomendamos que se regresse, a nível da UE, à questão do estabelecimento de um sistema de quotas 
para os migrantes. 

3. Recomendamos a criação, a nível da UE, de uma comissão encarregada de se ocupar da problemática da 
migração, de assegurar uma resposta mais rápida às crises migratórias, de garantir o direito de os 
Estados-Membros exporem e defenderem os seus interesses nacionais e de elaborarem e aplicarem 
orientações comuns na gestão da migração. 

4. Recomendamos o reforço dos laços económicos e humanitários com os países do Norte de África, 
tendo em mente a sua situação política, em especial com vista a diminuir a influência da China, da Rússia 
e de outros países na região. 

5. Recomendamos o reforço dos laços com a Europa Oriental, promovendo medidas económicas cujos 
resultados cheguem aos cidadãos. 

6. Apelamos a que as sanções da UE contra entidades estrangeiras sejam mais rigorosas, mais específicas e 
incluam indivíduos de importância determinante do Estado sancionado (por exemplo, dirigentes 
políticos). 

7. Apelamos a que a política externa e de segurança comum da UE assente no princípio fundamental da 
solidariedade entre os diferentes Estados-Membros da UE, as regiões e as sociedades europeias.  

8. Recomendamos que a UE reveja a sua política de migração, até agora aberta, que está a causar problemas 
de segurança, a fazer crescer a criminalidade e a criar comunidades isoladas dentro da sociedade. 

9. Convidamos a Lituânia a intervir de forma mais ativa na política de migração e a lançar debates sobre os 
desafios da migração. 

10. Recomendamos que a UE aplique uma política ativa e rigorosa em relação aos Estados que se servem 
dos fluxos migratórios como instrumento de ataques híbridos, aplicando por unanimidade sanções mais 
severas, mas dialogando também com esses Estados com vista a desanuviar a situação. 

Segunda sessão: O papel económico da UE 

1. Recomendamos que a UE tome várias medidas para reforçar a segurança do aprovisionamento de bens 
importantes: dar prioridade ao comércio intra-UE, promover o fabrico de produtos de alta tecnologia e 
diversificar mais as fontes de importação. Recomendamos igualmente que se continue a procurar novos 
mercados de exportação. 

2. Recomendamos que se reveja a abordagem dos contratos de gás natural, a fim de obter contratos de 
longo e de curto prazo. Recomendamos uma maior diversificação das fontes de aprovisionamento 
energético. 

3. Recomendamos que se avaliem as medidas do Pacto Ecológico Europeu e a sua aplicação, tendo em 
conta as eventuais consequências socioeconómicas adversas. Na prossecução dos objetivos do Pacto 
Ecológico, recomendamos que se recorra à energia nuclear e ao gás natural para além das fontes de 
energia renováveis. 

4. Salientamos que é essencial que todos os Estados-Membros respeitem o primado do direito da UE. 
Apelamos a que a Lituânia assuma uma posição clara e assente em princípios a este respeito. 

5. Recomendamos que a Lituânia faça mais uso das melhores práticas dos países da UE, a fim de alcançar 
os seus objetivos de alcançar padrões sociais mais elevados, o desenvolvimento empresarial e um 
desenvolvimento equilibrado e sustentável. 



6. Recomendamos que seja dada maior ênfase ao reforço da cibersegurança, incluindo a proteção das 
infraestruturas de dados. 

7. Recomendamos que a UE e os seus Estados-Membros deem prioridade à promoção da literacia 
económica entre os cidadãos, à educação e à divulgação da informação. 

8. Recomendamos que os novos acordos comerciais da UE incluam normas ambiciosas em matéria social, 
laboral e sanitária. Recomendamos o estabelecimento de orientações a nível da UE sobre o que as 
plataformas de redes sociais são obrigadas a fazer e o que não podem fazer na sua gestão das 
informações e dos dados pessoais dos utilizadores. 

9. Recomendamos que seja dada mais atenção à questão da contração comum de empréstimos a nível da 
UE, com o objetivo de criar condições mais favoráveis à contração de empréstimos. Recomendamos 
igualmente o desenvolvimento de políticas financeiramente sustentáveis e responsáveis que reduzam a 
necessidade de os Estados-Membros contraírem empréstimos. 

