
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento é uma tradução do resumo do relatório "Contributo dos cidadãos para a 

Conferência sobre o Futuro da Europa" organizado pela França. A versão integral do relatório 

em francês está disponível no seguinte endereço: https://participation-

citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-

%20Rapport%20final.pdf 
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Introdução 

A Conferência sobre o Futuro da Europa é um exercício inédito de participação cívica que permite 

consultar os cidadãos dos 27 Estados-Membros da União Europeia a fim de os tornar a pôr no centro das 

decisões que serão tomadas nos próximos anos e décadas. Os cidadãos da UE são assim convidados a fazer 

ouvir a sua voz, propondo mudanças e formas de ação concretas que permitam à Europa definir uma nova 

ambição e dar resposta aos desafios mundiais que enfrenta atualmente. 

O Governo francês apoia as iniciativas do Trio de Presidências no que respeita à Conferência sobre o 

Futuro da Europa, nomeadamente incentivando os seus cidadãos a dar um contributo importante para a 

plataforma em linha e a organizar eventos em todo o território. 

Paralelamente a estas iniciativas europeias, o Governo quis realizar um exercício participativo a nível 

nacional. 

Apoiado pelo Ministério das Relações com o Parlamento e da Participação dos Cidadãos (MRPCC) e 

aconselhado pelo Centro Interministerial para a Participação dos Cidadãos (CIPC), o Ministério da Europa 

e dos Negócios Estrangeiros (MEAE) organizou um exercício cívico baseado em pressupostos 

metodológicos fortes (ver mais abaixo "Compromissos assumidos e pressupostos metodológicos"). Para 

pôr em prática este dispositivo, o MEAE contou com o apoio de um consórcio de prestadores de serviços 

constituído pelas empresas Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques e Harris Interactive. As 

prefeituras regionais desempenharam também um papel fundamental na organização das 18 conferências 

em todo o território. 

No âmbito desta consulta, foi feita uma única pergunta aos participantes: "Enquanto cidadãos franceses, 

que mudanças querem para a Europa?" (ver anexo IV, "Mandato de participação"). 
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Este exercício nacional tomou a forma de 18 conferências regionais que decorreram nas 13 regiões 

metropolitanas e nas 5 regiões ultramarinas francesas ao longo de três fins de semana em setembro e 

outubro de 2021, e que reuniram, cada uma, entre 30 e 50 cidadãos selecionados por sorteio (746 no total). 

Procedeu-se depois à síntese destes 18 painéis regionais numa conferência nacional que teve lugar de 15 a 

17 de outubro de 2021 no Conselho Económico, Social e Ambiental (CESE) em Paris, e que reuniu 98 

cidadãos voluntários de entre os participantes nas conferências regionais. 

Além disso, e a fim de pôr em destaque a voz dos jovens franceses na perspetiva do Ano Europeu da 

Juventude de 2022, o Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros organizou, em parceria com a 

organização Make.org, uma consulta em linha intitulada "Voz aos jovens". Mais de 50 000 jovens com 

idades entre os 15 e os 35 anos formularam as suas ideias e prioridades para a Europa de 2035. 

O presente relatório inclui os principais resultados das duas consultas realizadas pelo Governo. 

Metodologia de consulta 

O recrutamento dos cidadãos participantes nas conferências regionais conjugou uma seleção aleatória de 

participantes por sorteio de números de telefone com uma seleção direcionada de perfis a fim de compor 

um painel o mais representativo possível da diversidade de cada território. 

Nos painéis regionais, os participantes exprimiram-se alternadamente nos trabalhos em grupo (mesas de 6 

a 8 cidadãos acompanhados por um facilitador) e nas apresentações em sessão plenária. Durante os 

períodos de reflexão estiveram presentes peritos que, mantendo uma posição de neutralidade, respondiam 

às perguntas dos cidadãos e prestavam esclarecimentos. 
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Os cidadãos foram primeiramente convidados a trocar pontos de vista sobre a sua perceção atual da Europa. 

Em seguida, exprimiram os seus desejos para a Europa de 2035 em grupo e, posteriormente, em sessão 

plenária. Estas discussões permitiram identificar entre 3 e 8 desejos por região. Para cada um destes 

desejos, os cidadãos definiram as mudanças que consideravam necessárias para realizar a Europa almejada 

e, em seguida, ilustraram essas mudanças com propostas concretas a aplicar. Deste processo resultou um 

total de 515 mudanças e 1 301 propostas concretas a nível nacional. 

Cada conferência regional elaborou um relatório de síntese regional enviado a todos os participantes antes 

da conferência nacional. 

A conferência nacional de síntese reuniu 98 cidadãos selecionados por sorteio de entre os participantes nas 

18 conferências regionais. A fim de assegurar a diversidade do painel nacional, foram selecionados por 

sorteio 6 cidadãos de entre os voluntários das conferências regionais organizadas nas regiões 

metropolitanas e na ilha da Reunião e 4 cidadãos de entre os participantes nas conferências realizadas nas 

regiões ultramarinas, respeitando a paridade e a diversidade etária em cada sorteio regional (ver anexo II). 

