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RECOMENDAÇÕES ADOTADAS PELO PAINEL (PARA APRESENTAÇÃO EM 
PLENÁRIO) 
 
 
Tema 1 Autossuficiência e estabilidade  
 
Subtema 1.1 Autonomia da UE  
 
 

1. Recomendamos que produtos estratégicos de fabrico europeu (tais como 
produtos agrícolas, semicondutores, produtos médicos, tecnologias digitais e 
ambientais inovadoras) sejam melhor promovidos e apoiados 
financeiramente, com vista a mantê-los disponíveis e acessíveis aos 
consumidores europeus e a reduzir ao máximo as dependências de fora da 
Europa. Este apoio poderia incluir políticas estruturais e regionais, apoio para 
manter indústrias e cadeias de aprovisionamento dentro da UE, benefícios 
fiscais, subsídios, uma política ativa a favor das PME, bem como programas de 
educação para manter as qualificações pertinentes e os empregos na Europa. 
No entanto, a política industrial ativa deve ser seletiva e centrada em produtos 
inovadores ou que sejam relevantes para assegurar as necessidades e serviços 
básicos. 
 
A presente recomendação deve-se ao facto de a Europa ter entrado em 
demasiadas dependências de fora da Europa em áreas chave que têm potencial 
para conflitos diplomáticos e podem resultar na escassez de produtos ou 
serviços básicos ou estrategicamente relevantes. Como os custos de produção 
na UE são frequentemente mais elevados do que noutras partes do mundo, uma 
política de promoção e apoio mais ativa destes produtos permitirá aos europeus 
comprar produtos europeus competitivos e incentivá-los-á a fazê-lo. Esta 
situação reforçará também a competitividade europeia e ajudará a manter 
indústrias e empregos orientados para o futuro na Europa. Uma regionalização 
mais forte da produção reduzirá também os custos de transporte e os danos 
ambientais. 
 
 
 

2. Recomendamos que a UE reduza as dependências das importações de 
petróleo e gás. Essa redução deve ser feita apoiando ativamente projetos de 
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transportes públicos e de eficiência energética, uma rede ferroviária e de 
transporte de mercadorias de alta velocidade à escala europeia, a expansão 
do fornecimento de energia limpa e renovável (em particular nos sectores 
solar e eólico) e tecnologias alternativas (tais como hidrogénio ou valorização 
de resíduos). A UE deve também promover a mudança cultural do automóvel 
individual para o transporte público, a partilha de automóveis elétricos e o 
ciclismo. 
 
Esta recomendação prende-se com a criação de uma situação vantajosa tanto 
para a autonomia da Europa relativamente às dependências externas, como 
para objetivos climáticos ambiciosos e de redução de CO2. Também permitirá à 
Europa tornar-se um forte interveniente em matéria de tecnologias orientadas 
para o futuro, bem como reforçar a sua economia e criar empregos. 
 
 
 

3. Recomendamos que seja aprovada uma lei a nível da UE a fim de assegurar 
que todos os processos de produção e abastecimento da União, bem como os 
bens que são importados, respeitem os padrões europeus qualitativos, éticos, 
sustentáveis e todos os direitos humanos aplicáveis, oferecendo certificação 
para produtos que cumpram esta lei. 
 
Esta recomendação é feita por ajudar tanto os consumidores como os 
comerciantes a acederem facilmente a informações sobre os produtos que 
estão a comprar/transacionar. Para tal, basta consultar o sistema de 
certificação; a certificação também ajuda a reduzir o fosso entre produtos 
baratos e produtos caros disponíveis no mercado. Os produtos baratos não 
cumprirão o padrão exigido e, portanto, não podem passar por ser de boa 
qualidade. A qualificação para esta certificação serviria para proteger o 
ambiente, poupar recursos e promover o consumo responsável. 
 
 
 

4. Recomendamos a implementação de um programa à escala europeia para 
apoiar os pequenos produtores locais de sectores estratégicos em todos os 
Estados-Membros. Estes produtores seriam formados profissionalmente, 
apoiados financeiramente através de subsídios e encorajados a produzir 
(sempre que as matérias-primas estejam disponíveis na UE) mais bens que 
satisfaçam os requisitos, em detrimento das importações. 
 
Esta recomendação é feita porque, ao apoiar os produtores baseados na UE em 
sectores estratégicos, a União pode alcançar autonomia económica em todos 
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esses sectores, o que permitiria reforçar todo o processo de produção, 
promovendo assim a inovação. Esta situação conduziria a uma produção mais 
sustentável de matérias-primas na UE, reduzindo os custos de transporte e 
contribuindo para proteger o ambiente. 
 
 
 

5. Recomendamos que se melhore a implementação dos direitos humanos a 
nível europeu através: da sensibilização nos países que não cumprem, na 
medida exigida, a CEDH (Convenção Europeia dos Direitos Humanos) ou a 
Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais; de um controlo rigoroso, coordenado pela UE e pelo Painel de 
Avaliação da Justiça, da medida em que os direitos humanos são respeitados 
entre os Estados-Membros e de da garantia de que estes são estritamente 
respeitados através de diferentes tipos de sanções. 
 
Esta recomendação deve-se ao facto de os Estados-Membros terem já chegado 
a acordo em matéria de direitos humanos ao ratificarem a Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos, sendo agora necessário aumentar a aceitação em cada 
Estado individual para garantir que estes direitos são ativamente conhecidos e 
implementados nestes Estados-Membro. 
 
