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Relatório de síntese da sétima reunião do Conselho Executivo  

da Conferência sobre o Futuro da Europa 

Segunda-feira, 20 de setembro de 2021 

16h15 – 17h45, edifício Europa (sala S7, reunião híbrida) 

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo 

Síntese e conclusões: 
 
O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua sétima reunião 
a 20 de setembro de 2021, no edifício do Conselho (em formato híbrido). 
 

A sétima reunião foi copresidida pelo deputado Guy VERHOFSTADT, pelo secretário de Estado 
dos Assuntos Europeus da Eslovénia, Gašper DOVŽAN, e pela vice-presidente da Comissão 
para a Democracia e Demografia, Dubravka ŠUICA. Foi Gašper DOVŽAN quem deu início à 
reunião e a encerrou. 
 
Os copresidentes informaram o Conselho Executivo e com ele trocaram pontos de vista sobre 
os painéis de cidadãos europeus e, em especial, sobre a experiência positiva da primeira 
sessão do Painel 1, que se realizou de 17 a 19 de setembro, em Estrasburgo. 
 
Os copresidentes também informaram o Conselho Executivo e com ele trocaram pontos de 
vista sobre a plataforma digital multilingue, nomeadamente no que respeita aos relatórios 
intercalares e à moderação da plataforma. 
 
O Conselho Executivo aprovou o projeto de ordem do dia da reunião do Plenário da 
Conferência de 22 e 23 de outubro, que prevê o agrupamento dos temas nas sessões da 
manhã e da tarde. 
 
O Conselho Executivo procedeu a uma troca de opiniões sobre a sessão plenária inaugural da 
Conferência, e os copresidentes terão essas considerações em conta aquando do debate mais 
aprofundado sobre os pormenores dos próximos Plenários. 
 

Os copresidentes informaram o Conselho Executivo situação dos debates sobre os grupos de 
trabalho do Plenário da Conferência e das questões pendentes, tendo debatido essas questões 
com os participantes. 

 

Gašper Dovžan (copresidente) deu início à reunião, manifestando a sua satisfação com a 
primeira sessão do painel dos cidadãos europeus sobre uma economia mais forte, justiça 
social e emprego / educação, juventude, cultura e desporto / transformação digital, que se 
realizou entre 17 e 19 de setembro de 2021. 
 



Summary report 11.10.2021 

 

2 
 

1. Informações atualizadas sobre os painéis de cidadãos europeus 

Guy Verhofstadt (copresidente) presidiu ao debate deste ponto da ordem do dia e fez uma 
avaliação positiva da primeira sessão do Painel 1 (uma economia mais forte, justiça social e 
emprego / educação, juventude, cultura e desporto / transformação digital), tendo salientado 
o empenho e a satisfação dos cidadãos participantes. O primeiro painel identificou as suas 
cinco vertentes de trabalho, cada uma com vários subtemas, para as próximas duas sessões 
de trabalho: "trabalhar na Europa", "uma economia para o futuro", "uma sociedade justa", 
"aprender na Europa" e "uma transformação digital ética e segura". O painel escolheu 
também os seus 20 representantes para o Plenário da Conferência. Marcaram presença em 
Estrasburgo numerosos meios de comunicação social, o que possibilitou a cobertura 
mediática desta primeira sessão. 

Dubravka Šuica (copresidente) sublinhou igualmente o início auspicioso desta principal 
novidade da Conferência. Recordou as imagens marcantes destes cidadãos, provenientes de 
diferentes Estados-Membros e de várias origens e idades, sentados no hemiciclo de 
Estrasburgo, e a necessidade de assegurar uma forte presença dos cidadãos no Plenário. A 
copresidente observou que as vertentes escolhidas pelos cidadãos refletiam os contributos 
entrados na plataforma digital, e apelou a todos para que maximizassem os esforços de 
comunicação, a fim de promover a Conferência.  

Gašper Dovžan (copresidente) corroborou a avaliação positiva desta primeira sessão do 
painel.  
 