Para preparar a conferência nacional, as 515 mudanças identificadas nas conferências regionais foram 

analisadas e congregadas nos casos em que a sua intenção subjacente se afigurava semelhante ou próxima, 

o que levou à constituição de 14 grupos de mudanças que refletem um desejo comum para a Europa (ver 

ponto 6). Os 14 desejos para a Europa serviram de base ao trabalho dos 98 participantes na conferência 

nacional, cuja missão consistia em enriquecer os trabalhos realizados nas regiões e confrontar os desejos 

para a Europa, as mudanças e as propostas, com a ajuda de cerca de vinte peritos, para elaborar uma lista 

de mudanças prioritárias. Por último, cada grupo selecionou 3 mudanças-chave; a primeira das quais foi 

submetida a votação pelo conjunto dos 98 cidadãos, estabelecendo-se deste modo uma classificação final 

das 14 mudanças prioritárias. Os trabalhos desta conferência estão consolidados num relatório de síntese. 
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A consulta em linha intitulada "Voz aos jovens", realizada em parceria com a organização Make.org, teve 

lugar entre maio e julho de 2021 e contou com mais de 50 000 participantes, que apresentaram quase 3 000 

propostas para a Europa. Com base no conjunto das reações dos jovens cidadãos, foram identificadas 35 

grandes ideias, das quais 22 foram amplamente plebiscitadas e 13 foram objeto de controvérsias entre os 

participantes (ver ponto 11). 

Ponto de saída e dever de seguimento 

Em 29 de novembro de 2021, os cidadãos transmitiram o presente relatório ao Governo na presença dos 

membros franceses do Plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa. O relatório será transmitido ao 

Trio de Presidências da Conferência durante a Presidência francesa do Conselho da União Europeia. 

Na sequência da Conferência nacional de síntese, realizada no CESE, e a fim de dar resposta às grandes 

expectativas dos cidadãos selecionados por sorteio, foi criado um comité de seguimento constituído por 

cidadãos que encarna o direito de seguimento dos participantes. Esse comité, composto por 15 membros – 

14 representantes das conferências regionais e um representante da consulta "Voz aos jovens" – terá por 

missão informar os cidadãos sobre o futuro dado às suas propostas. Todas as reuniões do plenário da 

Conferência contarão com a participação de um ou mais membros do comité de seguimento, na qualidade 

de representante do exercício francês, com o objetivo dar destaque às propostas apresentadas no presente 

relatório, construindo ao mesmo tempo uma posição comum com o conjunto de cidadãos europeus 

representados. 

Todos os documentos da consulta francesa serão públicos e universalmente acessíveis na Plataforma de 

Participação dos Cidadãos do Estado francês: mandato de participação, sínteses regionais, síntese nacional, 

relatório dos garantes e relatório final. 
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Apresentação dos principais resultados 
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Apresentação dos painéis das conferências regionais 
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Compromissos e pressupostos metodológicos 

 

  



 

Contributo dos cidadãos para a Conferência sobre o Futuro da Europa 

12 

a. Compromissos do Estado em matéria de democracia participativa 

A componente francesa da Conferência sobre o Futuro da Europa inscreve-se no quadro dos compromissos 

assumidos pelo Estado em matéria de democracia participativa, que se baseiam em três princípios: a 

transparência, a neutralidade e o dever de seguimento. 

Uma abordagem participativa obriga o organizador a respeitar uma metodologia rigorosa. O método de 

participação cívica deverá permitir aos cidadãos participar nas melhores condições possíveis e exprimir os 

seus pontos de vista de forma livre e fundamentada. 

Transparência 

A equipa organizadora da conferência comprometeu-se a tornar acessíveis aos cidadãos todas as 

informações sobre a concertação: 

• O quadro em que se inscreve a concertação; 

• Os compromissos assumidos em relação aos cidadãos; 

• Os objetivos da concertação; 

• Os resultados da concertação. 

A metodologia da Conferência sobre o Futuro da Europa foi assim estabelecida com o objetivo constante 

de garantir junto dos cidadãos a transparência do processo. Foram claramente explanados o método de 

seleção de cidadãos por sorteio, os pressupostos metodológicos e o tratamento a dar à intervenção dos 

cidadãos. Na sequência de cada uma das conferências regionais, os participantes receberam igualmente 

por correio eletrónico a respetiva síntese. Além disso, todos os documentos de trabalho e documentos finais 

serão publicados depois de terminado o exercício na Plataforma de Participação dos Cidadãos do Estado1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralidade 

Nos exercícios de concertação, a equipa organizadora deve manter-se neutra na dinamização das trocas de 

pontos de vista e na elaboração das sínteses que apresentam os resultados. As partes interessadas no 

exercício – dinamizadores, facilitadores, peritos – não devem exprimir os seus pontos de vista nem tentar 

orientar o debate de forma subjetiva. 

O objetivo da neutralidade foi visado em todas as fases de preparação da consulta, nomeadamente através 

da garantia de uma seleção imparcial dos participantes, de uma total liberdade dos debates e do não 

exercício de influência pelo organizador ou pelas partes interessadas sobre as intervenções dos cidadãos. 

Este imperativo de neutralidade materializou-se num processo objetivo e transparente de recrutamento dos 

participantes, em pressupostos metodológicos coerentes (inversão das competências, ausência de 

enquadramento temático dos debates) e numa atenção especial à posição dos diversos intervenientes 

(animadores, facilitadores, peritos). Por último, a equipa organizadora assegurou a valorização de todas as 

intervenções e não sujeitou as propostas dos cidadãos a nenhum tipo de filtragem. 

Um grupo de 3 garantes, nomeado pelos presidentes da Assembleia Nacional e do Parlamento Europeu 

e pelo Governo, velou igualmente por que todas as opiniões pudessem ser expressas e tidas em conta. 