 
 

6. Recomendamos uma revisão e uma intensa campanha de comunicação a nível 
europeu, a fim de que o EURES (Serviços Europeus de Emprego), o Portal de 
Imigração da UE e a Ferramenta de Definição de Perfis de Competências da UE 
para Nacionais de Países Terceiros sejam mais conhecidos pelos cidadãos 
europeus e mais frequentemente acedidos pelas empresas da UE para 
publicitarem e divulgarem as suas vagas. 
 
Recomendamos que não seja criada uma nova plataforma em linha que anuncie 
oportunidades de emprego para a juventude europeia. São mais do que 
suficientes as iniciativas semelhantes a nível europeu. Acreditamos que a 
valorização do que já existe é a chave para promover a mão de obra e as 
oportunidades de emprego a nível europeu. 
 

Subtema 1.2 Fronteiras  
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7. Recomendamos que seja criado um sistema de migração laboral para a UE que 
se baseie nas necessidades reais dos mercados de trabalho europeus. Deve 
haver um sistema unificado de reconhecimento de diplomas profissionais e 
académicos de fora e dentro da UE. Deve haver também ofertas de 
qualificação profissional, bem como ofertas de integração cultural e linguística 
para migrantes qualificados. Os requerentes de asilo com qualificações 
relevantes devem ter acesso ao mercado de trabalho. Deve haver uma agência 
integrada constituída com base na Rede Europeia de Cooperação de Serviços 
de Emprego. 
 
Esta recomendação prende-se com o facto de a Europa necessitar de mão de 
obra qualificada em algumas áreas que não podem ser totalmente cobertas a 
nível interno. À data, não existem meios suficientes para requerer legalmente 
uma autorização de trabalho na UE. Um sistema europeu de reconhecimento de 
diplomas profissionais e académicos facilitará o suprimento destas necessidades 
e permitirá uma migração laboral mais simplificada dentro e fora da UE. As 
disparidades no emprego poderiam ser colmatadas de forma mais eficaz e a 
migração descontrolada mais bem gerida. A abertura do sistema de migração 
laboral aos requerentes de asilo poderia ajudar a acelerar a sua integração nas 
economias e sociedades europeias. 
 
 
 

8. Recomendamos que a União Europeia expanda a sua legislação para atribuir 
mais poder e independência à Frontex, o que lhe permitiria intervir em todos 
os Estados-Membros, a fim de assegurar a proteção de todas as fronteiras 
externas da UE. Contudo, a UE deveria organizar auditorias de processo sobre 
a organização da Frontex, uma vez que é necessária total transparência sobre 
o seu funcionamento para evitar todo o tipo de abusos. 
 
Esta recomendação é feita por considerarmos inaceitável que se possa negar à 
Frontex o acesso às fronteiras, particularmente em situações em que os direitos 
humanos são violados. Queremos garantir que a Frontex implementa a 
legislação europeia. A própria Frontex deve ser controlada e verificada a fim de 
se evitar comportamentos inadequados dentro da organização.  
 
 
 

9. Recomendamos que a União Europeia, no que respeita especificamente aos 
migrantes económicos, avance com a possibilidade de triagem os cidadãos (em 
função das competências comprovadas, antecedentes, etc.) no país de origem; 
servirá esta medida para determinar quem é elegível para trabalhar na UE, em 
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função das necessidades económicas/vagas do país de acolhimento. Estes 
critérios de triagem devem ser públicos e consultáveis por todos, o que pode 
ser concretizado através da criação de uma Agência Europeia para a Imigração 
(online).  
 
A adoção desta recomendação permitiria que as pessoas não tivessem de 
atravessar a fronteira ilegalmente. Haveria um fluxo controlado das pessoas que 
entram na UE, o que resultaria numa diminuição da pressão nas fronteiras. Ao 
mesmo tempo, isso facilitaria o preenchimento de vagas de emprego nos países 
de acolhimento. 
 
 
 

10. Recomendamos que a União Europeia assegure que a política de acolhimento 
e as instalações em cada fronteira sejam as mesmas, respeitando os direitos 
humanos e garantindo a segurança e saúde de todos os migrantes (por 
exemplo, mulheres grávidas e crianças).  
 
Recomendamo-lo porque valorizamos muito o tratamento justo e igualitário dos 
migrantes em todas as fronteiras. Queremos evitar que os migrantes 
permaneçam demasiado tempo nas fronteiras e que os Estados-Membros 
fiquem sobrecarregados com o afluxo de migrantes. Todos os Estados-Membros 
devem estar bem equipados para os acolher.  
 

Tema 2: A UE como parceiro internacional  
 
Subtema 2.1 Comércio e relações numa perspetiva ética 
 
 

11. Recomendamos que a UE imponha restrições à importação de produtos de 
países que permitem o trabalho infantil. Essas restrições devem basear-se 
numa lista negra de empresas, periodicamente atualizada de acordo com as 
condições do momento. Além disso, recomendamos que se garanta o acesso 
gradual à escolarização das crianças que deixam de trabalhar e que se 
promova a sensibilização dos consumidores para o trabalho infantil através de 
informação divulgada por canais oficiais da UE, por exemplo, através de 
campanhas e narrativas. 
 
Esta recomendação deve-se à ligação que estabelecemos entre a falta de acesso 
à escolarização e a presença de trabalho infantil. Através desta recomendação 
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queremos sensibilizar os consumidores e reduzir a procura de produtos 
fabricados por crianças, de modo a que esta prática seja um dia abolida.  
 
