
Os painéis de cidadãos europeus – perguntas e respostas

1. O que são os painéis de cidadãos europeus?

Os painéis de cidadãos europeus são um elemento essencial da Conferência sobre o
Futuro da Europa, prevista na Declaração Conjunta1 e organizada conjuntamente
pelo Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia.
São organizados quatro painéis de cidadãos europeus para permitir aos cidadãos
refletir em conjunto sobre o futuro que desejam para a União Europeia. 800 cidadãos
selecionados de forma aleatória, representativos da diversidade sociológica e
geográfica da UE, participam conjuntamente num processo deliberativo de três
sessões com o objetivo de moldar o futuro do projeto europeu. Os painéis terão em
conta os contributos recolhidos no âmbito da Conferência e darão o seu contributo
para a sessão plenária desta última formulando um conjunto de recomendações a
que as três instituições da União deverão dar seguimento.

2. O que é um processo deliberativo?

Um processo deliberativo ocorre quando um grupo de cidadãos escolhidos
aleatoriamente se reúne durante vários dias a pedido de uma autoridade pública
para dar uma resposta consensual a uma questão de interesse geral. O grupo (por
exemplo, uma assembleia de cidadãos, um júri de cidadãos ou um painel de
cidadãos) tem acesso a técnicas de trabalho de equipa e a informações e dispõe de
tempo suficiente para deliberar sobre a pergunta colocada. Trata-se de um formato
cada vez mais utilizado a nível mundial.

3. Quantos painéis de cidadãos europeus serão organizados, onde e quando e 
sobre que temas refletirão? 

Serão organizados quatro painéis de cidadãos europeus. Cada um deles realizará
três sessões deliberativas de três dias, duas das quais presenciais, se a situação
sanitária o permitir. 

As primeiras sessões dos quatro painéis de cidadãos europeus realizar-se-ão
presencialmente nas instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo. As
segundas sessões dos painéis realizar-se-ão à distância durante um fim de semana.
As terceiras e últimas sessões dos painéis realizar-se-ão presencialmente nos
seguintes estabelecimentos de ensino: Instituto dos Assuntos Internacionais e
Europeus de Dublim, Instituto Universitário Europeu de Florença, Colégio da Europa
de Natolin (Varsóvia) e Instituto Europeu de Administração Pública de Maastricht. 

1� https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-
_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf 
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Todos os painéis de cidadãos europeus terão lugar durante o mesmo período, do 
outono de 2021 até à primavera de 2022.

Os temas em debate por cada um dos painéis baseiam-se nos temas da plataforma 
digital multilingue e serão agrupados da seguinte forma e pela seguinte ordem:

 uma economia mais forte, justiça social, emprego / educação, juventude, 
cultura, desporto / transformação digital; 

 democracia europeia / valores e direitos, Estado de direito, segurança; 

 alterações climáticas e ambiente / saúde; 

 o lugar da UE no mundo / migração.

4. Quem são os participantes nos painéis de cidadãos europeus e como foram 
selecionados? 

Os painéis de cidadãos europeus são compostos por 800 cidadãos europeus, 200
em cada um dos quatro painéis, a fim de encontrar um equilíbrio entre diversidade
(facilitada quando o número de participantes é mais elevado) e eficácia do processo
deliberativo. A seleção dos cidadãos, representativos da diversidade sociológica da
UE, foi efetuada de forma aleatória (diferentes grupos representados com base em
cinco critérios: origem geográfica – nacionalidade, meio urbano/rural –, contexto
socioeconómico, nível de instrução, género e idade). O processo assenta numa
metodologia credível destinada a garantir a diversidade e tem em conta os dados
recolhidos no quadro de numerosas experiências de assembleias de cidadãos
organizadas a nível local, nacional e europeu. Um terço de cada painel é composto
por jovens (com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos). A repartição entre
os Estados-Membros foi efetuada tendo em conta a proporcionalidade degressiva
aplicada à composição do Parlamento Europeu. A seleção teve lugar entre maio e
agosto de 2021, abrangendo toda a população (limitada aos cidadãos da UE). Na
maioria dos casos, os cidadãos foram contactados por telefone (geração aleatória de
números de telefone fixos e móveis) em várias fases, a fim de lhes explicar a
finalidade dos painéis e obter o seu consentimento. Depois de terem dado o seu
consentimento, os cidadãos receberam uma convocatória explicando exatamente o
que se espera deles, e receberão apoio e orientação profissionais ao longo de todo o
processo. 

5. Como será assegurado o empenho dos cidadãos? 

https://futureu.europa.eu/
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Será pedido aos cidadãos que participam nos painéis de cidadãos europeus que se
comprometam a participar em todas as sessões. Tendo em conta a importância do
exercício e a contribuição solicitada em termos de tempo e de esforço, receberão
uma compensação pecuniária. Todas as sessões terão lugar ao fim de semana, a
fim de garantir, tanto quanto possível, a disponibilidade dos cidadãos e a
compatibilidade do exercício com a sua vida profissional e pessoal. 