10. Recomendamos que se reforce o controlo da absorção e utilização dos fundos da UE, a começar pelos 
municípios, e a consolidação da prática atual de ajustamento da utilização dos fundos. Uma vez que as 
circunstâncias objetivas dos beneficiários dos fundos da UE podem mudar, é muito importante 
equilibrar a necessidade de transparência com a necessidade de flexibilidade. 

11. Recomendamos que a Lituânia continue a fomentar ativamente o desenvolvimento empresarial e o 
investimento nas suas regiões. 

 

3. Análise dos debates e resultados do painel de cidadãos 

nacional 

Os participantes no painel de cidadãos nacional avaliaram as questões mais importantes e atualmente 
relevantes para a Lituânia (as que são amplamente debatidas na política nacional e nos meios de 
comunicação social) e as suas eventuais soluções. A votação das conclusões mais importantes do painel 
revelou que quase 45% do total de votos em ambas as sessões foram atribuídos a propostas sobre dois 
tópicos: relações com a China e gestão dos fluxos migratórios (ver quadro infra). A questão da política 
energética foi também alvo de grande atenção: embora tenha havido apenas uma proposta sobre esta 
matéria, esta obteve quase 10% dos votos de todos os participantes. Os resultados da votação sugerem 
que a perceção que os cidadãos têm do futuro da Europa pode ser condicionada pelos problemas 
políticos (nacionais) existentes e pelos assuntos da atualidade. 
 
Recomendação Votações 
Primeira sessão: O papel e as competências da UE no domínio da política externa 

1. Convidamos a UE a desenvolver uma política mais eficaz em relação à China. O 
apoio que a Lituânia atualmente recebe Lituânia não é suficiente, mas o país 
também não harmonizou suficientemente a sua posição com a dos seus parceiros 
da UE. A fim de assegurar uma harmonização mais eficaz dos interesses no 
interior da UE e uma política unificada em relação à China, bem como em 
relação a outras questões de política externa, recomendamos que se pondere a 
possibilidade de criar o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros da UE. 

11 (22,9 %) 
 
8 – importante para toda 
a Europa; 3 – 
pessoalmente 

2. Recomendamos que se regresse, a nível da UE, à questão do estabelecimento de 
um sistema de quotas para os migrantes.  

9 (18,8 %) 
 
9 – importante para toda 
a Europa 

3. Recomendamos a criação, a nível da UE, de uma comissão encarregada de lidar 
com os desafios da migração, de assegurar uma resposta mais rápida às crises 
migratórias, de garantir o direito de os Estados-Membros exporem e defenderem 
os seus interesses nacionais e elaborarem e aplicarem orientações comuns na 
gestão dos migrantes. 

7 (14,6 %) 
 
3 – importante para toda 
a Europa; 4 – 
pessoalmente 

4. Recomendamos o reforço dos laços económicos e humanitários com os países 
do Norte de África, tendo em mente a sua situação política, em especial com 
vista a diminuir a influência da China, da Rússia e de outros países na região. 

6 (12,5 %) 
 
6 – importante 
pessoalmente 

5. Recomendamos o reforço dos laços com a Europa Oriental, tomando medidas 
económicas cujos resultados cheguem aos cidadãos. 

5 (10,4 %) 
 
5 – importante 
pessoalmente 

Segunda sessão: O papel económico da UE 
1. Recomendamos que a UE tome várias medidas para reforçar a segurança do 

aprovisionamento de bens importantes: dar prioridade ao comércio intra-UE, 
promover o fabrico de produtos de alta tecnologia dentro da UE e diversificar 
ainda mais as fontes de importação. Recomendamos igualmente que se explorem 
novos mercados para exportação. 

9 (19,6 %) 
 
3 – importante para toda 
a Europa; 6 – 
pessoalmente 

2. Recomendamos que se reveja a abordagem dos contratos de gás natural, a fim de 
obter contratos de longo e de curto prazo. Recomendamos uma maior 

9 (19,6 %) 
 



diversificação das fontes de aprovisionamento energético. 9 – importante para toda 
a Europa 

3. Recomendamos que se avaliem as medidas do Pacto Ecológico Europeu e a sua 
aplicação, tendo em conta as eventuais consequências socioeconómicas adversas. 
Na prossecução dos objetivos do Pacto Ecológico, recomendamos que se 
recorra à energia nuclear e ao gás natural para além das fontes de energia 
renováveis. 

