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Segue-se o conjunto de recomendações apresentadas pelos 50 cidadãos do painel de cidadãos organizado sob os auspícios da vice-primeira-
-ministra e ministra dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus, Sophie Wilmès, como contributo do governo federal belga para 
a Conferência sobre o Futuro da Europa. Este painel estava subordinado ao tema "Como envolver mais os cidadãos na democracia europeia". 
Embora não haja dúvida que a Conferência extravasa o âmbito dos assuntos relacionados com a UE, o tema deste painel é esclarecedor das 
razões pelas quais são feitas tantas referências explícitas à UE e às suas instituições. Sempre que adequado, faz-se referência à Europa em geral. 

 

A fim de refletir a totalidade dos contributos dos cidadãos, o presente relatório apresenta todas as recomendações, inclusivamente as que não 
obtiveram maioria simples durante a sessão de votação final de todas as recomendações. Estas últimas são claramente identificáveis pela 
percentagem assinalada a vermelho e negrito. Além disso, algumas recomendações contradizem-se e, mesmo durante os debates finais, a 
respetiva posição dos cidadãos permanecia inconclusiva. Estas recomendações são assinaladas a itálico. No caso de uma única recomendação, a 
discordância foi tão clara que a votação terminou empatada, o que está assinalado a laranja e negrito. Os cidadãos concordam na apreciação de 
que as opiniões sobre estas recomendações se dividem. Por conseguinte, propõem que os órgãos da Conferência sobre o Futuro da Europa e as 
instituições da UE sejam vigilantes na aplicação destas recomendações, uma vez que a votação revela uma forma de divisão. 



 

2 
 

 

1. Comunicação 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 
 

1. A comunicação sobre a UE não 
é satisfatória. 

1.1 Propomos que, a partir do terceiro ciclo do ensino primário, sejam integradas aulas 
sobre a União Europeia no programa curricular escolar. O objetivo é alcançar todos os 
cidadãos e melhorar os conhecimentos sobre a União Europeia. 

88,4 %  

1.2 A União Europeia, e em especial a Comissão, deverá fornecer material didático sobre 
o funcionamento da Europa aos Ministérios da Educação dos Estados-Membros. Além de 
explicar o funcionamento, a composição e as competências das instituições, esta 
formação deverá também incluir uma breve panorâmica da História da integração 
europeia. Importa prestar especial atenção à utilização de uma linguagem clara, 
compreensível e acessível, bem como de ferramentas educativas como documentários, 
vídeos ou programas de televisão escolar, difundidos nas 24 línguas. 

95,0 %  
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2. Os cidadãos continuam alheios 
ao projeto europeu. 

2.1 Propomos que as instituições europeias assegurem que na sua comunicação 
expliquem melhor tanto o que se enquadra como o que não se enquadra nas 
competências da UE. 

97,6 %  

2.2 A União Europeia deverá integrar na sua comunicação exemplos concretos da vida 
quotidiana dos europeus. Tais explicações deverão ser difundidas nos Estados-Membros 
por meio de acordos entre as instituições europeias e os canais públicos de televisão 
nacionais, a fim de alcançar um vasto público. 

80,5 %  

2.3 Além disso, os nacionais de todos os Estados-Membros deverão ser regularmente 
informados sobre o papel da União Europeia nos outros Estados-Membros ‒ por exemplo, 
em vídeos. Desta forma, as vantagens e desvantagens da Europa poderiam ser mais bem 
enquadrados nos debates sobre o futuro da Europa. 

85,7 %  

2.4 A fim de reforçar a identidade europeia, propomos que sejam disponibilizadas e 
comunicadas periodicamente informações sobre como seria a vida dos europeus sem a UE 
e as suas realizações concretas. 

92,7 %  

2.5 Propomos igualmente que o Dia da Europa (9 de maio) passe a ser feriado europeu 
para todos os cidadãos da UE. 81,4 %  

2.6 Recomendamos que as instituições europeias prestem ainda mais atenção à 
simplificação, inteligibilidade e acessibilidade da informação sobre temas prioritários 
tratados a nível europeu. 

97,6 %  

2.7 Recomendamos que a União Europeia disponibilize um painel que discrimine os 
recursos afetados pela UE por país e por tema prioritário. Todas estas informações 
deverão estar disponíveis nos sítios Web da UE. 