6. Qual será o resultado dos painéis e como será articulado com o resto da 
Conferência? 

Os painéis de cidadãos europeus apresentarão uma série de recomendações
formuladas e assumidas coletivamente que serão tidas em conta nas deliberações
gerais da Conferência, em particular nas das suas reuniões plenárias, bem como no
relatório sobre o seu resultado final.

Cada painel designará 20 representantes para o Plenário da Conferência a fim de
apresentar e debater as recomendações adotadas com os outros representantes. Os
dois primeiros painéis apresentarão o resultado dos seus trabalhos durante o
Plenário da Conferência, em dezembro de 2021, e os outros dois painéis em janeiro
de 2022. O Plenário assegurará que as recomendações formuladas pelos painéis de
cidadãos nacionais e europeus, agrupadas por temas, sejam debatidas sem
conclusões predeterminadas e sem que o âmbito de aplicação seja limitado a
domínios de intervenção predefinidos. O Plenário apresentará as suas propostas ao
Comité Executivo, que redigirá um relatório em total transparência e em estreita
colaboração com o Plenário, que será publicado na plataforma digital multilingue.

7. Como será organizado o processo deliberativo? 

Serão aplicados um protocolo deliberativo claro e uma metodologia rigorosa, com
base na valiosa experiência já adquirida no âmbito das assembleias de cidadãos,
com o contributo de peritos, de facilitadores e de verificadores de factos, a fim de
permitir uma verdadeira deliberação que parta das bases para o topo e seja liderada
pelos cidadãos.

Os trabalhos decorrerão em três fases distintas. Na primeira sessão («definição da
ordem de trabalhos»), os cidadãos decidirão por si próprios, desenvolvendo a sua
visão para a Europa, quais as questões a debater, no quadro dos principais temas do
painel. Os participantes darão prioridade às questões que pretendem tratar e
aprofundar coletivamente com o objetivo de formular recomendações específicas
para a União Europeia. Estas questões serão abordadas numa segunda fase



(«aprofundamento temático»), que será realizada na segunda sessão. As
recomendações serão aprovadas na terceira sessão.

Após a apresentação das recomendações finais ao Plenário, na última fase («evento
para retorno de informações») está previsto um processo de prestação de contas,
durante o qual os cidadãos poderão seguir a resposta dada às suas recomendações
e a eventual aplicação prática destas últimas. 

As sessões dos painéis estarão divididas em sessões plenárias, durante as quais
serão realizadas apresentações gerais e debates com o contributo de todos os
participantes, e em sessões em subgrupos ou em grupos de trabalho, durante as
quais os trabalhos serão concentrados em grupos mais pequenos e se centrarão em
aspetos ou subtemas específicos. Cada painel será composto por 15 grupos de
trabalho.  

Os painéis de cidadãos europeus serão igualmente informados de qualquer
recomendação formulada pelos painéis de cidadãos nacionais.

8. Que regime linguístico será aplicado às deliberações dos painéis de cidadãos
europeus? 

A fim de assegurar a máxima diversidade possível das deliberações, os painéis
serão multilingues (24 línguas oficiais da UE nas reuniões plenárias dos painéis e
pelo menos quatro em cada sessão de trabalho em subgrupos, a fim de cobrir todas
as línguas oficiais da UE).

9. Qual é o papel dos peritos externos? 

Durante as deliberações, os cidadãos que participam nos painéis de cidadãos
europeus terão acesso a fontes de informação e a conhecimentos especializados.
Ser-lhes-á disponibilizada uma lista de peritos e de partes interessadas, que poderão
selecionar em função dos seus temas e das suas necessidades específicas,
enquanto na primeira sessão de cada painel estarão presentes peritos para
apresentar o tema. 



10. Qual é o papel dos observadores? 

Espera-se que os painéis de cidadãos europeus – uma verdadeira inovação
democrática – suscitem muito interesse junto da comunidade de investigadores. Os
investigadores podem assistir às reuniões dos painéis de cidadãos europeus e
observar os procedimentos, respeitando determinadas regras, bem como os
trabalhos e a privacidade dos participantes. Sempre que possível e com o seu
acordo, poderão também entrevistá-los para fins de investigação.

11. As deliberações dos painéis serão públicas?

As reuniões plenárias dos painéis de cidadãos europeus serão transmitidas em
direto, enquanto os documentos resultantes dos seus debates e deliberações serão
disponibilizados ao público na plataforma digital multilingue https://futureu.europa.eu.
As deliberações dos vários grupos de trabalho não serão transmitidas em direto, a
fim de proteger a liberdade dos cidadãos de debaterem e de formularem
recomendações. 
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