6 (13 %) 
 
6 – importante 
pessoalmente 

4. Salientamos que é importante que todos os Estados-Membros respeitem o 
primado do direito da UE. Apelamos a que a Lituânia assuma uma posição clara 
e assente em princípios a este respeito. 

4 (8,7 %) 
 
2 – importante para toda 
a Europa; 2 – 
pessoalmente 

 
Além disso, as questões que se revestem de maior importância para os cidadãos – relações com a China, 
migração e energia – não são de natureza ad hoc: a sua resolução terá um grande impacto no futuro da 
Europa a longo prazo. Por conseguinte, não é problemático o facto de os cidadãos darem provavelmente 
prioridade aos assuntos da atualidade quando refletem sobre o futuro. Uma vez que o futuro se constrói 
numa miríade de pequenas etapas que começam hoje, compreender as expectativas básicas dos cidadãos 
no curto prazo é condição prévia para poder gerir processos a longo prazo e resolver problemas de forma 
sustentável. Este raciocínio está subjacente à análise que se segue dos principais resultados do painel de 
cidadãos nacional. 
 
O maior número total de votos (11, ou seja, cerca de 12 %) foi atribuído à declaração de que a UE 
precisa de uma política mais eficaz em relação à China. Nesta conclusão global enquadrou-se uma 
série de afirmações mais específicas. Em primeiro lugar, os participantes salientaram que o apoio prestado 
até à data pela UE à Lituânia, face à pressão económica da China, tinha sido insuficiente. Em segundo 
lugar, os representantes do grupo que apresentaram a conclusão salientaram que a Lituânia tinha também 
de coordenar melhor com os seus parceiros da UE a sua política em relação à China, especialmente 
porque o comércio com a China continua a ser importante para a UE no seu conjunto. Em terceiro lugar, 
os cidadãos apresentaram a proposta da criação do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros da UE, 
que poderia ajudar a coordenar posições e a definir políticas comuns face à China e outras questões de 
forma mais eficaz. Oito participantes consideraram esta conclusão particularmente importante para a 
Europa no seu conjunto e três como sendo importante em termos pessoais. 
 
A questão das relações com a China está estreitamente relacionada com duas outras propostas que 
obtiveram um elevado número de votos dos cidadãos. Nove participantes votaram a favor da conclusão 
formulada durante a segunda sessão, segundo a qual a UE tem de reforçar a segurança do 
aprovisionamento (três participantes indicaram que se tratava de um objetivo de grande importância 
para a Europa no seu conjunto e seis outros que era pessoalmente importante para eles). Também nesta 
conclusão se enquadraram várias facetas. Em primeiro lugar, os cidadãos salientaram a necessidade de dar 
prioridade aos mercados da UE, que se caracterizam pela fiabilidade dos seus fornecedores e por normas 
mais elevadas em matéria de qualidade dos produtos. Em segundo lugar, os participantes salientaram a 
necessidade de fomentar as capacidades de produção de alta tecnologia na própria Europa. Em terceiro 
lugar, os cidadãos manifestaram-se a favor de uma maior diversificação das fontes de importação. Na 
formulação destas recomendações, os participantes no debate referiram constantemente a China como 
um fator a ter em conta: as ameaças à segurança associadas aos produtos chineses, a dependência do 
fornecimento de matérias-primas provenientes da China para o fabrico de produtos de alta tecnologia e a 
prática chinesa de copiar ou roubar tecnologias de empresas ocidentais que operam no seu mercado. 
Outros seis votos ("pessoalmente importantes") foram para a proposta de desenvolver a cooperação 
económica e humanitária da UE com os países do Norte de África, uma vez que foi considerado 
importante reduzir a influência da China nesses países, bem como a da Rússia e de outros Estados hostis. 
 