Dever de seguimento 

Os cidadãos, independentemente de terem ou não participado na concertação, têm o direito de ser 

informados do que foi decidido sobre as suas propostas e dos pareceres que delas resultaram, e por que 

razões. 
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É aquilo a que se chama dever de seguimento, definido pelo Centro Interministerial para a Participação 

dos Cidadãos (CIPC) e pela Direção Interministerial da Transformação Pública (DITP) como o 

compromisso do decisor público de dar aos cidadãos uma resposta clara e legível sobre o seguimento 

previsto da concertação. Concretamente, o dever de seguimento consiste em dirigir-se novamente aos 

cidadãos para lhes explicar de que forma os seus contributos são tidos em conta e qual o seu impacto nas 

decisões e nas práticas da administração. 

O Governo assumiu este dever de seguimento na Conferência sobre o Futuro da Europa e anunciou um 

ambicioso mecanismo de seguimento da conferência nacional, descrito no próximo ponto do presente 

relatório (ver "Pressupostos metodológicos"). 
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b. Pressupostos metodológicos 

Estes três compromissos assumidos pelo Estado foram refletidos na metodologia de consulta sob a forma 

de sete fortes pressupostos metodológicos. 

1. Territorialização e proximidade 

A componente nacional da Conferência sobre o Futuro da Europa tomou a forma de 18 conferências 

regionais que decorreram nas 13 regiões metropolitanas e nas 5 regiões ultramarinas francesas, a que se 

seguiu uma conferência nacional em Paris. Quando se optou por organizar estes painéis a nível local, a 

intenção foi a de ouvir os cidadãos de tão perto quanto possível. Este pressuposto enriqueceu igualmente 

a consulta ao revelar as linhas de consenso e de divergência entre os territórios sobre os diferentes temas. 

2. Diversidade dos perfis de cidadãos e recurso ao sorteio 

Fixou-se previamente o objetivo de recrutar 50 cidadãos para cada uma das conferências regionais, com 

exceção das conferências ultramarinas da Martinica, de Maiote, da Guadalupe e da Guiana Francesa, que 

contaram, cada uma, com 30 a 40 cidadãos, e da conferência do Grande Leste, na qual estiveram também 

presentes 5 cidadãos alemães dos três Länder fronteiriços. Os cidadãos convidados a participar nas 

conferências regionais foram sorteados por marcação aleatória de números de telefone. 

Para serem elegíveis, os cidadãos selecionados por sorteio tinham de ter mais de 18 anos de idade e ser 

franceses ou residentes permanentes em situação regular. Cada painel regional de cidadãos devia ser 

representativo da diversidade da população regional e reunir uma diversidade de pontos de vista 

sobre a Europa. A metodologia exata para o recrutamento por sorteio é descrita no anexo II. 

3. Transparência da abordagem 

Um colégio constituído por 3 garantes nomeados pelo secretário de Estado responsável pelos Assuntos 

Europeus, pelo presidente da Assembleia Nacional e pelo presidente do Parlamento Europeu acompanhou 

todo o processo a fim de assegurar a sua neutralidade e regularidade. Em particular, os garantes controlaram 

a veracidade do recrutamento de cidadãos por sorteio, formularam recomendações quanto à escolha de 

peritos e verificaram presencialmente o bom desenrolar dos debates. Depois de concluído o exercício, os 

garantes tornarão público o seu parecer sobre a consulta. O documento em causa será disponibilizado em 

linha na Plataforma estatal de Participação dos Cidadãos. 

Serão também publicados na Plataforma estatal de Participação dos Cidadãos as sínteses das 18 

conferências regionais, o documento recapitulativo de todas as mudanças identificadas nas conferências 

regionais, a síntese da conferência nacional e, por último, o relatório final transmitido ao Governo. 
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4. Um debate aberto sem imposição de tema 

No âmbito da consulta nacional, foi feita uma única pergunta aos cidadãos participantes: "Enquanto 

cidadãos franceses, que mudanças querem para a Europa?". 

Graças ao procedimento e à metodologia adotados, os cidadãos puderam determinar por si próprios as 

mudanças que desejavam incluir na ordem de trabalhos, sem serem condicionados por uma temática 

específica nem por um quadro normativo prévio. 

Pretendia-se, assim, permitir aos cidadãos participantes nas conferências regionais que beneficiassem de 

total liberdade na escolha dos temas a tratar. Nesta componente nacional da Conferência sobre o Futuro 

da Europa, o Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros optou por desenvolver uma abordagem 

complementar do exercício europeu, o qual se articula em torno de nove tópicos: alterações climáticas e 

ambiente; saúde; uma economia mais forte, justiça social e emprego; a UE no mundo; valores e direitos, 

Estado de direito, segurança; transformação digital; democracia europeia; migração; educação, cultura, 

juventude e desporto; outras ideias2. 

Por conseguinte, os temas a debater nas conferências regionais foram definidos pelos próprios cidadãos e 

não pelo organizador do exercício. 

5. Inversão das competências 

Para influenciar o menos possível os participantes no processo de identificação dos seus desejos para 

a Europa, optou-se por não fornecer previamente informações nem conhecimentos especializados (por 

exemplo, sobre o atual projeto da União Europeia, as suas competências ou o funcionamento das 

instituições), e sim tomar como ponto de partida as interrogações dos próprios cidadãos. Este pressuposto 

metodológico baseia-se no princípio da "inversão das competências", segundo o qual a reflexão coletiva 

se constrói a partir das experiências e opiniões dos cidadãos, que, em seguida, interrogam os peritos para 

fundamentar os debates e consolidar as suas hipóteses de trabalho. 