93,0 %  

2.8 Recomendamos que a UE apresente de forma clara o trabalho legislativo em curso. 
Todas estas informações deverão estar disponíveis nos sítios Web da UE. 90,7 %  
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2.9 Queremos tornar as instituições europeias mais acessíveis aos europeus. Deverá ser 
facilitada a sua participação em debates durante as sessões do Parlamento Europeu. 79,0 %  

2.10 Recomendamos que a participação no programa Erasmus seja alargada a todos 
os estudantes, independentemente do seu percurso educativo (formação profissional 
e técnica, alternância trabalho e estudos). Todos deverão poder participar em 
intercâmbios europeus. 

79,5 %  

2.11 Recomendamos que a população ativa possa beneficiar de programas de intercâmbio 
europeus, independentemente do setor de atividade e acessível também às empresas 
locais. Todos deverão poder participar em intercâmbios europeus. 

83,7 %  

2.12 Recomendamos a criação de cursos de cidadania europeia para todos os 
cidadãos europeus. 83,7 %  
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3. A legislação europeia não é 
aplicada da mesma forma em 
todos os Estados-Membros. 

3.1 Recomendamos que a União Europeia recorra mais frequentemente à legislação 
diretamente aplicável nos Estados-Membros. Assim se reduziriam as diferenças nacionais 
de aplicação da legislação europeia, que tanto prejudicam o projeto europeu. Desta 
forma, a UE estará em melhores condições para salvaguardar e de promover a integridade 
das suas realizações, como o mercado interno, o euro e o espaço Schengen. 

81,4 %  

4. A democracia europeia 
está ameaçada. 

4.1 Recomendamos que, na sua comunicação sobre a democracia europeia, a UE recorde 
permanente e inequivocamente o que a Europa significa para os europeus. 78,0 %  

4.2 Os valores e princípios dos Tratados UE, subscritos pelos Estados-Membros aquando 
da adesão, são irreversíveis e importa continuar a assegurar a sua defesa. 81,0 %  

4.3 A defesa dos valores e princípios dos Tratados é assegurada pelo Tribunal 
de Justiça Europeu e não pode ser posta em causa pelos Estados-Membros. 81,0 %  

5. As informações sobre a UE 
não são facilmente acessíveis 
e compreensíveis. 

5.1 Recomendamos que seja reforçada a verificação de factos sobre questões 
europeias. Estas informações, divulgadas e verificadas pelas instituições, deverão ser 
facilmente acessíveis ao público europeu e aos média nacionais de cada Estado-Membro. 

83,3 % 

 

6. Os média nacionais veiculam 
frequentemente uma imagem 
negativa da UE. 

6.1 A UE tem igualmente de estar mais presente na vida quotidiana dos europeus, 
mediante uma comunicação mais proativa (por exemplo, patrocinando eventos, em 
particular, eventos culturais, que reúnam os cidadãos e os encham de orgulho de serem 
cidadãos da UE, produzindo relatórios e vídeos que despertem a curiosidade dos europeus 
e lhes permitam aceder a informações contextualizadas sobre a UE). 

85,7 %  
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7. Os cidadãos não conhecem as 
pessoas que os representam no 
Parlamento Europeu. 

7.1 Recomendamos que os deputados do Parlamento Europeu se façam conhecer melhor 
nos seus países de origem, especialmente fora dos períodos eleitorais. Têm de estar mais 
acessíveis. As motivações por detrás das suas votações no Parlamento Europeu deverão 
poder ser consultados mais facilmente pelos cidadãos europeus no sítio Web 
do Parlamento Europeu. 

92,7 %  

7.2 Recomendamos que os partidos políticos nacionais assegurem que as suas listas para 
as eleições para o Parlamento Europeu também incluam candidatos mais 
jovens. Mandatos deste tipo não deverão ser vistos como uma recompensa por bons e 
leais serviços prestados no contexto da política nacional. 

74,4 %  

8. A comunicação vinda da UE 
é demasiado uniforme e não 
tem em conta a diversidade 
da população. 

8.1 Para chegar a um público suficientemente vasto e variado, recomendamos que a UE 
tenha em conta o nível de instrução do grupo-alvo e eventuais inaptidões que possa ter, 
por meio de uma comunicação inclusiva, desde a fase de conceção. Além disso, 
recomendamos também que as pessoas e organizações (educadores de rua, agentes de 
bairro, assistentes sociais, sociedade civil) participem na transmissão dessa comunicação. 

73,2 %  

8.2 Para alcançar a população ativa, recomendamos que se invista mais na utilização dos 
canais de comunicação existentes para fornecer periodicamente informações adequadas 
sobre a UE, por exemplo através de programas explicativos. Recomendamos ainda que se 
recorra a embaixadores (tanto indivíduos como organizações) que promovam o projeto 
da UE. 