Na troca de pontos de vista que se seguiu:  

 Os participantes subscreveram a avaliação positiva da primeira sessão do painel; 

 Vários participantes fizeram perguntas sobre os peritos que apresentaram os temas 
ao painel, bem como sobre a escolha dos facilitadores; 

 Foram levantadas questões sobre a composição do painel; 

 Alguns participantes solicitaram a presença de um maior número de observadores do 
Conselho Executivo nos painéis;  

 Vários participantes interrogaram-se quanto à forma como o trabalho dos painéis de 
cidadãos europeus será tido em conta no Plenário.  

Guy Verhofstadt (copresidente) recordou que duas das sessões plenárias da Conferência são 
especificamente dedicadas ao debate das recomendações dos painéis de cidadãos e que os 
representantes dos painéis são membros de pleno direito do Plenário e dos seus grupos de 
trabalho, assegurando assim uma ligação clara entre os painéis de cidadãos europeus e o 
Plenário. Considerou igualmente que as recomendações dos painéis terão de se refletir nos 
resultados finais da Conferência.  

Os copresidentes informaram que os nomes e as biografias dos peritos podem ser 
consultados na plataforma e que os facilitadores são profissionais experientes e fazem parte 
do consórcio de prestadores de serviços externos. No que diz respeito ao número de 
observadores do Conselho Executivo nos painéis de cidadãos europeus, embora possa haver 
alguma flexibilidade, os cidadãos não devem ser excluídos e há limitações práticas a ter em 
conta. Em todo o caso, todos os debates dos painéis de cidadãos europeus em sessão plenária 
são transmitidos via Internet na página inicial da plataforma digital multilingue. 
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Conclusão: 

Os copresidentes informaram o Conselho Executivo e com ele trocaram pontos de vista 

sobre os painéis de cidadãos europeus e, em especial, sobre a experiência positiva da 

primeira sessão do Painel 1, que se realizou de 17 a 19 de setembro, em Estrasburgo. 

 
2. Plataforma digital multilingue: informações dos copresidentes e troca de pontos de 

vista – Relatórios intercalares – Moderação da plataforma 

Dubravka Šuica (copresidente) presidiu ao debate deste ponto da ordem do dia e informou 
que as campanhas de comunicação conduzidas pelo Parlamento Europeu e pela Comissão 
tinham produzido resultados, tendo a plataforma registado mais de três milhões de visitantes 
únicos, mas que eram necessários mais esforços para assegurar uma participação ativa. 
Espera-se que os painéis de cidadãos europeus despertem o interesse e a participação na 
plataforma. A copresidente apresentou o primeiro relatório intercalar, que se encontra na 
plataforma em todas as 24 versões linguísticas. O objetivo do relatório é apresentar uma 
panorâmica dos contributos dos cidadãos na plataforma, que funciona como o ponto de 
concentração desses contributos. O relatório foi elaborado por um prestador de serviços 
contratado pela DG Comunicação da Comissão. O relatório concentra-se numa análise 
qualitativa dos contributos, fazendo uso de mapas mentais que ajudam a visualizar os 
diferentes grupos de ideias. A copresidente salientou que o relatório intercalar e os mapas 
mentais tinham sido apresentados aos cidadãos na primeira sessão do painel. Informou ainda 
que o segundo relatório intercalar estava previsto para meados de outubro. 

No que diz respeito à moderação da plataforma, a copresidente informou que, até à data, 
não tinham sido detetados problemas de maior. A copresidente sublinhou que os principais 
objetivos da moderação consistiam em assegurar que a Carta da Conferência fosse 
totalmente respeitada, que a plataforma fosse utilizada para o fim a que se destina e que 
continuasse a ser um espaço onde os cidadãos de todas as origens, de todos os quadrantes e 
dos quatro cantos da União Europeia se sentissem à vontade e encorajados a dar o seu 
contributo. A copresidente explicou que a plataforma era moderada por uma equipa de 
moderação contratada pela Comissão Europeia, que trabalha sob a supervisão do 
Secretariado Comum em nome do Conselho Executivo da Conferência. A equipa de 
moderação analisa os conteúdos da plataforma após a sua publicação, não havendo 
moderação prévia de tais conteúdos. Quando um contributo é ocultado, o utilizador recebe 
uma mensagem da equipa de moderação que explica as razões que levaram a essa ação. 