 

12. Recomendamos que a UE estabeleça parcerias com países em 
desenvolvimento, apoiando as suas infraestruturas e partilhando 
competências em troca de acordos comerciais mutuamente favoráveis, a fim 
de os ajudar na transição para fontes de energia verdes. 
 
Esta recomendação procura facilitar a transição para fontes de energia 
renováveis nos países em desenvolvimento através de parcerias comerciais e 
acordos diplomáticos. Esta situação contribuiria para estabelecer boas relações 
a longo prazo entre a UE e os países em desenvolvimento, bem como para a luta 
contra as alterações climáticas. 
 
 

13. Recomendamos que a UE introduza um «eco-score» obrigatório, a exibir na 
parte da frente de todos os produtos que podem ser comprados pelo 
consumidor em geral. O «eco-score» seria calculado de acordo com as 
emissões causadas pela produção e pelo transporte, bem como com o 
conteúdo nocivo, com base numa lista de produtos perigosos. O «eco-score» 
deve ser gerido e controlado por uma autoridade da UE. 
 
Esta recomendação visa tornar o consumidor da UE mais consciente da pegada 
ambiental dos produtos que compra. O «eco-score» constituiria um método de 
escalonamento a nível da UE, com vista a mostrar facilmente de que forma o 
produto é amigo do ambiente. O «eco-score» deveria incluir um código QR na 
parte de trás do produto, fornecendo mais informações sobre a sua pegada 
ambiental.  
 
Subtema 2.2 Ação climática internacional 
 
 

14. Recomendamos que a União Europeia adote uma estratégia com vista a ser 
mais autónoma na sua produção de energia. Um organismo europeu que 
integre as instituições energéticas europeias deverá coordenar o 
desenvolvimento das energias renováveis em função das necessidades, 
capacidades e recursos dos Estados-Membros, respeitando a sua soberania. As 
instituições promoveriam a partilha de conhecimentos entre elas para 
implementar esta estratégia. 
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Recomendamo-lo porque a nossa atual dependência nos torna vulneráveis em 
situações de tensão política com países de onde importamos. A atual crise de 
eletricidade mostra-nos isso mesmo. No entanto, esta coordenação deve 
respeitar a soberania de cada país. 
 
 
 

15. Recomendamos padrões ambientais mais ambiciosos para a exportação de 
resíduos para dentro e fora da UE, bem como controlos e sanções mais 
rigorosos para impedir as exportações ilegais. A UE deve incentivar mais os 
Estados-Membros a reciclarem os seus próprios resíduos e a utilizarem-nos 
para a produção de energia. 
 
Esta recomendação visa acabar com os danos ambientais verificados quando 
alguns países se livram dos seus resíduos à custa de outros, especialmente 
quando o fazem desrespeitando todas as normas ambientais. 
 
 
 

16. Recomendamos que a UE encoraje, de forma mais veemente, a transição 
ambiental em curso, estabelecendo o objetivo eliminar as embalagens 
poluentes. Isto envolveria a promoção de menos embalagens ou de 
embalagens mais ecológicas. Para garantir que as empresas mais pequenas 
são capazes de se adaptar, é necessário prestar-lhes ajuda e proceder a 
ajustamentos. 
 
Recomendamo-lo porque precisamos de reduzir a utilização de recursos 
naturais, especialmente de matérias-primas provenientes de fora da UE. 
Precisamos também de reduzir os danos provocados pelos europeus ao nosso 
planeta e ao clima. O reforço do apoio às pequenas empresas é fundamental 
para garantir que estas são capazes de se adaptar sem aumentar os preços. 
 
 
 

17. Recomendamos que os países da União Europeia, em conjunto, analisem mais 
seriamente a questão da energia nuclear. Deve haver uma maior colaboração 
em torno da avaliação do uso da energia nuclear e do seu papel na transição 
que a Europa deve realizar para a energia verde. 
 
Recomendamo-la porque a questão nuclear não pode ser resolvida por um único 
país. Existe atualmente mais de uma centena de reatores em metade dos 
Estados-Membros, e mais estão em construção. Visto que a nossa rede elétrica 
é partilhada, a eletricidade com baixo teor de carbono produzida beneficia todos 
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os europeus e aumenta a autonomia energética do nosso continente. Além 
disso, resíduos nucleares expostos ou um acidente nuclear afetaria vários 
países. Independentemente da escolha de utilizar ou não energia nuclear, os 
europeus devem discuti-la em conjunto e construir estratégias mais 
convergentes, respeitando, simultaneamente, as soberanias nacionais. 
 
 
Subtema 2.3 Promoção dos valores europeus 
 
 

18. A UE deve estar mais próxima dos seus cidadãos. Recomendamos que a UE crie 
e reforce laços com os seus cidadãos e instituições locais, tais como governos, 
escolas e municípios, procurando melhorar a transparência, chegar aos 
cidadãos e comunicar melhor com eles sobre iniciativas concretas e 
informação geral da UE.  
 