Para alcançar este objetivo, foram mobilizados em média três peritos por região, provenientes 

nomeadamente do meio académico e dos centros de informação Europe Direct dos territórios em causa. 

Os peritos estiveram presentes nos sábados e domingos para responder às perguntas dos cidadãos, 

intervindo apenas a seu pedido. Estavam igualmente disponíveis verificadores de factos (fact checkers) 

para verificar rapidamente as questões factuais levantadas pelos cidadãos. 

Na conferência nacional de síntese, que teve lugar no CESE, estiveram presentes nos grupos de trabalho 

19 peritos de alto nível provenientes do meio académico, de grupos de reflexão e do corpo diplomático. 

Estes peritos acompanharam um dos grupos ao longo de todo o fim de semana, permitindo-lhe aprofundar 

as mudanças identificadas nas regiões. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=pt 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=pt
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6. Colegialidade e governação ágil 

Todo o processo foi coconstruído pelo Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros (MEAE), tendo 

a estratégia participativa contado com o apoio do Centro Interministerial para a Participação dos Cidadãos 

(CIPC) da Direção Interministerial da Transformação Pública (DITP) e do Ministério das Relações com 

o Parlamento e da Participação dos Cidadãos (MRPC). Este dispositivo foi posto em prática por um 

consórcio de prestadores de serviços constituído pelas empresas Roland Berger, Wavestone, Missions 

Publiques e Harris Interactive, que orientaram o processo, animaram as conferências, sortearam os 

cidadãos e redigiram relatórios e sínteses, em colaboração com as prefeituras regionais para a organização 

local das conferências regionais. 

Foi estabelecida uma governação específica em torno de uma equipa de projeto presidida pelo MEAE, 

que reuniu o CIPC, o MRPC e o consórcio de prestadores de serviços. 

7. Dever de seguimento e articulação com o exercício europeu 

Na conferência nacional foram anunciados vários elementos constitutivos do dever de seguimento que 

incumbe às instituições francesas na sequência do exercício realizado para a Conferência sobre o Futuro 

da Europa: 

- Disponibilização de todas as informações sobre a abordagem (do presente documento e dos 

relatórios de síntese das conferências regionais e da conferência nacional) de forma transparente e 

acessível a todos na nova Plataforma de Participação dos Cidadãos lançada por ocasião da 

transmissão ao Governo; 

- Organização de um evento para a transmissão ao Governo do relatório final da componente 

nacional da Conferência sobre o Futuro da Europa, em novembro de 2021; 

- Criação de um comité de seguimento constituído por cidadãos para assegurar a coerência do 

seguimento dado à iniciativa com as propostas formuladas. O referido comité será composto por 

15 cidadãos, dos quais 14 participaram nas conferências regionais e um na consulta "Voz aos 

jovens"; 

- Transmissão do contributo da França para a Conferência sobre o Futuro da Europa às 

instituições europeias em janeiro de 2022; 
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As propostas dos cidadãos franceses serão submetidas à reflexão coletiva dos Estados-Membros e das 

instituições europeias. Enquanto país que exerce a Presidência do Conselho da União Europeia no primeiro 

semestre de 2022, caberá à França veicular a palavra dos seus cidadãos, trabalhando ao mesmo tempo para 

definir uma posição comum a nível do continente. 
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Primeira parte: apresentação dos resultados das conferências 

regionais sobre o futuro da Europa 

Em cada uma das 18 conferências regionais, os cidadãos exprimiram os seus desejos para a Europa 

de 2035, primeiro individualmente e depois em grupo. Surgiram assim em cada região entre três e oito 

grupos de desejos, perfazendo um total de 101 cenários desejados para a Europa em todo o território 

francês. Subsequentemente, os cidadãos formularam as mudanças que consideravam necessárias para 

alcançar a Europa almejada e, em seguida, traduziram-nas em ações concretas a empreender. Este processo 

resultou na apresentação de um total de 515 mudanças e 1 301 ações concretas em toda a França. 

Nas semanas que mediaram entre as conferências regionais e a conferência nacional, a equipa do projeto 

agrupou as 515 mudanças em grupos coerentes. Todas as mudanças expressas a nível regional foram 

submetidas a uma análise lexicológica e congregadas quando a sua intenção subjacente se afigurava 

semelhante ou próxima, de modo a constituir para a conferência nacional grupos de trabalho com um desejo 

comum para a Europa. Por último, as mudanças identificadas a nível regional foram agrupadas em 14 

desejos distintos para a Europa. 
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a. Classificação dos 14 desejos para a Europa 

No final de cada conferência regional, os cidadãos participantes votaram para expressar o seu apoio às 

mudanças identificadas pelos diferentes grupos de trabalho. 

Com base no trabalho de agrupamento efetuado antes da conferência nacional de síntese, é possível 

determinar – graças à votação sobre as mudanças realizada em cada região – que desejos para a Europa 

foram mais plebiscitados pelos cidadãos. Os desejos de "uma Europa que ponha a educação em primeiro 

plano" e de "uma Europa mais próxima e acessível" foram assim amplamente plebiscitados, tendo uma 

média de 56 % dos cidadãos votado a favor das mudanças nas conferências regionais. 