83,7 %  

8.3 Para chegar aos jovens e os estudantes, recomendamos que, além dos canais 
existentes, como a educação e os movimentos juvenis relevantes, se recorra a 
embaixadores, sobretudo a influenciadores que conseguem alcançar os jovens por meio 
das redes sociais. Outra recomendação seria a organização de um concurso pan-europeu 
para a criação de um personagem de banda desenhada que cativasse os jovens e lhes 
transmitisse mensagens sobre a Europa. 

69,8 %  
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8.4 Para os seniores, recomendamos a utilização dos mesmos canais propostos para a 
população ativa. Paralelamente, recomendamos estabelecer o justo equilíbrio entre a 
comunicação digital e a comunicação não digital (imprensa, rádio, eventos presenciais) 
para satisfazer as necessidades de todos, nomeadamente daqueles que se sentem menos 
confortáveis num ambiente digital e dos que têm menos mobilidade na sociedade. 

85,7 %  

8.5 Recomendamos que, por intermédio dos cursos de integração que já existem em 
muitos Estados-Membros, a UE se comprometa a incluir "novos europeus" (pessoas que 
residam na UE graças a algum procedimento de imigração legal) e a sensibilizá-los para 
outros canais tradicionais através dos quais a UE comunica. Finalmente, recomendamos 
também que se atribua um papel importante às associações locais. 

76,7 %  

8.6 Além disso, recomendamos que a UE mostre presença nas ruas com uma comunicação 
inclusiva. Por exemplo, poderão ser utilizados painéis (digitais) e média tradicionais e 
modernos, como os códigos QR. 

62,8 %  

8.7 Outras recomendações vão no sentido de tornar a UE mais visível (em curtas-
-metragens ou infografias), fundar um movimento desportivo europeu para criar uma 
ligação e uma sensação de pertença e tornar o hino europeu mais conhecido. 

68,2 %  
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2. Desinformação 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 
 

1. O risco de desinformação 
está cada vez mais presente 
nos média. 

1.1 Recomendamos uma revisão do modelo de financiamento dos média, nomeadamente 
a publicação obrigatória das fontes de receitas, de forma clara e acessível. O modelo de 
financiamento dos média leva-os a enveredar pelo sensacionalismo na informação, 
descontextualizando-a e transformando-a em desinformação. 

73,8 %  

1.2 Recomendamos que os média sejam obrigados a citar as suas fontes e a fornecer 
ligações para que possam ser verificadas. Caso contrário, as informações deverão ser 
assinaladas como não verificadas. 

90,2 %  

1.3 Recomendamos que a entidade reguladora europeia responsável pelo combate à 
desinformação (ver ponto 2) também seja responsável pela acreditação das organizações 
que verificam os factos. 

85,4 %  

1.4 Recomendamos a criação de uma autoridade independente em cada Estado-Membro 
para monitorizar a neutralidade dos média Essa autoridade deverá ser financiada e 
controlada pela União Europeia. 

75,6 %  

1.5 Recomendamos a divulgação de informações sobre os URL dos sítios Web oficiais 
da UE para que os cidadãos possam ter a certeza quanto à origem das informações. 90,2 %  
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2. Muitos cidadãos duvidam da 
neutralidade dos média. 

2.1 Recomendamos a criação de um regulador europeu responsável pela luta contra a 
desinformação. Essa entidade reguladora teria por missão definir os critérios para a 
atribuição de um "rótulo de neutralidade" e estabelecer, se necessário, um sistema de 
sanções ou incentivos ligados ao cumprimento de normas de neutralidade. Em alternativa, 
poderia ponderar-se a adesão a uma carta ética. O rótulo seria concedido pela autoridade 
nacional independente e teria em conta as medidas aplicadas pelos média para combater 
a desinformação. 

87,5 %  

2.2 Recomendamos a criação de uma "linha direta" europeia que permita aos 
cidadãos participar qualquer desinformação relativa às competências políticas e 
económicas europeias. 

82,1 %  

3. Os cidadãos ignoram os riscos 
a que estão expostos devido 
à desinformação.  

3.1 Recomendamos que as plataformas sejam obrigadas a publicar informações claras e 
compreensíveis sobre os riscos de desinformação a que os seus utilizadores estão 
expostos. Essa informação deverá ser automaticamente comunicada aquando da abertura 
de uma conta. 

85,7 %  

3.2 Recomendamos a formação obrigatória em literacia mediática, a partir de uma idade 
precoce e adaptada aos diferentes níveis do sistema de ensino. 74,4 %  

3.3 Recomendamos que a União Europeia lance diversas campanhas sobre 
a desinformação. Essas campanhas poderiam ser identificadas através de um logótipo 
ou de uma mascote. A UE poderia obrigar as redes sociais a transmiti-las em 
anúncios publicitários. 