Fazemos esta recomendação porque a informação atual da UE não é 
suficientemente acessível a todos os grupos da sociedade e não chega ao 
cidadão comum. A informação é, frequentemente, aborrecida, difícil de 
compreender e de difícil utilização. Tal deve ser alterado, de modo a assegurar 
que os cidadãos tenham uma visão clara do papel e da ação da UE. Para 
despertar o interesse, a informação da UE precisa de ser mais fácil de encontrar, 
mais motivadora, excitante e redigida em linguagem corrente. As nossas 
sugestões são as seguintes: visitas escolares de políticos da UE, rádio, podcasts, 
correio direto, imprensa, campanhas em autocarros, redes sociais, assembleias 
de cidadãos e criação de um grupo de trabalho especial para melhorar a 
comunicação da UE. Estas medidas permitirão aos cidadãos obter informações 
sobre a UE que não são filtradas pelos meios de comunicação nacionais. 
 
 
 

19. Recomendamos uma participação mais forte dos cidadãos na política da UE. 
Propomos eventos que envolvam diretamente os cidadãos, como a 
Conferência sobre o Futuro da Europa. Tais eventos devem ser organizados a 
nível nacional, local e europeu. A UE deve fornecer uma estratégia coerente e 
orientações centrais para estes eventos. 
 
Recomendamo-lo porque eventos de democracia participativa fornecerão 
informação correta sobre a UE e melhorarão a qualidade das políticas da UE. Os 
eventos devem ser organizados de modo a promoverem os valores 
fundamentais da UE - democracia e participação dos cidadãos. Estes eventos 
constituiriam uma oportunidade para os políticos mostrarem aos cidadãos que 
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consideram importante que estes estejam cientes dos acontecimentos atuais e 
que devem estar envolvidos na configuração dos mesmos. Orientações 
centralizadas darão às Conferências nacionais e locais uma forma coerente e 
uniforme.  
 
 

Tema 3: Uma UE forte num mundo pacífico 
 
Subtema 3.1 Segurança e defesa 
 
 

20. Recomendamos que futuras «Forças Armadas Conjuntas da União Europeia» 
sejam predominantemente utilizadas para fins de autodefesa. Está excluída 
qualquer ação militar agressiva. Na Europa, tais Forças Armadas implicariam a 
capacidade de prestar apoio em tempos de crise, como no caso de catástrofes 
naturais. Fora das fronteiras europeias, poderiam ser implantadas em 
territórios, em circunstâncias excecionais e apenas ao abrigo de um mandato 
legal do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, portanto, em 
conformidade com o direito internacional. 
 
A ser implementada, esta recomendação permitiria que a União Europeia fosse 
vista como um parceiro credível, responsável, forte e pacífico na cena 
internacional. Espera-se assim que a sua maior capacidade de resposta a 
situações críticas, tanto interna, como externamente, proteja os seus valores 
fundamentais. 
 
 
Subtema 3.2 Tomada de decisões e política externa da UE 
 
 

21. Recomendamos que todas as questões decididas por unanimidade possam ser 
decididas por uma maioria qualificada. As únicas exceções devem ser a 
admissão de novos membros na UE e as alterações aos princípios 
fundamentais da UE, tal como se afirma no artigo 2.º do Tratado de Lisboa e 
na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
 
Tal consolidará a posição da UE no mundo, ao apresentar uma frente unida em 
relação a países terceiros, e agilizará a sua resposta em geral e, em particular, 
em situações de crise. 
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22. Recomendamos que a União Europeia reforce a sua capacidade de sancionar 
os Estados-Membros, governos, entidades, grupos ou organizações, bem como 
indivíduos que não cumpram os seus princípios, acordos e leis fundamentais. 
É imperativo assegurar que as sanções já existentes sejam rapidamente 
implementadas e aplicadas. As sanções contra países terceiros devem ser 
proporcionais à ação que as desencadeou, devendo ainda ser eficazes e 
aplicadas em tempo útil. 
 
Para que a UE seja credível e fiável, tem de aplicar sanções àqueles que 
infringem os seus princípios. Estas sanções devem ser pronta e ativamente 
aplicadas e verificadas. 
 
 
Subtema 3.3 Países vizinhos e alargamento 
 
 

23. Recomendamos que a União Europeia afete um orçamento específico ao 
desenvolvimento de programas educativos sobre o funcionamento da UE e os 
seus valores. Será depois proposto aos Estados-Membros que os integrem, 
caso desejem, nos seus programas escolares (escolas primárias, secundárias e 
universidades). Além disso, poderia ser oferecido um curso específico sobre a 
UE e o seu funcionamento aos estudantes que desejem estudar noutro país 
europeu através do programa Erasmus. Os estudantes que escolhessem esse 
curso teriam prioridade na atribuição dos referidos programas Erasmus. 
 
Esta recomendação visa reforçar o sentimento de pertença à UE, o que permitirá 
aos cidadãos identificarem-se mais com a UE e transmitirem os valores da União. 
Além disso, também melhorará a transparência no que diz respeito ao 
funcionamento da UE, aos benefícios de fazer parte da mesma e à luta contra os 
movimentos antieuropeus. Poderia ainda funcionar como um dissuasor para os 
Estados-Membros que abandonam a UE. 
 
 
 

24. Recomendamos que a UE faça maior uso do seu peso político e económico nas 
relações com outros países, a fim de impedir que certos Estados-Membros 
sejam sujeitos a pressões económicas, políticas e sociais bilaterais. 
 