 

Classificação dos desejos para a Europa por taxa de popularidade  
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b. Apresentação das 14 mudanças prioritárias identificadas na conferência nacional 

Na conferência nacional de síntese, os 100 cidadãos participantes trabalharam num dos 14 grupos de 

desejos estabelecidos. No termo dos trabalhos, cada grupo selecionou uma mudança prioritária a 

concretizar até 2035 para representar o seu desejo para a Europa. Essas 14 mudanças prioritárias foram 

então votadas pelos 100 cidadãos no último dia da conferência nacional. O resultado da votação é 

apresentado em seguida, por ordem decrescente do número de votos obtidos por cada mudança. 

A mudança que obteve o maior número de votos dos 100 cidadãos participantes na conferência nacional 

foi "Desenvolver a sobriedade energética para consumir menos, eliminando o supérfluo". 
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Para cada mudança prioritária, os cidadãos do grupo em causa apresentaram uma definição da mudança, 

propuseram ações concretas a empreender para a sua concretização e definiram os critérios de sucesso no 

horizonte de 2035.  
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Mudança 1 – Desenvolver a sobriedade energética para consumir menos, 

eliminando o supérfluo 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa empenhada no desafio climático e ambiental 

 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: desenvolvimento das energias renováveis, redução do consumo de energia 

Esta mudança visa incentivar a redução do consumo de energia na Europa e o desenvolvimento das 

energias renováveis. O facto de os cidadãos atribuírem prioridade a esta mudança traduz o seu desejo de 

que a Europa e os seus habitantes adotem uma abordagem resoluta face ao desafio climático e ambiental. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Esta mudança materializa-se no desenvolvimento de programas de investigação ambiciosos sobre fontes 

de energia renováveis e na mobilização de fundos de investimento europeus com participações diretas 

em empresas do setor. 

Para os cidadãos, esta mudança seria bem sucedida se fossem introduzidas metas vinculativas de redução 

do consumo de energia e indicadores-chave de sobriedade, como a redução do parque automóvel europeu 

ou do consumo de carne. Ambiciona-se também fixar quotas de consumo por setor, tendo em conta as 

flutuações do consumo das empresas e respeitando a confidencialidade dos seus dados. 
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Mudança 2 – Reforçar a defesa e a segurança comuns da União Europeia 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa forte no mundo  

 

 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: exército europeu, autonomia estratégica 

Esta mudança responde ao desejo unânime dos cidadãos de alcançar a autonomia em matéria de defesa e 

segurança na Europa, de modo a não depender de potências estrangeiras. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Para os cidadãos, o êxito desta mudança traduzir-se-ia antes de mais na nomeação de um comissário 

europeu responsável pela defesa e segurança. 

No domínio da defesa, a criação de um exército permanente, reativo e projetável em todo o mundo 

permitiria à Europa proteger as suas fronteiras e intervir, se necessário, a pedido de países terceiros. 

No que respeita à segurança, os cidadãos consideram que a Europa deveria garantir a segurança dos 

aprovisionamentos e proteger a sua investigação estratégica em setores prioritários como o setor 

espacial, a cibersegurança, o setor médico ou ainda o ambiente. Uma melhor proteção das fronteiras 

externas permitiria igualmente conter a imigração ilegal e os tráficos. 
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Mudança 3 – Favorecer o desempenho económico coletivo através de uma 

indústria da União Europeia autónoma, competitiva e valorizada 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa que defende os seus interesses 

 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: preferência europeia, proteção do saber-fazer, desenvolvimento de líderes europeus 

Esta mudança visa alcançar três objetivos: reforçar uma política de "preferência europeia" no seio da 

União, garantir a proteção dos bens e do saber-fazer essenciais e criar "líderes europeus". 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

A realização destes objetivos passa, em primeiro lugar, pela aplicação de uma política de "preferência 

europeia" no contexto dos concursos públicos e pela introdução de um imposto sobre as emissões de 

carbono nas importações. 

A proteção do saber-fazer traduzir-se-ia num controlo acrescido das aquisições e dos investimentos 

estrangeiros e no desenvolvimento de auxílios à relocalização. 

Por último, a criação de "líderes europeus" implica incentivar as alianças industriais europeias nos setores 

estratégicos e dinamizar o investimento público em capital de risco. 

Para os cidadãos, o sucesso desta mudança materializa-se no desenvolvimento de alianças industriais 

europeias em setores-chave, no aumento do número de relocalizações de empresas e na melhoria da balança 

comercial. 

  



 

Contributo dos cidadãos para a Conferência sobre o Futuro da Europa 

26 

Mudança 4 – Garantir um poder dos cidadãos a vários níveis: participação, 

decisão, controlo 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa mais democrática 

 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: aumento da participação eleitoral, barómetro europeu de satisfação, generalização das 

consultas aos cidadãos 

Com esta mudança, os cidadãos propõem desenvolver uma "experiência de cidadania completa" para os 

europeus, aumentando a sua participação em todas as etapas do processo de decisão. Esta mudança traduz 

a vontade dos cidadãos de fazer ouvir a sua voz e influenciar as políticas públicas que afetam a sua vida 

quotidiana. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Para os cidadãos, esta mudança consiste principalmente em desenvolver e perpetuar as iniciativas de 

participação cívica. Para esse fim, poderiam ser implementadas várias alavancas: a constituição de uma 

câmara consultiva permanente, a inscrição de um poder dos cidadãos nos tratados europeus ou ainda a 

criação de um rótulo de certificação das leis que foram objeto de consulta aos cidadãos. 

