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Conferência sobre o Futuro da Europa 

Relatório: Painel 1: "Uma economia mais forte, justiça social e 

emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / 

Transformação digital", 1.ª sessão 

Painel de cidadãos europeus 1: "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / 

Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação digital" 

 

1.ª sessão: 17-19 de setembro de 2021, Estrasburgo 

Os painéis de cidadãos europeus são organizados pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho 

da UE e pela Comissão Europeia, no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa. 

O presente documento1 foi elaborado pelo grupo de deliberação (composto 

por Missions Publiques, Conselho Dinamarquês de Tecnologia, Deliberativa, ifok e Kantar) 

responsável pela metodologia e pelo lançamento dos painéis. Painel 1: "Uma economia mais 

forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação 

digital", 1.ª sessão, liderada conjuntamente por ifok e por Missions Publiques. 
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A primeira sessão do primeiro dos quatro painéis de cidadãos europeus da Conferência 

sobre o Futuro da Europa teve lugar de 17 a 19 de setembro de 2021, nas instalações 

do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Os membros do painel foram recebidos pelo 

copresidente Guy Verhofstadt, deputado ao Parlamento Europeu. Este painel é consagrado 

aos tópicos "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, juventude, 

                                                
1
 Exoneração de responsabilidade: o presente relatório é da exclusiva responsabilidade dos autores e não 

reflete os pontos de vista das instituições da UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=pt
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cultura e desporto / Transformação digital". Dedica-se ao futuro da nossa economia e do 

emprego, especialmente após a pandemia, prestando a devida atenção às questões conexas 

de justiça social, abordando também as oportunidades e os desafios ligados à 

transformação digital – um dos tópicos em debate mais orientados para o futuro. Este 

painel debruça-se igualmente sobre o futuro da Europa nos domínios da educação, cultura, 

juventude e desporto. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=pt
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1. Metodologia 

Durante a 1.ª sessão, os debates e o trabalho coletivo foram realizados em dois formatos: 

● Em subgrupos compostos por doze a catorze cidadãos. Em cada subgrupo eram 
faladas quatro a cinco línguas, podendo cada cidadão falar na sua própria língua. O 
trabalho do subgrupo foi orientado por facilitadores profissionais selecionados pelo 
consórcio de prestadores de serviços externos. 

● Em plenário, com todos os participantes. As sessões plenárias foram conduzidas por 
dois facilitadores principais. 

O anexo I do presente documento contém uma panorâmica completa das principais fases 
momentos da 1.ª sessão. 

 

2. Contexto da 1.ª sessão no processo do painel de cidadãos europeus 

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

● Quatro painéis, cada um com 200 cidadãos europeus provenientes dos 27 Estados-
-Membros, escolhidos por seleção aleatória; 

 

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

 

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

 
● Um terço de cada painel é composto por jovens (dos 16 aos 25 anos). Foi criada uma 

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

Painel 1: "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude 
e desporto / Transformação digital" 

Painel 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Painel 3: "Alterações climáticas e ambiente / Saúde" 

Painel 4: "A UE no mundo / Migração" 

Participam no Plenário da Conferência, apresentam os resultados dos seus debates e 
discutem as suas recomendações com os outros participantes vinte representantes de cada 
painel de cidadãos europeus, dos quais pelo menos um terço terá idade inferior a 25 anos. 
Os painéis devem ter em conta os contributos recolhidos no âmbito da Conferência através 
da plataforma digital multilingue, alimentando a reflexão que terá lugar no Plenário 
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da Conferência mediante a formulação de um conjunto de recomendações a que a União 
dará seguimento. 

 

3. Painel 1: "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, 

juventude e desporto / Transformação digital", 1.ª sessão: Contributo dos peritos e 

contributo da plataforma digital multilingue 

A fim de apoiar os debates e o trabalho coletivo, o Secretariado Comum da Conferência 

convidou para a primeira sessão deste painel, em nome dos copresidentes do Conselho 

Executivo da Conferência, sete peritos de reconhecida competência. Os peritos 

apresentaram uma panorâmica dos aspetos mais relevantes relacionados com o grande 

tópico, bem como dos principais desafios atuais e futuros que se põem à UE no que diz 

respeito aos três tópicos do bloco do painel: Uma economia mais forte, justiça social e 

emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação digital. Os membros do 

painel receberam igualmente as partes pertinentes e os mapas conceptuais contidos no 

primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue. 