Fazemos esta recomendação por três razões. Em primeiro lugar, porque 
reforçará o sentimento de unidade no seio da UE. Em segundo lugar, uma reação 
unilateral dará uma resposta clara, forte e mais rápida, a fim de evitar qualquer 
tentativa por parte de outros países de intimidar e conduzir políticas repressivas 
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contra os membros da UE. Em terceiro lugar, reforçará a segurança da União e 
garantirá que nenhum Estado-Membro se sinta excluído ou ignorado. As 
respostas bilaterais dividem a UE e esta é uma fraqueza utilizada por países 
terceiros contra nós. 
 
 
 

25. Recomendamos que a União Europeia melhore a sua estratégia de 
comunicação social. Por um lado, a UE deve reforçar a sua visibilidade nos 
meios de comunicação social e promover ativamente o seu conteúdo. Por 
outro lado, a UE deve continuar a organizar conferências como a Conferência 
sobre o Futuro da Europa, numa base anual e presencial. Recomendamos 
também que a UE continue a encorajar a inovação, através da promoção de 
uma plataforma europeia de comunicação social acessível. 
 
Recomendamos o acima exposto, uma vez que não só poderia chegar aos mais 
jovens, mas também gerar mais interesse e envolvimento entre os cidadãos 
europeus através de um instrumento de comunicação mais envolvente e eficaz. 
Eventos como a Conferência sobre o Futuro da Europa devem permitir que os 
cidadãos se envolvam mais no processo de tomada de decisões e fazer com que 
a sua voz seja ouvida. 
 
 
 

26. Recomendamos que os Estados-Membros cheguem a acordo sobre uma visão 
forte e uma estratégia comum, a fim de harmonizar e consolidar a identidade 
e a unidade da UE antes de permitir a adesão a outros países. 
 
Fazemos esta recomendação porque acreditamos que é essencial reforçar a UE 
e consolidar a relação entre os Estados-Membros antes de considerar a 
integração de outros países.  Quantos mais Estados integrarem a UE, mais difícil 
será o processo de tomada de decisões dentro da União; daí a importância de 
reavaliar o voto por unanimidade nos processos de decisão. 
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Tema 4: A migração de um ponto de vista humano  
 
Subtema 4.1 Remediar as causas da migração 
 
 

27. Recomendamos que a União Europeia participe ativamente no 
desenvolvimento económico de países fora da UE e a partir dos quais existe 
um elevado afluxo de migrantes. A UE, com a ajuda dos organismos relevantes 
(por exemplo, ONG locais, políticos locais, trabalhadores no terreno, peritos, 
etc.), deve procurar formas de intervir pacificamente, e de modo eficiente e 
ativo, em países com fluxos migratórios importantes que tenham previamente 
concordado com as condições exatas de cooperação com as autoridades locais. 
Estas intervenções devem ter resultados tangíveis com efeitos mensuráveis. 
Ao mesmo tempo, esses resultados e efeitos tangíveis devem ser claramente 
delineados para que os cidadãos da UE possam compreender a política de 
ajuda ao desenvolvimento empreendida pela União. Neste sentido, as ações 
da UE de ajuda ao desenvolvimento devem tornar-se mais visíveis. 
 
Fazemos esta recomendação porque, embora a UE já trabalhe no 
desenvolvimento internacional, deve continuar a fazê-lo, bem como a investir 
na transparência e na visibilidade da política e das ações que empreende. 
 
 
 

28. Recomendamos o desenvolvimento de um quadro de trabalho europeu 
comum, harmonizando assim as condições de trabalho em toda a União (ex. 
salário mínimo, horários de trabalho, etc.). A UE deve tentar criar normas 
básicas comuns sobre trabalho para evitar a migração de cidadãos que deixam 
os seus países de origem em busca de melhores condições de trabalho. Como 
parte destas normas, a UE deve reforçar o papel dos sindicatos a nível 
transnacional. Ao fazê-lo, a UE estará a considerar a migração económica 
interna (migração de cidadãos da UE) uma questão fundamental.  
 
Recomendamo-lo porque identificámos que muitas pessoas na UE migram 
devido a razões económicas, uma vez que existem disparidades entre as 
condições de trabalho dos Estados-Membros europeus. Esta situação leva a um 
efeito «fuga de cérebros» em vários países, o que deve ser evitado para que os 
Estados-Membros possam manter o talento e a mão de obra. Embora apoiemos 
a livre circulação de cidadãos, pensamos que a migração de cidadãos da UE entre 
Estados-Membros, se não for voluntária, se deve a razões económicas. Por 
conseguinte, é importante estabelecer um quadro de trabalho comum.  
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Subtema 4.2 Considerações humanas  
 
 

29. Recomendamos a implementação de uma política de migração conjunta e 
coletiva na UE, baseada no princípio da solidariedade. Queremos concentrar-
nos no problema dos refugiados. A definição de um procedimento comum em 
todos os Estados-Membros da União deve basear-se nas melhores práticas e 
nos costumes bem-sucedidos em todos os países da União. Este procedimento 
deve ser pró-ativo e ativamente executado tanto pelas autoridades nacionais, 
como pela administração da UE.  
 
 
A questão dos refugiados diz respeito a todos os países da UE. Atualmente, as 
práticas nos Estados são demasiado diversificadas, o que tem consequências 
negativas tanto para os refugiados, como para os cidadãos da União. Por 
conseguinte, é necessária uma abordagem coerente e consistente. 
 