Na troca de pontos de vista que se seguiu:  

 De um modo geral, os participantes consideraram o relatório um produto de 
qualidade, que apresenta os contributos de forma equilibrada, e sublinharam a 
utilidade dos mapas mentais; 

 Alguns participantes manifestaram a sua preocupação pelo facto de a plataforma 
ainda não ter a visibilidade necessária e descreveram as ações que tinham 
empreendido para a dar a conhecer nas suas redes; 

 Alguns participantes manifestaram preocupação relativamente a aspetos específicos 
do relatório, nomeadamente a maneira como determinados conteúdos são tidos em 
conta na síntese, uma eventual hierarquização implícita na ordem dos temas, o peso 
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das ideias em relação aos acontecimentos e a referência a Estados-Membros 
específicos; 

 Alguns participantes insistiram em que estes relatórios fossem examinados no 
Plenário e nos seus grupos de trabalho; 

 Um dos participantes questionou igualmente a pertinência do envolvimento do 
Conselho Executivo neste relatório.  

Os copresidentes tomaram nota das questões levantadas e salientaram que a análise destes 
relatórios não cabe nem pode caber ao Conselho Executivo, uma vez que não se trata de um 
exercício político. Os copresidentes confirmaram igualmente que o Plenário de outubro terá 
um ponto da ordem do dia dedicado aos relatórios intercalares, o que permitirá um debate 
mais aprofundado.  

Conclusão:  

Os copresidentes também informaram o Conselho Executivo e com ele trocaram pontos de 
vista sobre a plataforma digital multilingue, nomeadamente no que respeita aos relatórios 
intercalares e à moderação da plataforma. 

3. Plenário da Conferência de 22 e 23 de outubro – Proposta de ordem do dia: aprovação 
– Troca de opiniões sobre a sessão plenária inaugural 

Gašper Dovžan (copresidente) apresentou o projeto de ordem do dia da sessão plenária. Guy 
Verhofstadt (copresidente) sugeriu que a ordem do dia fosse organizada em dois blocos de 
debates, sendo a sessão da manhã dedicada aos painéis de cidadãos europeus, aos eventos 
e painéis nacionais e ao Encontro Europeu da Juventude, e a da tarde à plataforma. O projeto 
de ordem do dia foi aprovado nesses termos. 

No debate que se seguiu, os participantes trocaram opiniões de forma mais ampla sobre o 
Plenário da Conferência, refletindo sobre a sessão plenária inaugural de 19 de junho e 
abordando as seguintes questões: 

 Registou-se um amplo consenso entre os participantes quanto à necessidade de o 
Plenário ser mais interativo, permitindo um verdadeiro debate e centrando-se mais 
no conteúdo;  

 Alguns participantes interrogaram-se quanto à forma como os seus contributos 
concretos sobre os conteúdos podem ser integrados no processo;  

 Foi levantada a questão da participação dos países dos Balcãs Ocidentais. 

Guy Verhofstadt (copresidente) concordou com a opinião dos participantes de que os debates 
na sessão plenária inaugural se tinham caracterizado por intervenções breves, com interações 
limitadas entre os oradores. Sugeriu que se atribuísse a cada componente, para além do seu 
tempo de palavra, um determinado crédito de tempo para reagir às intervenções das outras 
componentes, que pudessem utilizar como desejassem. 

Os copresidentes salientaram que tais considerações seriam tidas em conta no do debate 
mais aprofundado sobre os pormenores do Plenário. 

Quanto aos Balcãs Ocidentais, os copresidentes recordaram que os países dos Balcãs 
Ocidentais não fazem formalmente parte do processo da Conferência, mas reafirmaram a sua 
vontade de encontrar formas adequadas de os envolver. 
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Repetiu-se um pedido relacionado com o regulamento interno, nomeadamente no sentido 
de alterar a nota de rodapé n.º 7 de forma a tornar também possível o registo de posições 
divergentes no caso dos parceiros sociais e de outras partes interessadas no Plenário.  

Os copresidentes explicaram que seria em breve emitida por escrito uma resposta a este 
respeito.  