O sucesso desta mudança concretizar-se-ia na progressão de indicadores como a participação eleitoral, o 

interesse e a confiança na União Europeia manifestados pelos cidadãos e a utilização dos sítios Web 

europeus. O aumento do número de decisões tomadas na sequência de uma consulta aos cidadãos e o 

recurso acrescido às iniciativas de cidadania europeias afiguram-se igualmente indicadores de sucesso. 
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Mudança 5 – Visar uma federação dos Estados da Europa dotada de 

competências fortes nos domínios de interesse comum 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa mais unida 

 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: unificação institucional, presidente eleito, reforço das competências da UE 

Esta alteração reflete a ambição dos cidadãos de unificar as instituições políticas europeias. O modelo 

sugerido é o de uma federação de Estados com o objetivo de reforçar as competências partilhadas ou 

exclusivas da União Europeia, sem, no entanto, caminhar no sentido de um Estado federal. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

A nível interno, esta mudança poderia passar pelo desenvolvimento da participação cívica, pela criação 

de ministérios da Europa nos Estados-Membros e, a mais longo prazo, pela eleição do presidente da 

Comissão Europeia por sufrágio universal. 

A nível externo, o reforço da voz europeia no estrangeiro concretizar-se-ia por meio da corporização num 

representante único da Europa no plano internacional. 

Esta federação de Estados beneficiaria igualmente de um orçamento europeu acrescido, ambicionando-se 

atingir 10 % do PIB (em vez dos atuais 2 %). 
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Mudança 6 – Propor programas de intercâmbios ao longo da vida 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa que coloque a educação em primeiro plano 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: intercâmbios escolares, Erasmus 

Esta mudança, amplamente plebiscitada, reflete a importância para os cidadãos dos encontros e das 

experiências vividas no estrangeiro enquanto fortes catalisadores do sentimento europeu. O objetivo fixado 

é o de transitar "de um conhecimento académico para uma abordagem vivida, experimentada e sensível 

da Europa" e entender a educação em sentido lato como aprendizagem ao longo da vida. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

O sucesso desta mudança reside essencialmente na introdução de uma oferta de mobilidade alargada, 

incluindo, nomeadamente, os intercâmbios escolares, a geminação, as viagens e a mobilidade profissional. 

Para os cidadãos, esta oferta deve ser acessível a todos, em especial às pessoas com baixos rendimentos ou 

portadoras de deficiência. Por exemplo, o programa Erasmus poderia estar aberto a todos os europeus sem 

limites de idade ou de recursos. Estes programas devem ser concebidos de modo a serem diversificados, 

inclusivos e acessíveis, com procedimentos administrativos simplificados. 

Além da mobilidade, foi igualmente mencionada a importância de desenvolver pontes entre os sistemas 

educativos (equivalência de diplomas, etc.) e de reforçar a atratividade da Europa a fim de evitar a fuga 

de talentos para o estrangeiro. 
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Mudança 7 – Partilhar as culturas europeias através de manifestações e 

eventos unificadores 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa com partilha de culturas e identidades 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: festival europeu, feriado europeu, exposição universal da Europa 

Esta mudança tem por objetivo fazer nascer e perdurar um espírito europeu através de experiências 

comuns, eventos e ocasiões festivas. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Os eventos idealizados pelos cidadãos pretendem-se lúdicos, federadores e populares para serem 

partilhados pelo maior número possível de pessoas. Para tal, deverão envolver todos os públicos 

(nomeadamente crianças, público escolar, jovens e estudantes Erasmus) e ter lugar em locais 

diversificados (lares de terceira idade, escolas, administrações públicas, prisões, etc.). 

Para aproximar os europeus, foram propostos em particular dois eventos: uma exposição universal 

da Europa que permitiria representar todos os Estados-Membros e uma reformulação do Dia da Europa, 

assinalado a 9 de maio, que incluiria, em especial, um evento pedagógico para "que não esqueçamos a paz 

associada à Europa e os seus valores". Em paralelo, os representantes europeus poderiam encontrar-se 

com as crianças em idade escolar do continente nos seus estabelecimentos de ensino, a fim de reforçar a 

proximidade e a compreensão da Europa dos cidadãos desde a mais tenra idade. 
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Mudança 8 – Harmonizar a saúde e torná-la acessível a todos os europeus 

através de uma política comum de saúde 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa solidária e protetora 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: cobertura de saúde universal, harmonização dos serviços de saúde, saúde como direito 

fundamental 

Para garantir o acesso à saúde de todos os europeus e responder à "necessidade de proteção e de 

solidariedade", foi unanimemente proposta a criação de um sistema de saúde supranacional que 

assentaria num financiamento equitativamente repartido entre os Estados-Membros e se inspiraria nos 

melhores sistemas da União. Esta mudança traduz a vontade dos cidadãos de ver a Europa assumir um 

papel mais ativo na proteção dos seus habitantes, especialmente no domínio da saúde, onde as ações 

empreendidas até à data são consideradas demasiado tímidas. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Para pôr em marcha esta mudança, foi aprovado por maioria o princípio de uma segurança social 

universal europeia. No entanto, não se chegou a uma conclusão sobre as modalidades práticas desse 

sistema. Enquanto alguns cidadãos defendem "uma centralização dos dados que permita aos profissionais 

de saúde [europeus] aceder a toda a história clínica do doente", outros, pelo contrário, consideram essa 

medida como "mais uma privação de liberdade e um sistema de controlo". 