 
 

30. Recomendamos que a UE aumente os seus esforços para informar e educar os 
cidadãos dos Estados-Membros sobre os temas relacionados com a migração. 
Este objetivo deve ser alcançado através da educação das crianças, o mais cedo 
possível, desde o início da escola primária, com disciplinas como migração e 
integração. Se combinarmos esta educação precoce com as atividades das 
ONG e das organizações juvenis, bem como com campanhas mediáticas de 
grande alcance, poderemos atingir plenamente o nosso objetivo. Além disso, 
deve ser utilizada uma vasta gama de canais de comunicação, desde folhetos 
até à televisão e meios de comunicação social. 
 
É importante mostrar às pessoas que a migração tem muitos aspetos positivos, 
tais como mão de obra adicional. Queremos enfatizar a importância de 
sensibilizar para ambos os processos, para que as pessoas compreendam as 
razões e as consequências da migração e eliminar o estigma que advém do facto 
de alguém ser visto como migrante.  
 
 
Subtema 4.3 Integração  
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31. Recomendamos que a Diretiva 2013/33/UE relativa a normas mínimas em 
matéria de acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-Membros seja 
substituída por um regulamento comunitário obrigatório, uniformemente 
aplicável em todos os Estados-Membros. Uma das prioridades deve ser a 
melhoria das instalações de receção e alojamento. Recomendamos a criação 
de um organismo de controlo específico da UE para a implementação do 
regulamento.  
 
Com efeito, a diretiva existente não é implementada uniformemente em todos 
os Estados-Membros. Condições como as dos campos de refugiados de Moria 
têm de ser evitadas. Por conseguinte, o regulamento recomendado deve ser 
implementado e prever sanções obrigatórias. Quanto ao organismo de controlo, 
este deve ser forte e fiável. 
 
 

32. Recomendamos que a UE assegure que todos os requerentes de asilo e 
refugiados, durante o processo de residência, frequentem cursos de língua e 
integração. Os cursos devem ser obrigatórios, gratuitos e incluir assistência 
pessoal para as primeiras fases da integração. Devem começar no prazo de 
duas semanas após a apresentação do pedido de residência. Além disso, 
devem ser estabelecidos incentivos e mecanismos sancionatórios.  
 
A aprendizagem da língua, assim como a compreensão da cultura, história e 
ética do país de chegada, é um passo fundamental para a integração. A longa 
espera pelo desenvolvimento do processo de integração inicial tem um impacto 
negativo na assimilação social dos migrantes. Os mecanismos sancionatórios 
podem ajudar a identificar a vontade de integração de um migrante. 
 
 
Tema 5: Responsabilidade e solidariedade em toda a UE 
 
Subtema 5.1 Distribuição da migração  
 
 

33. Recomendamos a substituição do Sistema de Dublin por um tratado 
juridicamente vinculativo, que assegure uma distribuição justa, equilibrada e 
proporcional dos requerentes de asilo na UE, com base na solidariedade e na 
justiça. Atualmente, os refugiados são obrigados a apresentar os seus pedidos 
de asilo ao Estado-Membro da UE a que chegam primeiro. A transição entre 
sistemas deve ser realizada o mais rapidamente possível. A proposta da 
Comissão Europeia relativa um Novo Pacto da UE sobre Migração e Asilo a 
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partir de 2020 é um bom ponto de partida e deve assumir forma jurídica, uma 
vez que inclui quotas sobre a distribuição de refugiados entre os Estados-
Membros da UE. 
 
Recomendamo-lo porque o atual sistema de Dublin não respeita os princípios 
de solidariedade e justiça. Coloca, aliás, um pesado fardo sobre os países 
situados na fronteira da UE, onde a maioria dos requerentes de asilo entra pela 
primeira vez em território da União. Todos os Estados-Membros têm de assumir 
a responsabilidade de gerir os fluxos de refugiados para a UE. A UE é uma 
comunidade de valores partilhados e deve agir em conformidade.  
 
 
 

34. Recomendamos que a UE preste apoio aos seus Estados-Membros, a fim de 
processar os pedidos de asilo a um ritmo mais rápido e de acordo com normas 
comuns. Além disso, deve ser providenciado alojamento humanitário aos 
refugiados. Para aliviar os países de chegada, recomendamos que os 
refugiados sejam realojados dentro da UE rápida e eficientemente após a sua 
primeira chegada à União, para que o seu pedido de asilo possa ser processado 
noutro lugar dentro da UE. Para tal, é necessário apoio financeiro da UE, bem 
como apoio organizacional através da Agência da UE para o Asilo. As pessoas 
cujos pedidos de asilo forem recusados devem ser reenviadas para os seus 
países de origem de forma eficaz - desde que o seu país de origem seja 
considerado seguro. 
 
Recomendamo-lo porque os procedimentos de asilo demoram atualmente 
demasiado tempo e podem diferir de um Estado-Membro para outro. Ao 
acelerar os processos de asilo, os refugiados passam menos tempo à espera da 
sua decisão final de asilo em instalações de alojamento temporário. Do mesmo 
modo, os requerentes de asilo que são admitidos podem ser integrados mais 
rapidamente no seu país de destino final. 
 
 
 

35. Recomendamos um forte apoio financeiro, logístico e operacional da UE para 
a gestão do primeiro acolhimento, conduzindo a uma possível integração ou 
repatriamento de migrantes em situação irregular. Os beneficiários do apoio 
serão os Estados fronteiriços da UE que suportam o fardo do afluxo migratório. 
 
