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A Conferência sobre o Futuro da Europa está a decorrer a bom ritmo. Após 
a reunião inaugural do Plenário da Conferência, que teve lugar em 
Estrasburgo em 19 de junho de 2021, os painéis de cidadãos europeus 
iniciaram os seus trabalhos, reunindo-se pela primeira vez em meados de 
setembro. Os painéis reúnem cerca de 800 cidadãos da UE, selecionados 
aleatoriamente e refletindo a diversidade da União, em quatro grupos de 
cidadãos que realizam debates sobre temas fundamentais em vários 
domínios estratégicos. Os painéis de cidadãos europeus, juntamente com 
os painéis de cidadãos nacionais, desempenharão um papel fundamental 
na Conferência, uma vez que as suas recomendações, a par dos 
contributos da plataforma digital multilingue da Conferência, serão debatidas 
pelo Plenário da Conferência, que apresentará propostas ao Conselho 
Executivo tendo em vista os resultados finais da Conferência.  

A plataforma digital multilingue da Conferência, que proporciona a todos os 
cidadãos da UE a oportunidade de exprimir a sua opinião em qualquer uma 
das 24 línguas oficiais da União, continuou a recolher os contributos dos 
cidadãos, tendo sido partilhadas mais de 9 mil ideias até ao final de outubro. 
Foram publicados os primeiros relatórios sobre os contributos na 
plataforma, proporcionando uma visão geral da diversidade das ideias que 
foram debatidas na plataforma, bem como em eventos relacionados com a 
Conferência organizados em toda a UE.   

O Encontro Europeu da Juventude 2021, que teve lugar em 8 e 9 de 
outubro, concentrou-se nas opiniões das pessoas com idades 

I. INTRODUÇÃO  
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compreendidas entre os 16 e os 30 anos. Este evento reuniu jovens em 
Estrasburgo e em linha para moldarem e partilharem as suas ideias para o 
futuro da Europa.  

Uma etapa importante foi a segunda reunião do Plenário da Conferência, 
realizada em Estrasburgo em 22 e 23 de outubro de 2021. O Plenário 
reuniu-se pela primeira vez com a sua composição completa, depois de os 
80 representantes dos painéis de cidadãos europeus terem ocupado os 
seus lugares. Com esta configuração única e diversificada, o Plenário ouviu 
os primeiros relatórios das deliberações dos painéis em curso e debateu os 
contributos apresentados pelos cidadãos na plataforma digital, bem como 
os contributos resultantes dos vários eventos e debates organizados no 
âmbito da Conferência. O Plenário foi presidido pelos três copresidentes da 
Conferência: Guy Verhofstadt, deputado ao Parlamento Europeu, Gašper 
Dovžan, secretário de Estado, em nome do Conselho, e Dubravka Šuica, 
vice-presidente da Comissão. 
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A. Plataforma digital multilingue 

A plataforma digital multilingue (https://futureu.europa.eu/?locale=pt) 
continua a estar no centro do debate democrático transnacional da 
Conferência sobre o Futuro da Europa. Proporciona a todos os cidadãos da 
UE a oportunidade de participar em qualquer das 24 línguas oficiais da 
União. Os cidadãos podem apresentar as suas ideias, bem como apoiar e 
comentar as ideias de outras pessoas. É também um espaço onde todos 
podem partilhar informações sobre eventos da Conferência e apresentar 
relatórios sobre os seus resultados. Os contributos estão acessíveis ao 
público, assim como os ficheiros de dados abertos relacionados com a 
plataforma digital. 

Até ao final de outubro, a plataforma digital multilingue contava mais de 
3,6 milhões de visitantes únicos, 33 213 participantes ativos, 9 111 ideias 
debatidas e quase 3 500 eventos registados, assistindo-se a um aumento 
constante da participação nos últimos meses. São necessários mais 
esforços para promover a plataforma e para garantir que esta chega ao 
maior número possível de cidadãos. 

O que está a acontecer na Conferência sobre  
o Futuro da Europa? 

33 213 
Participantes  
na plataforma 

160 301 
Participantes  

no evento 

9 111 
Ideias 

   

15 387 
Observações 

3 456 
Eventos 

45 470 
Menções especiais 

   

Figura 1 Estado da participação em 29 de outubro (fonte: futureu.europa.eu)  

Os contributos na plataforma são recolhidos e analisados por um 
contratante, que elabora em seguida o relatório a publicar na própria 
plataforma. Foi publicado um primeiro relatório intercalar em setembro 

II. ATIVIDADES A NÍVEL EUROPEU  

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pt
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abrangendo os contributos recolhidos entre 19 de abril e 2 de agosto de 
2021. Em 15 de outubro de 2021, foi publicado o segundo relatório 
intercalar, englobando os contributos até 7 de setembro de 2021. 
Simultaneamente, foi disponibilizado um relatório suplementar sobre os 
contributos na plataforma por Estado-Membro. 