Os resultados da votação revelaram igualmente a preocupação dos cidadãos com as questões relacionadas 
com a migração. No domínio da política externa, duas das três conclusões que obtiveram mais votos 
incidiam sobre a migração. Nove participantes votaram a favor da proposta de que a UE revisse a 
possibilidade de criar um sistema de quotas obrigatórias de migrantes para os Estados-Membros 
(todos salientaram a especial importância desta proposta para toda a Europa). Os participantes que 
formularam a conclusão manifestaram-se a favor de definir quotas nacionais com base na população e de 
atribuir cofinanciamento da UE a favor dos migrantes distribuídos de acordo com as quotas. Outros sete 
participantes votaram a favor da proposta de criação de uma comissão funcional permanente a nível 
da UE para abordar as questões da migração, a qual seria constituída por delegados 
representantes dos Estados-Membros (três consideraram a proposta de particular importância para a 
Europa no seu conjunto e quatro consideraram-na pessoalmente importante). Os participantes 
salientaram que esse órgão poderia agilizar a resposta da UE às crises migratórias, assegurando 
simultaneamente um equilíbrio adequado entre o respeito pelos princípios comuns da UE e o direito de 
os Estados-Membros defenderem os seus interesses nacionais e a sua segurança. 
 
Durante os debates sobre a política de migração, os participantes debateram duas crises diferentes no 
âmbito da gestão dos fluxos migratórios: a crise migratória de 2016 no Mediterrâneo e o ataque híbrido 
bielorrusso de 2021 contra a Lituânia, a Letónia e a Polónia, em que Minsk se aproveitou dos fluxos de 
migrantes do Médio Oriente e de África. Vários participantes no painel afirmaram que a crise de 2016 
lhes tinha parecido distante e irrelevante, tanto para eles como para a Lituânia em geral, e que a proposta 
nessa altura apresentada no sentido de criar um sistema de quotas de migrantes não se afigurava 



adequada. De acordo com os participantes, a experiência do ataque híbrido pôs em evidência a questão da 
migração na Europa Oriental e levou a uma nova avaliação das quotas enquanto instrumento de política 
de migração adequado, eficaz e solidário. Vários participantes salientaram que, durante a crise de 2021, se 
tornou difícil distinguir, dos que entravam no território do país, entre refugiados, migrantes e pessoas que 
representavam ameaças à segurança. Todos os participantes no debate concordaram que a atual política 
de migração "aberta" da UE não tinha suficientemente em conta as ameaças colocadas pela migração, os 
interesses nacionais dos Estados-Membros, a capacidade de integrar os migrantes, etc. Os cidadãos 
criticaram igualmente a UE pela sua resposta lenta ou negativa às necessidades da Lituânia, incluindo a 
sua recusa de financiar a construção de um muro na fronteira externa. 
 
Em conclusão, as duas questões políticas mais importantes para a Lituânia em 2021 – as relações com a 
China e a gestão dos fluxos migratórios – levam os cidadãos lituanos a exigir uma maior implicação da 
UE e uma política comum mais eficaz. Os cidadãos estão preocupados com a política seguida pela China 
e a sua crescente influência na Europa e na vizinhança da UE. Há que reconhecer que a influência 
económica da China obriga a Europa a procurar medidas políticas adequadas e equilibradas. A principal 
solução, de acordo com os cidadãos, consiste em reforçar os instrumentos comuns da UE em matéria de 
política externa, a política industrial e a cooperação com os países vizinhos. Do mesmo modo, os 
cidadãos identificaram uma intervenção unida a nível da UE, incluindo um eventual novo sistema de 
quotas para os migrantes, como provavelmente a forma mais adequada de evitar as ameaças à segurança 
decorrentes da migração e de gerir os fluxos migratórios para a Europa de forma rápida e eficaz. Os 
participantes no painel de cidadãos consideraram que uma política comum da UE mais forte e mais 
estreitamente coordenada funcionaria como a melhor resposta à pressão crescente da China e ao ataque 
híbrido da Bielorrússia. 
 