A transparência e a harmonização dos requisitos regulamentares nesta matéria a nível do continente, 

bem como um plano europeu de saúde, foram ainda assim identificados como pré-requisitos para 

qualquer transformação significativa. 
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Mudança 9 – Desenvolver e orientar a nível europeu os setores estratégicos 

para assegurar a nossa soberania 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa competitiva e inovadora 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: desenvolvimento de líderes europeus, controlo dos investimentos estrangeiros, 

autonomia digital e energética 

A orientação a nível europeu dos setores considerados estratégicos como a saúde, a alimentação, a energia, 

o digital, a defesa, os transportes ou ainda os novos materiais responde à necessidade de soberania 

identificada pelos cidadãos. Esta orientação permitiria limitar a concorrência entre as empresas europeias, 

favorecer a emergência de líderes continentais e reindustrializar a Europa através de uma preferência 

europeia. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Para alcançar essa soberania, poderia incumbir-se uma autoridade europeia de orientar esses setores 

mediante a emissão de autorizações de aquisição de empresas europeias por concorrentes estrangeiros e a 

garantia de que os produtos importados cumprem as mesmas normas que a produção da União. A médio 

prazo, 30 % a 50 % do consumo europeu nesses setores estratégicos deveria ser produzido no continente 

e, a longo prazo, até 70 %. O cumprimento destes critérios permitiria assegurar a autossuficiência e a 

projeção do modelo industrial europeu, ou até a sua exportação. 
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Mudança 10 – Melhorar a proteção dos ambientes e dos ecossistemas e criar 

zonas protegidas no centro das zonas urbanas, periurbanas e rurais 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa que promove o desenvolvimento sustentável 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: urbanização mais respeitadora do ambiente, respeito e proteção dos solos 

O objetivo é limitar o impacto negativo da urbanização nos solos. Uma ação enérgica permitiria limitar 

as catástrofes relacionadas com a desestruturação dos solos, como os deslizamentos de terras, e melhorar 

a qualidade de vida nas zonas urbanas, nomeadamente graças à plantação de árvores. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Foi proposto agir a dois níveis: em primeiro lugar, inverter a tendência de construção de novos edifícios 

para reduzir o ritmo de impermeabilização dos solos e, em segundo lugar, favorecer a restauração dos 

solos para "devolver à natureza o que lhe pertence". 
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Mudança 11 – Criar pontos de contacto europeus nos territórios para escutar 

e aconselhar os cidadãos 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa mais próxima e acessível 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: Casas da Europa, ponto de contacto local sobre a Europa, melhor acesso à informação 

O objetivo desta mudança é dar respostas concretas à ausência de corporização da União Europeia na 

vida quotidiana, assinalada por muitos participantes, e trabalhar no sentido de aproximar a Europa dos seus 

cidadãos. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Para colmatar esta distância entre a UE e os cidadãos, poderia ser nomeado um ponto de contacto 

especializado em cada câmara municipal, com a missão de escutar e aconselhar os cidadãos. A informação 

fornecida por este ponto de contacto poderia ser de natureza socioeconómica, nomeadamente sobre o 

acesso aos apoios europeus, ou de natureza informativa, por exemplo sobre o papel dos lóbis. As 

informações prestadas destinar-se-iam tanto ao grande público como aos profissionais, designadamente 

para aconselhar as PME e ajudar os promotores de projetos a aceder aos fundos europeus. A prazo, esta 

mudança poderia conduzir à criação de locais dedicados à Europa, semelhantes às atuais Casas da Europa, 

mas a nível municipal, gerando uma rede territorial densa. 

O sucesso desta mudança seria total se cada cidadão estivesse ciente – "como coisa óbvia" – da existência 

deste ponto de contacto e deste local de recursos dedicados à Europa, que proporcionariam recursos, escuta, 

informação e aconselhamento. 
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Mudança 12 – Unificar o sistema de eleição do Parlamento Europeu entre 

os 27 Estados e melhorar a proximidade dos cidadãos, substituindo o 

escrutínio atual por um escrutínio uninominal ao nível das regiões 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa com uma governação mais eficaz 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: modificação institucional, acompanhamento pelos cidadãos das ações ao longo de todo 

o mandato 

Esta mudança reflete o desejo dos cidadãos de reforçar a sua proximidade em relação aos representantes 

eleitos e de acompanhar as ações destes ao longo do seu mandato. Dá resposta à constatação amplamente 

partilhada de que as preocupações dos cidadãos não se traduzem em ações concretas por parte dos 

representantes eleitos no Parlamento Europeu. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

A alteração do sistema eleitoral consistiria na unificação do modo de escrutínio a nível europeu e na 

transição dos círculos eleitorais nacionais para círculos eleitorais regionais, que se estima ser possível 

concretizar até 2035. 
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Mudança 13 – Definir uma política comum que permita melhorar o 

acolhimento e a integração social e profissional dos migrantes (incluindo os 

migrantes em situação irregular) 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa que garante o respeito pelos direitos fundamentais 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: serviço europeu da migração, garantia de um acolhimento digno em toda a Europa 

O objetivo desta mudança é melhorar o acolhimento dos migrantes na União Europeia, problemática 

unanimemente identificada pelos cidadãos como tendo caráter urgente. Em rutura com a situação atual, 

a instauração de uma política de imigração comum, concertada e solidária afigura-se um importante 

vetor da paz. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

O sucesso de tal mudança traduzir-se-ia na aplicação progressiva de uma política comum em matéria de 

acolhimento de migrantes. 