Os relatórios da plataforma mostram que, até ao momento, a democracia 
europeia e a questão das alterações climáticas e do ambiente são os 
tópicos de debate mais populares entre os participantes. Cidadãos de todos 
os países da UE também apresentaram uma multiplicidade de ideias sobre 
outros assuntos e debateram uma grande variedade de tópicos em eventos 
da Conferência. 

 

Os relatórios, incluindo os mapas conceptuais, proporcionaram contributos 
úteis para a primeira ronda dos painéis de cidadãos europeus, ajudando os 
participantes a identificar e definir os fluxos de trabalho. Foram também 
debatidos no Plenário da Conferência em 23 de outubro de 2021 e nas 
reuniões anteriores dos grupos de trabalho. 

O terceiro relatório intercalar, previsto para dezembro de 2021, contribui 
para as últimas sessões dos painéis de cidadãos europeus e para as 
próximas reuniões do Plenário da Conferência, abrangendo os contributos 
apresentados até ao início de novembro. O relatório final será elaborado 
este ano, para poder ser publicado antes da última reunião do Plenário, na 
primavera de 2022. Serão também publicados outros relatórios por 
Estado-Membro. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pt
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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A moderação tem permitido manter a plataforma a funcionar como um 
espaço seguro onde os cidadãos de todos os quadrantes e de todos os 
pontos da Europa se sentem confortáveis e incentivados a contribuir para o 
debate. A equipa de moderação, sob a supervisão do Secretariado Comum, 
assegura, em nome do Conselho Executivo, que a Carta da Conferência e 
as Regras de Participação são respeitadas. Apenas uma pequena parte dos 
contributos teve de ser objeto de moderação durante os últimos meses 
devido ao seu conteúdo ofensivo. 

B. Painéis de cidadãos europeus 

Os painéis de cidadãos europeus (PCE) estão no centro da Conferência 
sobre o Futuro da Europa e reúnem cerca de 800 cidadãos de todos os 
quadrantes e de todos os pontos da UE. Foram organizados pelas três 
instituições com base nas modalidades estabelecidas pelos copresidentes e 
sob a supervisão do Conselho Executivo, com o apoio de um consórcio. Os 
participantes nos painéis de cidadãos europeus foram selecionados 
aleatoriamente no verão de 2021, de acordo com os cinco critérios 
estabelecidos na Declaração Comum sobre a Conferência sobre o Futuro 
da Europa (género, idade, origem geográfica – nacionalidade e origem 
urbana/rural – contexto socioeconómico e nível de educação). Cada painel 
reúne-se durante três fins de semana, sendo a primeira sessão em 
Estrasburgo, a segunda em linha e a terceira em quatro cidades (Dublim, 
Florença, Natolin e Maastricht), em instituições de ensino superior. 

Os quatro painéis temáticos iniciaram as suas deliberações em setembro de 
2021. Cada painel é composto por um máximo de 200 cidadãos 
selecionados aleatoriamente e representativos da diversidade demográfica 
e social da UE, tendo pelo menos um terço destes entre 16 e 25 anos.  

O objetivo da primeira sessão de cada painel, realizada presencialmente em 
Estrasburgo, era definir a agenda para as deliberações. Os cidadãos 
participantes nos painéis começaram por ponderar e construir a sua visão 
para a Europa, tendo de seguida identificado as questões a debater, no 
âmbito dos temas principais do painel. Posteriormente, deram prioridade 
aos tópicos em que se queriam concentrar e que pretendiam aprofundar, a 
fim de emitir recomendações específicas para seguimento pelas instituições 
da União Europeia. Os debates e o trabalho coletivo foram realizados em 
dois formatos: 

 em subgrupos compostos por doze a catorze cidadãos. Em cada 
subgrupo eram faladas quatro a cinco línguas, podendo cada cidadão 
falar na sua própria língua. O trabalho do subgrupo foi orientado por 
facilitadores profissionais selecionados pelo consórcio de prestadores 
de serviços externos; 

 em plenário, com todos os participantes. As sessões plenárias foram 
conduzidas por dois moderadores principais. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=pt
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Os tópicos prioritários resultantes dos debates foram organizados nas 
chamadas «vertentes» (ou seja, temas principais) e «subvertentes» e 
serviram de base para as segundas sessões. Para o efeito, os participantes 
receberam informações básicas sobre os tópicos, os contributos relevantes, 
incluindo análises e mapas conceptuais, do primeiro relatório intercalar da 
plataforma digital multilingue e assistiram a apresentações de peritos 
externos de alto nível. Durante as primeiras sessões, os 20 representantes 
de cada painel no Plenário da Conferência foram escolhidos por sorteio.  