87,5 %  
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4. Os meios para combater a 
desinformação são insuficientes. 

4.1 Recomendamos que sejam publicadas informações claras e fáceis de compreender 
sobre os algoritmos que organizam as mensagens recebidas pelos utilizadores 
das plataformas. 

83,3 %  

4.2 Recomendamos que os utilizadores tenham a possibilidade de desativar de uma forma 
simples os algoritmos que reforçam enviesamentos comportamentais. Também pode ser 
ponderada a obrigação de facultar aos utilizadores o acesso a outras fontes que 
apresentem pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. 

80,0 %  

4.3 Recomendamos que a União Europeia apoie a criação de uma plataforma de redes 
sociais que cumpra os seus próprios padrões de neutralidade e combata a desinformação. 
Em alternativa, poderiam ser acrescentadas novas funcionalidades à plataforma digital 
multilingue criada para apoiar a Conferência sobre o Futuro da Europa. 

56,4 %  
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3. Painéis de cidadãos 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 
 

1. Dificuldade em assegurar a 
representatividade de um painel 
de cidadãos. Em última análise, 
apenas uma pequena parte da 
população está envolvida. 

1.1. Recomendamos que se siga o que o mais recente trabalho científico sobre democracia 
deliberativa sugere em termos de amostragem, conceção e validação científica do método 
de seleção, a fim de assegurar a melhor representatividade possível. 

89,7 %  

1.2 Recomendamos que haja um número suficiente de pessoas envolvido neste debate 
para garantir uma diversidade de opiniões e perfis, inclusive – mas não em exclusivo — 
pessoas às quais o tema diga diretamente respeito. 

90,2 %  

1.3 Recomendamos que se acrescente o critério da parentalidade (se a pessoa tem ou não 
filhos) aos critérios de amostragem governamentais, para além de critérios mais 
tradicionais como o sexo, a idade, o local de residência ou o nível de instrução. 

33,3 %  

1.4 Recomendamos o estabelecimento de quotas por área geográfica, ou seja, especificar 
que um painel de cidadãos europeus deve ser composto por um determinado número de 
pessoas por área geográfica europeia (a determinar) para poder ser qualificado como 
verdadeiramente europeu e deliberar de forma legítima. 

73,2 %  

1.5 Recomendamos que os registos demográficos (ou o seu equivalente, consoante o país) 
sejam utilizados como principal base de dados para a triagem, a fim de dar a todas as 
pessoas igualdade de oportunidades de serem selecionadas e de suscitar interesse por um 
tópico entre a população. 

70,0 %  

1.6 Recomendamos que os participantes sejam compensados, a fim de reconhecer o valor 
do seu investimento e de atrair pessoas que de outro modo não participariam. 87,5 %  
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1.7 Recomendamos que os participantes sejam previamente informados por meio de 
apresentações por peritos ‒ de uma forma relativamente minimalista, sem informação 
excessiva nem demasiado complicada ‒ para garantir que mesmo quem não tem 
conhecimento prévio se sinta confortável ao participar nos debates. 

82,9 %  

1.7.2. Recomendamos que o tema do painel de cidadãos seja comunicado com 
antecedência para que as pessoas saibam qual o tema que irão debater. 78,6 %  

1.8 Recomendamos que a participação dos cidadãos não tenha caráter obrigatório. 97,6 %  

2. Dificuldade de organizar painéis 
a nível europeu.  

2.1 Recomendamos que as reuniões do painel de cidadãos europeus se realizem num 
formato híbrido (presencial/virtual), o que permitiria a participação de pessoas 
fisicamente impossibilitadas de viajar. 

70,0 %  

2.2 Recomendamos que, para maior facilidade de acesso e organização, a UE delegue no 
nível nacional a organização de painéis de cidadãos sobre questões europeias. 69,0 %  

2.3 Recomendamos que seja escolhido um único tema para cada painel organizado a nível 
europeu. Desta forma, todos os participantes podem debater o mesmo tema, 
independentemente do seu local de proveniência na Europa. 

80,5 %  

3. Impedir que o painel de 
cidadãos seja utilizado para 
outros fins que não os declarados. 

3.1 Recomendamos que qualquer cidadão possa apresentar um tema para debate e, por 
conseguinte, que este direito não seja reservado a políticos ou lobistas. 82,1 %  

3.2 Recomendamos que o direito de iniciativa caiba ao Parlamento Europeu, para que este 
defina o tema a debater e adote posteriormente os textos necessários para dar 
seguimento às recomendações resultantes das deliberações. 