 

Peritos do tópico I do bloco: Uma economia mais forte, justiça social e emprego 

● Lucas Guttenberg: Investigador sénior e chefe adjunto do departamento 

de investigação do Instituto Jacques Delors, Berlim. Lidera uma equipa de 

investigação sobre a União Monetária Europeia, o Mercado Único, a Europa 

social e a digitalização 

● Dorota Szelewa: Professora assistente de Justiça Social, Escola de Política Social, 

Trabalho Social e Justiça Social, University College Dublin, Irlanda 

 

Peritos do tópico II do bloco: Educação, cultura, juventude e desporto 

● Louis Godart: Arqueólogo e especialista em arqueologia micénica e filologia 

● Pedro Nuno Teixeira: Diretor do CIPES – Centro de Investigação em Políticas de 

Ensino Superior. Professor associado da Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto. Perito em ensino superior. Consultor para o Ensino Superior e a Ciência na 

Casa Civil da Presidência da República de Portugal desde abril de 2016 

● Eva Jacomet: Gestora de projetos no Sport et Citoyenneté 

 

Peritos do tópico III do bloco: Transformação digital 

● Pierre-Alexandre Balland: Professor da Universidade de Utrecht 

● Francesca Bria: Presidente do Fundo de Inovação italiano 

 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/k3it3pidmpsz63wvmuq503hodeie?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.pt21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.pt21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211015%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211015T093312Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9cf9b05b4cb3968eed2f77434fa522959551ef2c07661311e9fbbda580d7aebc
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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As gravações em vídeo das sessões plenárias podem ser encontradas aqui: 

● Sessão plenária de 17 de setembro de 2021, com o discurso de boas-vindas do 
copresidente Guy Verhofstadt, deputado ao Parlamento Europeu 

● Sessão plenária de 18 de setembro de 2021, com intervenções dos peritos 

● Sessão plenária de 19 de setembro de 2021, com o primeiro anúncio das vertentes 

● Sessão plenária de 19 de setembro de 2021, com a adoção final das vertentes e a 

designação dos vinte representantes 

 

4. Principais resultados da sessão 

No final da 1.ª sessão, os cidadãos deste painel adotaram cinco vertentes de trabalho com 

base nos tópicos que haviam abordado e debatido e a que tinham dado prioridade dentro 

do grande tópico do painel "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, 

cultura, juventude e desporto / Transformação digital". O quadro seguinte mostra as cinco 

vertentes e os respetivos grupos de tópicos incluídos em cada uma delas: 

 

 

 

 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Anexos 

Anexo I 

Panorâmica da 1.ª sessão 

1.ª sessão: Uma lógica passo-a-passo 

A 1.ª sessão dos quatro painéis de cidadãos europeus compreende as seguintes fases: 

· Fase 1: Expor o que a União Europeia significa para os cidadãos e desenvolver visões 

para o futuro da UE 

Os cidadãos começaram por expor o que a União Europeia hoje significa para eles na sua 

vida quotidiana e como se relacionam com a UE para apresentarem em seguida as suas 

visões pessoais para o futuro da UE até 2050. 

· Fase 2: Abordar e atribuir prioridades a tópicos relacionados com o grande tópico do 

painel 

Recorrendo às suas próprias experiências e conhecimentos, bem como ao contributo dos 

peritos, os cidadãos identificaram e atribuíram prioridades a tópicos relacionados com o 

grande tópico do painel. 
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Sexta-feira, 17/09/2021 

Sessão plenária 

Objetivo: Dar as boas-vindas aos cidadãos; explicar a razão da Conferência e os três "P" 

(plataforma, painel, plenário) da Conferência; apresentar a ordem de trabalhos para o fim 

de semana 

Discurso do copresidente Guy Verhofstadt 

Trabalho do subgrupo 

Objetivo: Que os cidadãos se conhecessem e partilhassem o que a UE atualmente significa 

para eles e como se relacionam com a União na sua vida quotidiana 

 

Sábado, 18/09/2021 

Trabalho do subgrupo 1 

Objetivo: Que os cidadãos se projetassem no futuro e desenvolvessem visões para o 

futuro da UE 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Que os peritos partilhassem os contributos sobre o bloco de tópicos: Uma 

economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / 

Transformação digital. Foram descritos os principais contributos da plataforma digital 

multilingue e os peritos comentaram os mapas conceptuais pertinentes contidos no 

primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue. 