Os pontos de vista dos participantes no painel sobre estas crises podem ser comparados com as suas 
propostas sobre questões de política energética e climática. No final de 2021, muitos cidadãos lituanos 
foram diretamente confrontados com o problema do aumento dos custos do aquecimento, e a crise dos 
preços da energia tornou-se rapidamente uma das questões atuais mais prementes na Lituânia. A 
preocupação com os preços da energia também se refletiu na forma como os participantes no painel 
votaram: nove cidadãos até votaram nesta conclusão como sendo o tema mais importante para a Europa 
no seu conjunto. A principal recomendação dos participantes consistiu em rever as atuais práticas dos 
Estados-Membros em matéria de celebração de contratos de fornecimento de energia com 
diferentes fornecedores, tendo em vista a celebração de contratos de longo e de curto prazo. Por 
outras palavras, os cidadãos apoiaram uma política de diversificação energética, mas não formularam 
quaisquer recomendações no sentido de uma política comum da UE nem recomendaram uma maior 
integração da política energética. 
 
No que diz respeito à política climática, os cidadãos recomendaram que se avaliassem as medidas do 
Pacto Ecológico Europeu em termos da sua ambição e do seu esperado impacto 
socioeconómico. Seis participantes votaram a favor desta proposta, e todos a consideraram 
pessoalmente importante. Alguns participantes mostraram-se preocupados com o facto de a "transição 
ecológica" estar a ser executada com demasiada rapidez e argumentaram que a Lituânia teria de avaliar 
mais cuidadosamente se essas políticas poderiam ser prejudiciais para as necessidades do país e dos seus 
cidadãos. Vários participantes chamaram igualmente a atenção para a necessidade de utilizar a energia 
nuclear e o gás natural a par das fontes de energia renováveis. Para apoiarem a sua posição, referiram a 
decisão da Alemanha no sentido de continuar a utilizar o gás natural e explorar o potencial da nova 
geração das chamadas centrais nucleares de reatores modulares. Nos seus debates sobre a política 
climática, os participantes no painel deram assim prioridade às políticas dos Estados-Membros concebidas 
para satisfazer as necessidades nacionais, em vez de visarem uma política comum da UE ambiciosa em 
matéria de governação do clima. 
 
Tendo em conta o número relativamente reduzido de participantes no painel e as diferentes respostas dos 
cidadãos (ação mais unida ou maior flexibilidade) a diferentes tipos de crises, não será adequado ponderar 
neste contexto medidas generalizadas e mais amplamente aplicadas. No entanto, esta tendência verificadas 
nas opiniões pode suscitar temas interessantes para aprofundar a investigação das atitudes dos cidadãos 
lituanos em relação às questões de integração da UE, que devem ter em conta as mudanças e as diferenças 
de atitudes dos cidadãos em relação às políticas autónomas e medidas institucionais da UE. 
 

4. Resultados do painel de cidadãos no contexto mais vasto 
da opinião pública lituana 

Para contextualizar os resultados do painel de cidadãos nacional, esta última secção do relatório compara-
-os sucintamente com os resultados de duas sondagens de opinião pública pertinentes e com os 
resultados intercalares de outras atividades preparatórias da Conferência sobre o Futuro da Europa. A 
primeira sondagem de opinião analisada nesta parte do relatório é um inquérito aos cidadãos realizado 
pelo Eurobarómetro em outubro e novembro de 2020 sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa. O 
segundo é o inquérito Eurobarómetro Standard mais recente, realizado no verão de 2021. Dado que 
secções destes inquéritos incidiram sobre outras questões políticas e sobre as expectativas dos cidadãos 
em relação à própria Conferência, são feitas as seguintes comparações no que diz respeito às questões da 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2256
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532


atualidade abrangidas pelo painel. A análise das atividades preparatórias da Conferência sobre o Futuro da 
Europa baseia-se num primeiro relatório do CESE sobre essas atividades, que descreve os pontos de vista 
dos cidadãos participantes a respeito de uma vasta gama de questões políticas da UE. 
 
Os resultados dos inquéritos Eurobarómetro sugerem que os debates e os padrões de votação dos 
participantes no painel de cidadãos refletem equitativamente os pontos de vista prevalecentes na 
sociedade lituana. As recomendações dos participantes no painel para que se reforce a política externa e 
de migração comum e algumas decisões a nível da UE estão em consonância com as sondagens de 
opinião pública em geral: 

- Os cidadãos lituanos são mais favoráveis a uma política de defesa comum do que a média da UE 
(90 % e 78 %, respetivamente); 

- Os cidadãos lituanos são mais favoráveis a uma política de migração comum do que a média da 
UE (76 % e 71 %; deverá ser indicada uma eventual margem de erro com esta diferença); 

- Os cidadãos lituanos encaram a migração como um dos dois principais desafios da UE; 
- Os cidadãos lituanos são mais favoráveis a que se encontrem soluções a nível da UE (49 % 

contra 42 %). 