63,4 %  
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4. Dificuldade em decidir qual a 
melhor forma de organizar o 
processo para melhor representar 
os cidadãos. 

4.1.1 Recomendamos a criação de um ou mais painéis de cidadãos europeus permanentes 
encarregados de tarefas específicas juntamente com o Parlamento. Esses painéis 
seriam renovados periodicamente. Tal permitiria reunir os cidadãos a longo prazo e 
dedicar o tempo necessário para esses debates. Esse período permitiria debates 
diversificados e a formação de consensos. Paralelamente a este painel permanente, 
painéis de cidadãos ad-hoc debateriam tópicos escolhidos pelo painel permanente. 
Propomos que seja seguido o modelo da Comunidade Germanófona da Bélgica. 

54,8 %  

4.1.2 Recomendamos a criação de um ou mais painéis de cidadãos europeus não 
permanentes, que se reuniriam apenas para debater um tema específico durante um 
determinado período. 

58,5 %  

4.2 Recomendamos que não sejam organizados painéis de cidadãos europeus para 
questões urgentes, uma vez que é necessário tempo suficiente para garantir a qualidade 
dos debates. 

63,4 %  

5. É deveras frequente que os 
cidadãos que participam em 
iniciativas de democracia 
participativa, como os painéis de 
cidadãos, não recebam 
informação sobre o seguimento 
dado ao seu trabalho, a curto ou a 
longo prazo. 

5.1 Recomendamos que seja dado retorno de informação aos cidadãos sobre o 
seguimento dado (ou não) às recomendações emanadas dos painéis de cidadãos 
europeus. Se as recomendações não forem seguidas, as instituições europeias pertinentes 
deverão fundamentar a sua decisão (por exemplo, falta de competências). Para o efeito, 
recomendamos que sejam elaborados resumos regulares ao longo de todo o processo, na 
sequência de um painel. 

97,5 %  

 

6.1 Recomendamos a organização de painéis de cidadãos também com crianças (por 
exemplo, com idades entre os 10 e os 16 anos), a fim de as sensibilizar para a participação 
e o debate. Tais painéis podem ser organizados nas escolas. 

59,5 %  
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4. Referendos 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 
 

 0.1 Recomendamos que seja possível organizar referendos a nível europeu sobre 
questões europeias. 73,3 %  

1. A cultura em matéria de 
referendos varia fortemente de 
um Estado-Membro para outro. 

1.1 Recomendamos que sejam encomendados estudos sobre a forma de criar uma cultura 
comum em matéria de referendos na Europa. 70,7 %  

1.2 Recomendamos que um painel independente analise se é adequado realizar um 
referendo europeu sobre uma questão específica.  77,5 %  

2. A formulação da pergunta 
colocada num referendo pode 
ter um impacto negativo, tal 
como o facto de a resposta ser 
apenas "sim" ou "não", o que 
frequentemente polariza 
debates e sociedades. A escolha 
do tema é igualmente sensível. 

2.1 Recomendamos a criação de um comité científico incumbido de determinar a forma 
mais neutra possível de fazer as perguntas que seriam objeto de um referendo europeu. 87,2 %  

2.2 Recomendamos que sejam feitas perguntas de escolha múltipla, indo além da simples 
alternativa de "sim" ou "não" para prever nuances, até mesmo associando condições ao 
"sim" e ao "não" (ou seja, "sim, se...", "não, se..."). 

65,0 %  

2.3 Recomendamos que os votos em branco não sejam incluídos no cálculo de qualquer 
maioria, seja maioria simples ou absoluta. No entanto, tem de haver votos suficientes (há 
que respeitar o quórum). 

75,0 %  

2.4.1 Recomendamos que uma pergunta formulada num referendo europeu possa incidir 
sobre qualquer assunto da competência da União Europeia. 87,5 %  

2.4.2 Recomendamos a exclusão de matérias suscetíveis de constituir uma fonte de conflito 
entre os Estados-Membros. 39,0 %  
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2.5 Recomendamos que também possam ser colocadas perguntas técnicas e difíceis, 
redigidas de forma clara, uma vez que as pessoas têm capacidade para estar 
suficientemente informadas. 

77,5 %  

3. Os referendos não são 
um instrumento democrático 
se apenas puderem ser 
organizados ao nível da 
esfera política. 

3.1 Recomendamos que o Parlamento Europeu tenha o direito de iniciativa para organizar 
referendos europeus e que seja capaz de pôr em prática os resultados (a Comissão Europeia 
e o Conselho deverão acompanhar o processo, sem possibilidade de bloquear 
essa iniciativa). 