Recomendamos um forte apoio, visto que alguns Estados fronteiriços da UE 
suportam o maior fardo do fluxo migratório devido à sua localização geográfica. 
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36. Recomendamos que o mandato da Agência da UE para o Asilo seja reforçado, 
a fim de se coordenar e gerir a distribuição dos requerentes de asilo nos 
Estados-Membros da UE e alcançar uma distribuição justa. Uma distribuição 
justa exige que se tenha em conta as necessidades dos requerentes de asilo, 
bem como as capacidades logísticas e económicas dos Estados-Membros da 
UE e as suas necessidades em termos de mercado de trabalho. 
 
Fazemos esta recomendação porque uma coordenação e uma gestão 
centralizadas da distribuição dos requerentes de asilo que seja considerada 
justa, tanto pelos Estados-Membros, como pelos seus cidadãos, evita situações 
caóticas e tensões sociais, contribuindo assim para uma maior solidariedade 
entre os Estados-Membros da UE. 
Subtema 5.2 Abordagem comum do asilo 
 
 

37. Recomendamos a criação de uma instituição de longo alcance da UE ou o 
reforço da Agência da UE para o Asilo, com vista a processar e decidir sobre 
pedidos de asilo para toda a União Europeia com base em normas uniformes. 
Deve também ser responsável por uma distribuição justa dos refugiados. Esta 
instituição deve ainda definir quais os países de origem que são seguros e quais 
os que não o são, e deve ser responsável pelo reenvio dos requerentes de asilo 
rejeitados.  
 
Recomendamo-lo porque a atual política de asilo se caracteriza por 
responsabilidades pouco claras e normas diferentes entre os Estados-Membros 
da UE. Esta situação leva a um tratamento incoerente dos procedimentos de 
asilo na UE. Além disso, atualmente, a Agência da UE para o Asilo dispõe apenas 
de capacidade de influência. Limita-se a aconselhar os Estados-Membros sobre 
questões de asilo.  
 
 
 

38. Recomendamos a criação, sem demora, de centros de asilo para menores não 
acompanhados em todos os Estados-Membros da UE. Esta recomendação tem 
como fim acolher e prestar cuidados aos menores de acordo com as suas 
necessidades particulares e com a maior brevidade possível.  
 
Assim, fazemos esta recomendação por considerarmos que: 
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1) Muitos menores estarão provavelmente traumatizados (uma vez que vêm de 
zonas de conflito). 
2) Diferentes crianças terão necessidades diferentes (de acordo com a sua idade, 
saúde, etc.). 
3) A ser implementada, esta recomendação asseguraria que os menores 
vulneráveis e traumatizados receberiam todos os cuidados necessários com a 
maior brevidade possível. 
4) Os menores são futuros cidadãos europeus e, como tal, se tratados 
adequadamente, deverão contribuir positivamente para o futuro da Europa. 
 
 
 

39. Recomendamos o estabelecimento de um sistema comum e transparente para 
lidar com o tratamento expedito dos requerentes de asilo. Este processo deve 
prever uma norma mínima e deve ser aplicado em todos os Estados-Membros 
de forma igual. 
 
Assim, fazemos esta recomendação por considerarmos que: 
1) A ser implementada, esta recomendação conduziria a um tratamento mais 
rápido e transparente dos pedidos de asilo. 
2) A incapacidade de acelerar o processo de asilo conduz à ilegalidade e à 
criminalidade. 
3) As normas mínimas referidas na nossa recomendação devem incluir o 
respeito pelos direitos humanos, pela saúde e pelas necessidades educativas 
dos requerentes de asilo. 
4) A implementação desta recomendação conduziria ao acesso ao emprego e à 
autossuficiência, permitindo uma contribuição positiva para a sociedade da UE. 
A regularização do estatuto laboral evita os abusos de que os requerentes de 
asilo possam ser alvo no ambiente de trabalho. Estas medidas só poderiam 
beneficiar uma integração mais bem-sucedida de todos os afetados. 
5) As estadias prolongadas em centros de asilo têm consequências negativas em 
termos de saúde mental e bem-estar dos ocupantes. 
 
 
 

40. Recomendamos veementemente uma revisão completa de todos os acordos e 
legislações que regem o asilo e a imigração na Europa. Recomendamos ainda 
que seja adotada uma abordagem para «toda a Europa». 
 
Assim, fazemos esta recomendação por considerarmos que: 
1) Desde 2015, os acordos atuais são inexequíveis, impraticáveis e já não se 
adequam ao objetivo. 
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2) A UE deve ser a primeira «agência» a gerir todas as outras agências e ONG 
que lidam diretamente com questões de asilo.  
3) Os Estados-Membros afetados são os que, em grande medida, ficam sozinhos 
a lidar com esta questão. A atitude «à la carte» de alguns Estados-Membros é 
um fraco reflexo da unidade da UE. 
4) Uma nova legislação específica permitiria um futuro melhor para todos os 
requerentes de asilo e conduziria a uma Europa mais unificada. 
5) As lacunas na legislação atual estão a gerar conflitos e desarmonia em toda a 
Europa e estão a causar uma intolerância crescente entre os cidadãos europeus 
em relação aos migrantes. 
6) Uma legislação mais forte e relevante levaria a uma redução da criminalidade 
e dos abusos do atual sistema de asilo. 
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Anexo: OUTRAS RECOMENDAÇÕES APRECIADAS PELO PAINEL E QUE NÃO 
FORAM APROVADAS 
 
 
Tema 1 Autossuficiência e estabilidade  
 
Subtema 1.1 Autonomia da UE 
 
 
Recomendamos, sempre que os países em desenvolvimento o solicitem, 
programas de intervenção para o desenvolvimento económico baseados em 
parcerias adaptadas às necessidades de cada Estado e/ou acordos comerciais, 
após um estudo inicial do seu potencial económico e posterior concessão de 
apoio económico e garantia de formação profissional. 