Os cidadãos lituanos que participaram nos eventos preparatórios da Conferência sobre o Futuro da 
Europa salientaram também que a Lituânia estaria interessada numa maior implicação da UE nos 
domínios da cooperação em matéria de defesa, de uma política comum em matéria de migração e de uma 
política externa comum da UE. 
 
Os dados dos inquéritos Eurobarómetro podem explicar os pontos de vista dos participantes no painel 
sobre as relações com a China e sobre os preços da energia: Os lituanos mostraram-se mais preocupados 
do que a média da UE com a deterioração das relações entre os países a nível mundial e as tensões 
geopolíticas daí resultantes (33 % contra 18 %). As conclusões dos participantes no painel sobre a 
necessidade de desenvolver uma política comum mais ambiciosa em relação à China estão em 
consonância com estes resultados e com o apoio acima referido à tomada de decisões a nível da UE e a 
uma política de defesa comum da UE. Por outro lado, as preocupações dos participantes no painel 
quanto à procura de várias soluções para reduzir os preços da energia podem estar relacionadas com o 
facto de os lituanos estarem muito mais preocupados do que a média da UE com a subida da inflação e 
dos preços (53 % e 23 %). A sensibilidade à subida da inflação levou a que fosse dada maior importância 
à contenção dos aumentos de preços do que ao desenvolvimento de políticas comuns da UE ou de 
outros objetivos políticos. 
 
Os dados do Eurobarómetro revelam igualmente uma mudança interessante nas atitudes dos cidadãos 
lituanos em relação à migração enquanto problema político. No inquérito de 2020, houve menos lituanos 
do que a média da UE a identificar a migração como o desafio mais importante para o futuro da UE 
(16 % contra 27 %); porém, no inquérito de 2021, a percentagem de inquiridos lituanos que identificaram 
a migração como o principal problema para a UE subiu para 32 % (média da UE: 25 %). Embora essa 
mudança de opinião possa ser atribuída a diferenças na redação da pergunta, também está em 
consonância com os pontos de vista partilhados pelos participantes nos debates do painel de cidadãos 
sobre a forma como evoluíram as suas perspetivas sobre as questões da migração. 
 
Além disso, uma comparação entre os resultados do painel de cidadãos e os dados do inquérito 
Eurobarómetro revela uma diferença entre a atitude bastante cautelosa dos participantes no painel em 
relação à política climática da UE e as preocupações dos cidadãos lituanos com as alterações climáticas. 
Embora os participantes no painel tenham solicitado que fosse realizada uma avaliação para determinar se 
o Pacto Ecológico Europeu é demasiado ambicioso e pode prejudicar os interesses da Lituânia, os 
lituanos referiram sistematicamente as alterações climáticas como um dos desafios mais importantes para 
a UE, de acordo com os inquéritos Eurobarómetro. No inquérito de 2020, 47 % dos inquiridos lituanos 
referiram o clima como o principal desafio mundial para o futuro da UE (média da UE: 45 %); no 
inquérito de 2021, a percentagem foi de 28 % dos inquiridos lituanos (média da UE: 25 %). Importa 
salientar que os cidadãos que participaram noutros eventos preparatórios da Conferência sobre o Futuro 
da Europa também referiram a política climática como um dos domínios em que a Lituânia estaria mais 
interessada numa maior implicação da UE. Esta diferença pode ser explicada pela motivação de voto dos 
participantes no painel: todos aqueles que votaram a favor da recomendação de reavaliar as medidas do 
Pacto Ecológico Europeu indicaram que o tema era importante para eles pessoalmente. Isto significa que 
a oposição a nível pessoal pode não ser incompatível com a ideia de que as alterações climáticas são um 
dos desafios políticos mais importantes que a UE enfrenta. 
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