O assunto poderia ser submetido à Comissão mediante uma iniciativa de cidadania, permitindo, a médio 

prazo, a adoção de uma norma comum que definisse um quadro para o acolhimento e a integração social 

dos migrantes. A longo prazo, essa norma seria apoiada pela criação de um serviço europeu de imigração 

especializado e pelo reconhecimento da política de migração como competência da União Europeia. 

  



 

Contributo dos cidadãos para a Conferência sobre o Futuro da Europa 

36 

Mudança 14 – Preservar as especificidades (denominações de origem 

alimentares, produções artesanais, tradições) das diferentes regiões europeias, 

de modo a evitar a uniformização dos modos de vida e assegurar a 

rastreabilidade e a qualidade dos produtos 

Desejo para a Europa conexo: Uma Europa onde prevalecem os interesses de cada Estado 

Em que consiste esta mudança? 

Palavras-chave: rótulos europeus, valorização da diversidade das culturas e tradições 

A intenção subjacente a esta mudança é preservar a diversidade das tradições e produções europeias e 

evitar a uniformização dos modos de vida, frequentemente apontada como crítica à União Europeia. 

Quais são as etapas-chave e os critérios de sucesso? 

Para os cidadãos, o principal objetivo é tornar mais acessível a base de dados existente que compila os 

diferentes rótulos europeus e nacionais. Para o efeito, é proposta a criação de um sítio Web "em três 

cliques": um clique para aceder ao sítio Web, um segundo clique para visualizar um mapa das regiões da 

União Europeia e um último clique para consultar a descrição dos rótulos de cada região. 

O sucesso desta mudança consistiria numa comunicação reforçada sobre as realizações existentes, o que 

daria lugar a um melhor conhecimento por parte dos cidadãos da diversidade das culturas europeias. 
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Segunda parte: apresentação dos resultados da consulta 

"Voz aos jovens" 

 

Datas da consulta 

de 9/5/2021 a 18/7/2021 

 

Números relativos à participação 

50 008 participantes 

2 918 propostas 

338 330 votos 

 

A consulta intitulada "Voz aos jovens" foi lançada por iniciativa da Secretaria de Estado para os Assuntos 

Europeus. Esta consulta inscreve-se no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa, um exercício 

inédito de democracia participativa conduzido pelas instituições europeias, cujo objetivo é permitir a todos 

os cidadãos europeus exprimirem os seus pontos de vista sobre o que esperam da União Europeia. Os 

resultados da consulta alimentarão os trabalhos da Conferência sobre o Futuro da Europa e da Presidência 

francesa do Conselho da União Europeia. 

Quatro ensinamentos principais 

1. Uma mobilização maciça dos jovens: mais de 50 000 jovens cidadãos franceses de todos os 

territórios participaram na consulta. 

2. Os maiores consensos dizem respeito às políticas europeias de combate às alterações climáticas, 

à relocalização da produção na Europa, à revitalização da democracia europeia e ao peso da 

UE no mundo (economia, investigação, direitos humanos, diplomacia). 
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3. A ideia de uma Europa mais forte e unida está presente em toda a consulta e reúne consenso 

em vários pontos: 

‒ Uma Europa mais forte em termos económicos (nomeadamente graças à relocalização) para fazer 

face à China e aos EUA 

‒ Uma Europa diplomática com mais peso no plano internacional 

‒ Uma Europa que lidera os esforços mundiais de luta contra as alterações climáticas 

‒ Uma Europa unida pelos seus jovens 

‒ Uma Europa unida na investigação e inovação 

 

4. Quatro ideias complementares das que resultaram dos painéis de cidadãos foram também 

plebiscitadas pelos jovens: 

‒ Uma economia europeia ambientalmente e socialmente responsável 

‒ Uma Europa geograficamente mais interligada pelos caminhos de ferro 

‒ Uma Europa mais justa em termos fiscais 

‒ Uma ação vigorosa da União Europeia em prol dos direitos das mulheres 
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22 ideias plebiscitadas e 13 ideias controversas repartidas pelas nove temáticas da Conferência 

sobre o Futuro da Europa 

 

As ideias plebiscitadas foram formuladas com base nas propostas apoiadas pela maioria dos participantes 

na consulta. As propostas plebiscitadas são as propostas que suscitam maior adesão, reunindo, em média, 

79 % de votos a favor. 

 

As ideias controversas foram formuladas com base nas propostas mais debatidas pelos participantes 

durante a consulta, com um equilíbrio entre os votos a favor e os votos contra. As propostas controversas 

são as propostas mais intensamente debatidas durante a consulta, reunindo, em média, 40 % de votos a 

favor e 38 % de votos contra. 

 

A análise destas propostas permitiu identificar 22 ideias plebiscitadas e 13 ideias controversas. As 22 ideias 

plebiscitadas e as 13 ideias controversas foram repartidas por nove eixos correspondentes às temáticas 

principais da Conferência sobre o Futuro da Europa. 
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Síntese das ideias plebiscitadas e controversas 
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Conclusão 

 

 

 

"Numa palavra, para si, a Europa em 2035 deverá ser...": 

 

 

 

 

Resposta dos cidadãos participantes na conferência nacional à pergunta final: 

"Numa palavra, para si, a Europa em 2035 deverá ser..." 

 

 