Trabalho do subgrupo 2 

Objetivo: Que os cidadãos abordassem temas de que se tivessem lembrado ao refletirem 

sobre o bloco de tópicos mais abrangente a cargo do seu subgrupo. Cada subgrupo 

atribuiu prioridades a cinco tópicos e debateu os desafios e as questões que podem surgir 

no âmbito desses cinco tópicos quando os aprofundarem durante a segunda sessão. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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Domingo, 19/09/2021 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Que a equipa de facilitadores explicasse o processo de agrupamento de 

vertentes e apresentasse as cinco vertentes propostas. 

Trabalho do subgrupo 

Objetivo: Que a equipa de facilitadores recolhesse as reações dos cidadãos sobre as 

vertentes; que os cidadãos assumissem a responsabilidade pelas vertentes e formulassem 

sugestões de mudança. 

Sessão plenária 2 

Objetivo 1: Que a equipa de facilitadores partilhasse as alterações propostas às vertentes; 

que os cidadãos aprovassem coletivamente as alterações e as cinco vertentes finais; que a 

equipa de facilitadores explicasse os próximos passos. 

Objetivo 2: Eleger os representantes do painel de entre os que se tinham apresentado 

para representar o painel no Plenário da Conferência. Houve 78 candidaturas, das quais 

foram selecionadas vinte. 
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Anexo II 

Como são determinadas as vertentes? 

Pela "determinação de vertentes" procurou-se identificar as vertentes de trabalho a partir 

dos diferentes tópicos abordados pelos membros do painel, a fim de racionalizar e dividir o 

trabalho entre os subgrupos dos painéis nas sessões seguintes dos painéis. Trata-se de um 

processo iterativo, que começa por abordar diferentes tópicos até à adoção das vertentes 

de trabalho finais, conduzido em seis etapas pela equipa editorial, terminando com a 

aprovação das vertentes de trabalho finais pelos cidadãos. A equipa editorial é composta 

por membros do consórcio de prestadores de serviços externos contratados pela Comissão 

para a organização dos painéis. O Secretariado Comum da Conferência supervisionou a 

conceção e a organização do processo. 

 

1. Os tópicos foram abordados pelos membros do painel durante o "debate sobre os 

tópicos", a nível dos subgrupos, e registados pelos facilitadores. Cada cidadão teve a 

oportunidade de abordar tópicos que considerasse importantes (dentro dos blocos 

genéricos dos tópicos do painel). Todos os tópicos foram automaticamente 

traduzidos para inglês e o facilitador verificou que a tradução respeitava o significado 

do tópico abordado pelo cidadão. 

2. Depois de consolidados, os tópicos foram hierarquizados na sessão seguinte do 

subgrupo. Cada cidadão tinha um máximo de 15 pontos a atribuir por ordem de 

preferência. Ao tópico com a maioria das preferências foram atribuídos cinco 

pontos, ao segundo tópico por ordem de preferências foram atribuídos quatro 

pontos e assim sucessivamente. Para o efeito, os cidadãos utilizaram fichas de 

prioridades (sob a forma de boletins de voto anónimos). 

3. O facilitador, juntamente com os cidadãos, contabilizou os pontos de cada tópico e 

classificou-os por ordem de pontuação. A classificação final foi exibida no ecrã e 

transmitida à equipa editorial. 
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4. Os cinco tópicos mais bem classificados por subgrupo (ou mais tópicos, em caso de 

"quintos classificados ex-aequo) foram depois utilizados para o processo de 

agrupamento. Em todos os subgrupos, a equipa editorial analisou e detetou tópicos 

que apresentavam semelhanças ou uma relação entre si. Os tópicos semelhantes e 

relacionados foram agrupados e os grupos identificados com uma cor e/ou com uma 

designação provisória. 

5. O passo seguinte consistiu em distribuir todos esses grupos por vertentes de 

trabalho diferentes mas coerentes (num máximo de cinco). Cada vertente foi 

designada/intitulada de acordo com os principais grupos e tópicos atribuídos a essa 

vertente. O objetivo era aproveitar termos já utilizados pelos cidadãos e, assim, 

propor títulos menos técnicos, mas com mais significado para os membros do painel. 