Fazemos esta recomendação por considerarmos que conduz ao 
desenvolvimento da independência industrial, criando locais de trabalho que 
melhoram a situação/o estado global da migração, o que também pode servir 
para ajudar a melhorar os acordos comerciais nos países em desenvolvimento. 
 
 

Tema 2: A UE como parceiro internacional  
 
Subtema 2.1 Comércio e relações numa perspetiva ética 
 
 
Recomendamos que a UE inclua regulamentos que obriguem as empresas a 
controlar a sua cadeia de abastecimento, fornecendo periodicamente um 
relatório (de auditoria) completo, e estabeleça condições que recompensem e 
restrinjam a importação, de acordo com critérios éticos. Dependendo da 
dimensão, a empresa deve fornecer um relatório de auditoria interna e/ou 
externa.  
 
Recomendamo-lo a fim de alargar a perspetiva ética no comércio com a UE, 
através da monitorização da atividade das empresas na cadeia de 
abastecimento em todos os países, incentivando as empresas a comportarem-
se de acordo com critérios éticos, por exemplo em matéria de utilização de 
produtos perigosos, direitos e condições laborais, possível utilização de trabalho 
infantil e proteção ambiental. Esta recomendação não se aplicaria aos produtos 
em linha comprados diretamente pelo consumidor. 
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Tema 3: Uma UE forte num mundo pacífico 
 
Subtema 3.1 Segurança e defesa 
 
 
Recomendamos que a atual arquitetura de segurança europeia seja repensada 
como uma estrutura supranacional mais eficiente, eficaz e capaz. Tal levará, 
em última análise, à criação das «Forças Armadas Conjuntas da União 
Europeia». Este desenvolvimento implica a integração gradual e subsequente 
conversão das forças armadas nacionais. A unificação das capacidades e dos 
recursos militares em toda a União Europeia deve também promover uma 
integração europeia duradoura. A criação das Forças Armadas Conjuntas da 
União Europeia exige também um novo acordo de cooperação com a NATO, 
bem como com os Estados membros da NATO não europeus. 
 
Na sequência desta recomendação, esperamos que as estruturas militares no 
seio da União Europeia sejam mais eficientes em termos de custos e capazes de 
responder e agir quando necessário. Como consequência desta abordagem 
integrada, a União Europeia estará numa melhor posição para agir de forma 
decisiva e coordenada em situações críticas. 
 
 
Tema 4: A migração de um ponto de vista humano  
 
Subtema 4.1 Remediar as causas da migração 
 
 
Recomendamos que a UE crie um protocolo de ação relativamente à crise de 
refugiados que irá resultar da crise climática. Como parte deste protocolo, a 
UE deve expandir a definição de refugiados e requerentes de asilo, de modo a 
ser mais abrangente e a incluir as pessoas afetadas pelas alterações climáticas. 
Uma vez que muitos migrantes não terão a oportunidade de regressar aos seus 
países de origem devido à sua inabitabilidade, outra parte do protocolo deverá 
garantir que as instituições encontrem novos usos para as áreas afetadas pelas 
alterações climáticas, a fim de apoiar os migrantes que deixaram estes 
territórios. Por exemplo, as zonas inundadas poderiam ser utilizadas para criar 
parques de energia eólica. 
 



 

Painel 4, 3.ª sessão -  22 

Painel de Cidadãos Europeus 4: «A UE no mundo / Migração» 

 
 
Recomendamo-lo porque todos nós somos responsáveis pela crise climática. Por 
conseguinte, temos uma responsabilidade para com os mais afetados. Embora 
não tenhamos previsões nem dados concretos sobre os futuros refugiados 
climáticos, as alterações climáticas afetarão, com certeza, a vida de milhões de 
pessoas. 

 
 

Subtema 4.2 Considerações humanas 
 
 
Recomendamos o reforço e o financiamento imediatos e organizados de 
estradas e meios de transporte legais e humanitários para os refugiados 
provenientes de zonas de crise. O sistema especial de Vias Europeias de 
Segurança (SER) deve ser estabelecido e regulado pelo organismo criado 
especificamente para esse fim. Esta agência, constituída através de processo 
legislativo, seria dotada das suas próprias competências especiais, 
consagradas no seu regulamento interno.  
 
O tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes são 
questões sérias que precisam de ser tratadas. A nossa recomendação conduziria 
certamente à redução destas preocupações.  
 
 
Subtema 4.3 Integração 
 
 
Recomendamos a introdução de uma diretiva europeia que garanta que cada 
área habitável dos Estados-Membros não possa ter mais de 30% de habitantes 
de países terceiros. Este objetivo deve ser alcançado até 2030 e os Estados-
Membros europeus devem obter apoio para a sua implementação. 
 
Recomendamo-lo porque uma distribuição geográfica mais equilibrada levará a 
uma melhor aceitação dos migrantes por parte da população local e, por 
conseguinte, a uma melhor integração. O valor percentual apresentado tem por 
base um novo acordo político na Dinamarca.  
 