67,5 %  

3.2 Recomendamos que a iniciativa de organizar um referendo também possa provir 
dos próprios cidadãos (seguindo, por exemplo, regras semelhantes às da Iniciativa 
de Cidadania Europeia). 

77,5 %  

3.3 Recomendamos que a organização prática de um referendo europeu seja da 
responsabilidade de um organismo neutro. 75,0 %  

4. Deverá ser claramente 
definido se um referendo tem 
ou não caráter vinculativo. 

4.1.1 Recomendamos que o resultado de um referendo europeu só seja vinculativo se 
estiverem preenchidas determinadas condições em termos de taxa de participação. 92,7 %  

4.1.2 Recomendamos que o resultado de um referendo europeu só seja vinculativo se 
forem alcançadas certas maiorias (51/49, 70/30). Estas condições deverão ser 
determinadas antes de cada referendo. 

72,5 %  

4.2 Recomendamos que o resultado de um referendo europeu seja vinculativo se a iniciativa 
de o organizar for tomada por cidadãos (que tenham conseguido recolher um certo número 
de assinaturas para esse efeito), mas não vinculativo se a iniciativa for tomada por uma 
instituição política. 

47,5 %  

4.3 Recomendamos que o resultado de um referendo seja vinculativo apenas para 
determinadas questões, mas não para aquelas em que as consequências da votação possam 
ser muito graves. 

40,0 %  
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5. O público é muitas vezes mal 
informado antes de ser 
chamado a votar num 
referendo. Ao mesmo tempo, é 
importante controlar as 
informações fornecidas para 
evitar influências negativas 
(nacionais ou estrangeiras) 
na votação. 

5.1 Recomendamos que, antes de qualquer referendo europeu, a população seja 
claramente informada sobre o impacto do resultado da votação na sua vida quotidiana por 
meio de panfletos, como acontece na Suíça, e/ou de sessões de esclarecimento. 

97,5 %  

5.2 Recomendamos a criação de um comité científico para cada referendo europeu, a fim 
de garantir a neutralidade das informações fornecidas. 87,2 %  

6. Embora um referendo 
convide toda a população a 
participar diretamente (ao 
contrário de um painel de 
cidadãos), há sempre uma certa 
percentagem de pessoas que 
não votam. 

6.1.1 Recomendamos que a votação num referendo europeu seja obrigatória. 43,6 %  

6.1.2 Recomendamos que a votação num referendo europeu seja voluntária. 52,5 %  

6.2 Para reduzir o número de não votantes, recomendamos que se autorize o voto 
eletrónico para além da votação em papel (ou mesmo para além de outros meios de 
votação, como o voto por correspondência). O voto eletrónico é particularmente 
interessante para as pessoas que vão de férias e também incentiva as pessoas menos 
interessadas em votar, uma vez que se suprimem os condicionalismos da deslocação até ao 
local de votação. 

90,0 %  

7. É deveras frequente que os 
cidadãos que participam em 
iniciativas de democracia 
participativa, como os 
referendos, não recebam 
informação sobre o seguimento 
dado ao seu trabalho, a curto ou 
a longo prazo. 

7.1 Recomendamos que seja dado retorno de informação aos cidadãos sobre o seguimento 
dado (ou não) às decisões tomadas num referendo europeu. 92,5 %  
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5. Instrumentos existentes 

5.1 Eleições 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 

1. Existem regras diferentes 
nos diferentes Estados-
-Membros. 

1.1 Propomos que o voto seja obrigatório para as eleições para o Parlamento Europeu, mas 
facultando informações suficientes para que os cidadãos compreendam as razões. 50,0 % 

1.2 Recomendamos que as regras (nomeadamente a idade mínima) das eleições para 
o Parlamento Europeu se tornem tão uniformes quanto possível em todos os países. 87,2 % 

2. Não existe diversidade 
suficiente de deputados do 
Parlamento Europeu em 
critérios como a idade, a 
origem e o género. 

2.1.1 Propomos que os deputados sejam de todas as idades e proveniências. 82,1 % 

2.1.2 Propomos que os deputados europeus escolham deliberadamente uma carreira 
europeia, não apenas por estarem em fim de carreira. 82,5 % 

2.1.3 Propomos que se procure uma distribuição equilibrada entre homens e mulheres, por 
exemplo, com alternância de género nas listas eleitorais. A UE tem de estabelecer estes 
critérios e respeitá-los na composição de acordo com as quotas. Se um candidato recusar 
assumir o seu mandato, o candidato seguinte por preferência e com o mesmo género 
assume o mandato. 