6. As vertentes foram então apresentadas sob a forma de uma proposta da equipa 

editorial na sessão plenária e perante os subgrupos. Os cidadãos puderam verificar 

se os tópicos do seu subgrupo tinham sido devidamente tidos em conta e solicitar 

alterações quanto à denominação, ao agrupamento e aos potenciais aditamentos. Se 

aprovadas nos subgrupos, estas alterações foram depois integradas nas vertentes 

propostas. Numa fase final, a distribuição das vertentes foi novamente apresentada 

na sessão plenária e aprovada por aclamação. Antes desta validação final, os 

cidadãos presentes na sessão plenária tiveram ainda a oportunidade de fazer 

pequenos ajustamentos (a aprovar igualmente em sessão plenária). 
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Anexo III 

Lista pormenorizada das vertentes, subtópicos e contributos, com 

base na classificação atribuída pelos cidadãos nos subgrupos 

Vertente 1: Trabalhar na Europa 

Mercado de trabalho 

₋ Rendimento Universal Garantido (subgrupo 6, classificação 1) 
₋ Conciliar vida familiar e vida profissional (subgrupo 7, classificação 5) 
₋ Alcançar a justiça social no mercado de trabalho (subgrupo 1, classificação 5) 
₋ Incentivar a economia local como forma de promover o emprego (subgrupo 11, 

classificação 4) 
₋ Salários (salário desigual para trabalho ou função igual; salários dignos; incentivos / 

reconhecimento do trabalho) (subgrupo 11, classificação 3) 
₋ Acesso ao emprego e a prestações de desemprego e de reforma (igualdade de 

oportunidades) (subgrupo, 11, classificação 2) 
₋ Nível mínimo de condições de emprego e remuneração (subgrupo 13, classificação 4) 
₋ Privilegiar uma economia mais forte. Que todas as condições de trabalho sejam 

niveladas e os contratos normalizados. Condições de trabalho e igualdade salarial 
entre os diferentes trabalhadores (direito ao sindicalismo) (subgrupo 7, classificação 4) 

Os jovens e o emprego 

₋ Promover o mercado de trabalho para os jovens (subgrupo 3, classificação 2) 
₋ Como aplicar medidas imediatas para combater o desemprego juvenil pós-Covid? 

(subgrupo 10, classificação 1) 
₋ Transição entre estudos e mercado de trabalho: facilitar a aquisição de experiência 

às pessoas que ingressam no mundo do trabalho (primeiros trabalhos) (subgrupo 11, 
classificação 1) 

₋ Educação: promover a combinação do trabalho e da aprendizagem em colaboração 
com as empresas (subgrupo 5, classificação 4) 

₋ Formação económico-financeira nas escolas (subgrupo 8, classificação 4) 
₋ Emprego dos jovens europeus e não europeus na Europa e início da vida autónoma 

(subgrupo 6, classificação 3) 
₋ Apoiar o ensino profissional (subgrupo 1, classificação 4) 

Digitalização no trabalho 

₋ Mundo do trabalho digital (subgrupo 2, classificação 3) 
₋ Digitalização e emprego: Abismo geracional e mudanças rápidas (subgrupo 9, 

classificação 4) 

Vertente 2: Uma transformação digital ética e segura 

Democratização da digitalização 

₋ Orientações éticas para a utilização da inteligência artificial na UE (subgrupo 2, 
classificação 4) 
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₋ Normas éticas e democráticas, saúde digital, direito a desligar, algoritmos em linha 
(subgrupo 4, classificação 1) 

₋ Como fazer com que a digitalização da educação chegue a toda a população 
europeia? (subgrupo 10, classificação 5) 

₋ Promover a digitalização em todo o sistema educativo, especialmente das crianças 
(subgrupo 3, classificação 1) 

₋ Identificação e monitorização das notícias falsas e da desinformação (subgrupo 14, 
classificação 3) 

₋ A tecnologia ao serviço das pessoas (subgrupo 4, classificação 5) 

Cibersegurança 

₋ Proteção dos dados pessoais e cibersegurança (subgrupo 12, classificação 1) 
₋ Segurança e privacidade no ambiente em linha (subgrupo 14, classificação 1) 
₋ Segurança digital e ciberameaças (subgrupo 4, classificação 2) 
₋ Segurança em linha (combater os ciberataques) (subgrupo 14, classificação 2) 

Proteção dos dados 

₋ Proteção de dados pessoais (subgrupo 2, classificação 2) 
₋ Proteção de dados pessoais – regulamentação e investimento em investigação 

(subgrupo 9, classificação 3) 

Digitalização saudável 

₋ A influência da tecnologia na saúde mental dos cidadãos (subgrupo 12, classificação 5) 
 