Conclusão:  

O Conselho Executivo aprovou o projeto de ordem do dia da reunião do Plenário da 
Conferência de 22 e 23 de outubro, que prevê o agrupamento dos temas nas sessões da 
manhã e da tarde. 

O Conselho Executivo procedeu a uma troca de opiniões sobre a sessão plenária inaugural 
da Conferência, e os copresidentes terão essas considerações em conta aquando do debate 
mais aprofundado sobre os pormenores dos próximos Plenários. 

 
4. Grupos de trabalho do Plenário da Conferência: informações dos copresidentes 

Gašper Dovžan (copresidente) presidiu ao debate deste ponto da ordem do dia, tendo 
informado que durante o verão se tinham registado progressos do lado do Conselho em 
relação aos grupos de trabalho, o mesmo acontecendo na última reunião entre os 
copresidentes, e que prosseguiriam os trabalhos sobre as últimas questões pendentes, ou 
seja, como apresentar o trabalho dos grupos de trabalho ao Plenário da Conferência e quem 
será incumbido dessa tarefa. O copresidente considerou que o Plenário da Conferência 
deveria continuar a ser o local onde os debates ocorrem e que as conclusões dos grupos de 
trabalho deveriam continuar a ser informais, salientando a sua preocupação com a 
possibilidade de os relatórios escritos dos grupos de trabalho se poderem sobrepor ao 
trabalho do Plenário da Conferência. 

Dubravka Šuica (copresidente) confirmou a sua vontade de chegar a acordo sobre estes 
últimos pontos pendentes e sublinhou a importância de haver um cidadão, acompanhado 
pelo presidente, a prestar informações em nome do grupo de trabalho ao Plenário da 
Conferência.  

Guy Verhofstadt (copresidente) apelou a que a questão dos grupos de trabalho fosse 
resolvida o mais rapidamente possível, a fim de se passar dos debates sobre os procedimentos 
para os debates sobre as questões de fundo. Considerou que o presidente do grupo de 
trabalho, enquanto representante do mesmo, deveria apresentar as conclusões do grupo de 
trabalho ao Plenário, e que a essa apresentação se deveria imediatamente seguir a reação de 
um representante dos painéis de cidadãos no grupo de trabalho. Considerou ainda que, a fim 
de garantir a transparência e a igualdade entre todos os membros do Plenário, deveria ser 
enviado por escrito para toda a sessão plenária um resumo da atividade dos grupos de 
trabalho.  

Nos debates que se seguiram:  

 Alguns participantes salientaram a sua oposição a qualquer tipo de relatório dos 
grupos de trabalho apresentado por escrito, enquanto outros insistiram na 
necessidade de se apresentarem relatórios por escrito ao Plenário;  

 Colocou-se a questão da verdadeira finalidade dos grupos de trabalho;  
 Outros participantes sublinharam a grande importância dos grupos de trabalho e 

consideraram que estes constituíam uma oportunidade para realizar debates 
aprofundados no contexto da Conferência; 
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 Vários participantes apelaram a que se chegasse rapidamente a um acordo que 

possibilitasse o arranque imediato dos grupos de trabalho. 

Os copresidentes prosseguirão os seus debates sobre as modalidades dos grupos de trabalho 

do Plenário da Conferência.  

Conclusão:  

Os copresidentes informaram o Conselho Executivo situação dos debates sobre os grupos 

de trabalho do Plenário da Conferência e das questões pendentes, tendo debatido essas 

questões com os participantes. 

 

Próxima reunião:  

Não foi fixada data para uma próxima reunião do Conselho Executivo. 

Correspondente:  Susanne Höke, membro do Secretariado Comum 
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REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA SOBRE O FUTURO DA EUROPA 

20 de setembro de 2021, 16h15-18h00, sala S7 do edifício Europa e acesso virtual 

  
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  

CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 
Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 
State Secretary for EU Affairs 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Ms Judit VARGA 
Minister of Justice 

  

OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
-Director General for European Affairs 
-Secretary General a.i. 

  

OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT)  
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mme Sabine Thillaye (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

M. Jean-François Rapin (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 

Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS  
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General of ETUC 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  

CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 

EXCUSED 

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

 

 