82,5 % 

2.1.4 Recomendamos que, caso sejam eleitos, os candidatos inscritos nas listas europeias 
exerçam o seu mandato. 89,2 % 
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3. Votamos para o Parlamento 
Europeu mas não temos 
voto quanto à composição 
da Comissão. 

3.1 Propomos uma alteração do Tratado para que o maior grupo partidário 
do Parlamento Europeu possa nomear o presidente da Comissão Europeia. 48,6 % 

3.2 Recomendamos que a composição da Comissão Europeia seja mais transparente, de 
acordo com algumas regras básicas, para que reflita a voz dos cidadãos e os cidadãos saibam 
como foi feita a seleção. 

88,9 % 

4. Existe falta de conhecimento 
sobre os candidatos 
às eleições europeias, o 
seu programa ou o grupo 
político a que pertencerão 
no Parlamento Europeu. 

4.1 Propomos que os próprios candidatos europeus se apresentem, revelem os 
seus objetivos e o programa de forma mais concreta, a nível local e nos diferentes canais 
de comunicação. 84,2 % 
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5.2 Provedor de Justiça 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 

1. A página Web não inglesa contém apenas informações em 
inglês nas duas primeiras páginas. Esta situação constitui um 
obstáculo para os cidadãos que não dominam o inglês. 

1.1 Propomos que, na página inicial, sejam facultadas 
informações em todas as línguas europeias e, se a 
tradução não for possível, que sejam publicadas notícias 
em inglês noutra parte do sítio. 

89,2 % 

2. O provedor de Justiça não está envolvido na sanção nem na 
eventual compensação do queixoso. 

2.1 Propomos que o provedor de Justiça participe no 
processo de procura e aplicação da solução, sanção ou 
compensação, e que tenha voz ativa no processo. 

71,1 % 

3. A validação da inscrição no sítio Web pode demorar 
muito tempo (até 24 horas), o que desencoraja o cidadão 
de prosseguir. 

3.1 Propomos a instalação de um sistema de 
validação imediata. 47,4 % 

4. Quando é apresentada uma queixa, é feita a pergunta sobre 
se já foram tentados todos os procedimentos possíveis. O 
cidadão não conhece todos esses procedimentos, pelo que 
não sabe responder à pergunta. 

4.1 Propomos a inclusão de uma ligação para uma 
apresentação simples dos demais procedimentos. 89,5 % 

5. O sítio Web do provedor de Justiça está bem elaborado, 
mas não exibe uma imagem realmente europeia, o que suscita 
dúvidas ao cidadão ("Estarei no sítio certo?", "Será este sítio 
Web credível?"). 

5.1 Propomos a revisão da conceção gráfica do sítio Web 
para o tornar mais alinhado pelo da UE. Uma primeira 
sugestão seria colocar a bandeira europeia no topo da 
página. Para o cidadão tem de ser claro, logo à partida, 
que entrou no sítio oficial do provedor de Justiça. 

78,4 % 
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5.3 Consulta pública 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 

1. O sítio Web das consultas mudou e, o cidadão começa por 
ser dirigido para um sítio desatualizado. É necessário efetuar 
uma pesquisa para encontrar o URL do novo sítio. 

1.1 Propomos a supressão do antigo sítio e a remissão 
imediata para o novo sítio. 81,6 % 

2. O roteiro (em inglês) e os conselhos (língua do "cidadão 
editor") das consultas não são traduzidos para a língua de 
leitura do cidadão. 

2.1 Recomendamos vivamente que o roteiro seja traduzido 
para a língua do cidadão. O facto de o roteiro só estar 
disponível em inglês impede a participação de cidadãos que 
não falem inglês. 

81,6 % 

2.2 Propomos a inserção de um separador ou de um ícone 
"Tradução automática" em cada contributo, que ligaria a um 
motor de tradução de fonte aberta, como o Google Translate 
ou o DeepL. 

65,8 % 

3. É necessária uma inscrição para receber informações sobre 
o seguimento dado ao processo. 

3.1 Propomos o envio automático do seguimento dado ao 
processo a todas as pessoas que respondam, com a 
possibilidade de anulação dessa inscrição. 