Vertente 3: Uma sociedade justa 

Igualdade de direitos 

₋ Igualdade de género (subgrupo 6, classificação 2) 
₋ Igualdade de direitos em todos os Estados-Membros (subgrupo 13, classificação 1) 
₋ Justiça social: Direitos dos recém-nascidos na Europa, vida de igualdade sem 

diferenças (mais poderes atribuídos ao Parlamento Europeu) (subgrupo 7, 
classificação 2) 

Equidade 

₋ Vencer os obstáculos culturais rumo a uma sociedade mais equitativa e respeitadora 
das diferenças a partir da escola (subgrupo 8, classificação 3) 

₋ Condições análogas para os europeus (subgrupo 6, classificação 4) 
₋ Educação na Europa: análise do que funciona mal. Apoio financeiro aos jovens 

pobres para que prossigam os estudos (subgrupo 5, classificação 1) 
₋ Redução do diferencial entre os rendimentos mais altos e os mais baixos (subgrupo 

7, classificação 5) 
₋ Promover a igualdade de oportunidades para todos, tendo em conta as diferenças 

existentes (fazer da Europa um ascensor social para todas as pessoas) (subgrupo 7, 
classificação 3) 

₋ Condições de trabalho e igualdade salarial entre os diferentes trabalhadores (direito 
ao sindicalismo) (subgrupo 7, classificação 5) 
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Segurança Social 

₋ Habitação e arrendamento a preços acessíveis em toda a UE (subgrupo 13, 
classificação 5) 

₋ Ajuda financeira aos jovens (subgrupo 3, classificação 5) 
₋ Ajudar as famílias mais desfavorecidas, os mais frágeis e as mulheres que decidem 

tomar conta da educação dos filhos e trabalhar (subgrupo 8, classificação 2) 

Acesso ao desporto 

₋ Promoção das oportunidades desportivas e culturais (participação) para as famílias / 
promoção de ofertas de inclusão e integração de grupos desfavorecidos sem custos 
elevados / simplificação da burocracia para as partes interessadas (voluntárias) na 
cultura e no desporto / promoção cargos honoríficos (subgrupo 15, classificação 3) 

₋ A Europa tem de fomentar o desporto, disponibilizar informações e dar à população 
oportunidades de praticar desporto, uma vez que este favorece o bem-estar, bem 
como as competências sociais e outras. Dar atenção ao domínio da saúde e da 
nutrição (subgrupo 5, classificação 3) 

 

Vertente 4: Aprender na Europa 

Identidade europeia 

₋ Incentivar uma identidade comum europeia graças a um programa académico 
comum (em diferentes níveis educativos) e a um programa cultural europeu comum 
(subgrupo 10, classificação 5) 

₋ Procurar valores europeus comuns / definir a identidade / promover a compreensão 
mútua (subgrupo 15, classificação 1) 

₋ Integrar a dimensão europeia na educação (explicar o sistema político europeu) 
(subgrupo 15, classificação 4) 

₋ Como pode a cultura dar ao nacionalismo uma resposta que preserve a 
individualidade cultural? (subgrupo 5, classificação 5) 

Intercâmbio cultural 

₋ Programas de intercâmbio de alunos, com baixo limiar de exigência (subgrupo 15, 
classificação 5) 

₋ Programa de intercâmbio obrigatório de um ano na UE (que dê aos jovens europeus 
de famílias de baixos recursos a possibilidade de viverem um ano no estrangeiro 
(subgrupo 10, classificação 3) 

₋ Ensino das línguas na Europa para promover o intercâmbio: multilinguismo 
(subgrupo 5, classificação 2) 

Harmonização da educação 

₋ Atualizar e uniformizar os materiais de formação, através da adaptação aos 
conteúdos mais recentes, mesmo nas plataformas digitais (subgrupo 8, classificação 
1) 

₋ Harmonizar e uniformizar os percursos de formação e não apenas os resultados 
finais (subgrupo 8, classificação 5) 

₋ Normas de ensino à escala europeia (para além das ofertas universitárias; ensino 
profissional, ensino primário e secundário), registando novas prioridades no sistema 
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educativo (por exemplo, digitalização, educação sustentável) (subgrupo 15, 
classificação 2) 

Educação digital 

₋ Educação digital (subgrupo 2, classificação 1) 
₋ Educação e formação (subgrupo 4, classificação 3) 
₋ Educação e trabalho em linha e impactos na sociedade e na saúde (riscos a 

enfrentar) (subgrupo 9, classificação 5) 
₋ Preparação dos jovens para a utilização das novas tecnologias (cadeia de blocos, 

inteligência artificial) (subgrupo 12, classificação 3) 