89,5 % 

4. Não sabemos se o número de pareceres num sentido 
influencia a Comissão, ou se os pareceres são considerados 
um ponto de vista (ponderado ou não). Se o número de 
pareceres num sentido se for somando, preocupa-nos o peso 
que os lobistas, os ativistas e as grandes empresas têm na 
consulta e, consequentemente, nas ações empreendidas 

4.1 Recomendamos a prestação de informações claras sobre 
o assunto no sítio Web. 81,6 % 

4.2 Se o número de pareceres num sentido tiver impacto, 
recomendamos a criação de um sistema que permita filtrar 
os lobistas, ativistas ou grandes empresas para que não lhes 
seja atribuído um peso indevido. 

60,5 % 
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pela UE, em comparação com o peso que a voz dos cidadãos 
e das ONG possa ter. 

4.3 Recomendamos a criação de software de inteligência 
artificial que classifique os diferentes pareceres e contabilize 
os pareceres opostos ou favoráveis. 

47,4 % 

4.4 Propomos a organização de reuniões entre cidadãos e 
associações (ativistas): locais onde os cidadãos possam 
exprimir as suas opiniões, sob a forma de "Casas da Europa", 
que possam ajudar a divulgar os pontos de vista dos cidadãos 
a nível europeu. Deverão existir em diferentes pontos e a 
nível local. 

62,2 % 

5. O formulário para apresentar o parecer não é claro: existe 
uma pergunta aberta e um questionário. para que serve cada 
documento, o que tem de ser preenchido? 

5.1. Estas informações deverão ser esclarecidas no sítio Web. 
81,6 % 

6. Existem demasiados níveis de competências no que 
respeita aos instrumentos. 

6.1 Propomos a criação de um centro de envio 
para encaminhar os pedidos para o nível de 
autoridade adequado. 

78,9 % 
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5.4 Iniciativa de Cidadania Europeia 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 

1. É mais difícil chegar aos 
cidadãos sem Internet. 

1.1 Sugerimos que as autoridades locais ou as bibliotecas que sejam independentes da 
administração pública possam participar na divulgação de iniciativas e na recolha de 
assinaturas, tanto eletronicamente como em papel. A UE deveria elaborar um inventário 
desta rede por país e disponibilizá-lo aos cidadãos que iniciam a ICE. 

71,1 % 

2. O número de países a 
participar é demasiado reduzido 
para granjear apoio suficiente. 

2.1 Propomos que se aumente para 13 o número de países a partir dos quais são 
recolhidas assinaturas, a fim de obter maior apoio para a proposta. O número de 
assinaturas deverá ser respeitado proporcionalmente ao número de habitantes. 

64,9 % 

3. O custo e o esforço de recolha 
de assinaturas são elevados. 

3.1 Propomos que haja financiamento da UE para apoiar estas iniciativas. 71,1 % 

3.2 Propomos a criação de um organismo para facilitar a coordenação entre os países. 75,7 % 

4. O procedimento é complexo 
para os cidadãos. 

4.1 Propomos a criação de um serviço de assistência para ajudar os cidadãos a concluir 
os procedimentos. 83,8 % 

5. Não é claro qual é o resultado 
de uma iniciativa de cidadania. 

5.1 Propomos que a Comissão Europeia seja obrigada a debater e a dar seguimento à 
proposta, e não limitar-se a responder e a acusar a receção. Se a Comissão decidir não 
atuar sobre a proposta, deverá justificá-lo. 

100,0 % 

5.2 Quando é recebida uma Iniciativa de Cidadania Europeia, propomos organizar uma 
consulta aos cidadãos para solicitar a sua opinião antes de a Comissão lhe dar seguimento. 
Isto evitaria ter apenas opiniões ou votações extremas e incluiria a opinião de pessoas que 
não assinaram a ICE. Além disso, se todos os cidadãos exprimirem a sua opinião, a 
sugestão terá mais peso a nível da UE e no seu seguimento. 

55,3 % 
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5.5 Direito de petição 

Questões Recomendações Apoiada por (%) 

1. A Comissão Europeia toma a 
decisão final, sem qualquer 
certeza quanto ao resultado. 

1.1 Propomos que a recomendação do Parlamento Europeu seja seguida pela Comissão. 
81,1 % 

2. Existe falta de transparência 
no processo e na motivação da 
decisão. 

2.1 Propomos que a pessoa que apresenta a petição seja regularmente mantida 
informada do andamento e das decisões. Deverão igualmente justificar-se as razões para 
a conclusão final. 

94,4 % 

3. É difícil para os cidadãos 
pronunciar-se sobre a 
necessidade de nova legislação. 

3.1 Recomendamos que seja igualmente utilizada uma petição como instrumento para 
demonstrar a necessidade de nova legislação. 78,4 % 

 