Qualidade, financiamento e acesso à educação 

₋ Maior investimento na educação a todos os níveis, incluindo a investigação e o 
desenvolvimento que reflitam as necessidades do setor da educação e noutros 
domínios (p.ex.: sustentabilidade) (subgrupo 1, classificação 3) 

₋ Como facilitar o acesso ao ensino superior na UE? (subgrupo 10, classificação 2) 
₋ Projetos educativos para todos (subgrupo 3, classificação 3) 
₋ Garantir uma educação gratuita e acessível para todos (subgrupo 1, classificação 2) 
₋ Educação (precoce) de alta qualidade centrada na justiça social (subgrupo 1, 

classificação 1) 
₋ Igualdade de direitos e de normas de ensino para todas as idades em toda a UE 

(subgrupo 13, classificação 2) 

Educação ambiental 

Educação no domínio da proteção do ambiente a nível da UE (subgrupo 3, classificação 4) 
Como integrar as alterações climáticas no sistema educativo? (subgrupo 10, classificação 4) 
 

Vertente 5: Uma economia para o futuro 

Inovação e competitividade europeia 

₋ Competitividade da Europa – Investigação (semicondutores e outras tecnologias, 
energia verde, exploração espacial) (subgrupo 9, classificação 1) 

₋ Inovação para alcançar a soberania tecnológica da União Europeia (subgrupo 12, 
classificação 4) 

₋ Liderança europeia em software e hardware (subgrupo 14, classificação 5) 
₋ Reforço da ligação entre as universidades e as empresas (subgrupo 3, classificação 5) 

Economia sustentável 

₋ Alterações climáticas e economia. Não prejudicar o ambiente (subgrupo 7, 
classificação 1) 

₋ Uma economia respeitadora do ambiente (subgrupo 13, classificação 3) 
₋ Impacto do desenvolvimento tecnológico no ambiente natural (subgrupo 12, 

classificação 2) 
₋ Sustentabilidade (transformação digital) (subgrupo 2, classificação 5) 
₋ Digitalização e clima (recursos) (subgrupo 4, classificação 4) 
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Infraestrutura digital 

₋ Criação de infraestruturas digitais (subgrupo 2, classificação 5) 
₋ Desertos digitais (subgrupo 4, classificação 5) 
₋ Acessibilidade de redes eletrónicas (subgrupo 14, classificação 4) 
₋ Preparação das infraestruturas (automóveis e outras) (subgrupo 9, classificação 2) 

Impostos 

₋ Tributação e impostos (subgrupo 6, classificação 5) 
₋ Facilidade de criação de novas empresas (não comerciais) (subgrupo 11, classificação 

5) 

Agricultura 

Embora a agricultura tenha sido um dos tópicos abordados por vários participantes no 

processo de formação de uma visão, não foi debatida em sessões posteriores do grupo. Por 

este motivo, os facilitadores não assinalaram subtópicos relacionados com a agricultura. No 

entanto, o subtópico "Agricultura" foi apresentado na sessão plenária final por um dos 

participantes como sendo um tópico importante. Esta proposta foi aprovada pela maioria 

dos cidadãos e, assim, aditada à lista de subtópicos.  
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Anexo IV 

Lista completa dos contributos dos subgrupos na língua original da tomada de notas 

NB: Notas dos facilitadores que descrevem os tópicos. Cada facilitador tomou notas na sua própria língua. 

Tópico I do bloco: "Uma economia mais forte, justiça social e emprego" 

Língua original 

Grupo 1 

(inglês) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 
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Grupo 6 

(francês) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Grupo 7 

(francês) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 
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8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Grupo 11 

(espanhol) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Grupo 13 

(inglês) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 
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6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 
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Tópico II do bloco: "Educação, cultura, juventude e desporto" 

Língua original 

Grupo 3 

(alemão) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Grupo 5 

(neerlandês) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen  en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  



 

Panel 1 session 1 - 23 

 

Painel de cidadãos europeus 1: “Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação digital” 

Grupo 8 

(italiano) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle  materie per i docenti a 

scuola. 

Grupo 10 

(espanhol) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Grupo 15 

(alemão) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung)  
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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Tópico III do bloco: "Transformação digital" 

Língua original 

Grupo 2 

(alemão) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte  
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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Grupo 4 

(francês) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Grupo 9 

(checo) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Grupo 12 

(polaco) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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Grupo 14 

(romeno) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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