         

A primeira sessão do painel sobre «Uma economia mais forte, justiça social 
e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto/ Transformação 
digital» teve lugar de 17 a 19 de setembro. Este painel é dedicado ao futuro 
da nossa economia e do emprego, especialmente após a pandemia, 
prestando a devida atenção às questões conexas de justiça social e 
abordando as oportunidades e os desafios ligados à transformação digital – 
um dos tópicos em debate mais orientados para o futuro. Este painel 
debruça-se igualmente sobre o futuro da Europa nos domínios da 
educação, cultura, juventude e desporto. Os cidadãos participantes foram 
recebidos pelo copresidente Guy Verhofstadt, deputado ao Parlamento 
Europeu. O trabalho da primeira sessão foi concluído com a aprovação das 
cinco vertentes: «Trabalhar na Europa»; «Uma economia para o futuro»; 
«Uma sociedade justa»; «Aprender na Europa» e «Uma transformação 
digital ética e segura». O relatório dos resultados da sessão está disponível 
na plataforma digital multilingue.  

A primeira sessão do painel sobre «Democracia europeia / Valores e 
direitos, Estado de direito, segurança» teve lugar de 24 a 26 de setembro. 
Este painel dedica-se a temas relacionados com a democracia, como as 
eleições, a participação fora dos períodos eleitorais, a distância 
percecionada entre as pessoas e os seus representantes eleitos, a 
liberdade dos meios de comunicação social e a desinformação. Debruça-se 
igualmente sobre questões relacionadas com os direitos e valores 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVVZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--05cfbfca62ee87b6bc565ccdcd142ee6fa187c98/sn03411-re01.pt21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUN4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--762a6c4145dd8087ec5f9a685b3945d45af6e313/P1S2pt21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
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fundamentais, o Estado de direito e a luta contra todas as formas de 
discriminação. Ao mesmo tempo, o painel aborda a questão da segurança 
interna da UE, como a proteção dos europeus contra atos de terrorismo e 
outros crimes. Os membros do painel foram recebidos pelo copresidente 
Gašper Dovžan, secretário de Estado esloveno responsável pelos assuntos 
europeus, em nome da Presidência eslovena do Conselho da UE. O 
trabalho da primeira sessão foi concluído com a aprovação das cinco 
vertentes: «Garantir os direitos e a não discriminação»; «Defender a 
democracia e o Estado de direito»; «Reformar a UE»; «Criar uma identidade 
europeia»; «Reforçar a participação dos cidadãos». O relatório dos 
resultados da sessão pode ser consultado em linha na plataforma digital 
multilingue.  

         

O painel sobre «Alterações climáticas e ambiente / Saúde», que realizou a 
sua primeira sessão nos dias 1 a 3 de outubro, é dedicado aos efeitos das 
alterações climáticas, as questões ambientais e os novos desafios de saúde 
para a União Europeia. Estes tópicos estão igualmente relacionados com os 
objetivos e estratégias da UE, como a agricultura, os transportes e a 
mobilidade, a energia e a transição para sociedades pós-carbono, a 
investigação, os sistemas de saúde, as respostas a crises sanitárias, a 
prevenção e estilos de vida saudáveis. O trabalho da primeira sessão foi 
concluído com a aprovação das cinco vertentes: «Melhores formas de 
vida»; «Proteger o nosso ambiente e a nossa saúde»; «Reorientar a nossa 
economia e o nosso consumo»; «Rumo a uma sociedade sustentável» e 
«Cuidar de todos». O relatório dos resultados da sessão pode ser 
consultado na plataforma digital multilingue.  

O quarto painel, que aborda o tópico «A UE no mundo / Migração» reuniu-
se pela primeira vez de 15 a 17 de outubro, debatendo em particular o papel 
da UE no mundo, nomeadamente os objetivos e estratégias para a 
segurança, defesa, política comercial, ajuda humanitária e cooperação para 
o desenvolvimento da UE, a sua política externa, a sua política de 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmhZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--74ae6955b72a73fc1339b27f686060b0923989ad/pt21.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdmhZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--74ae6955b72a73fc1339b27f686060b0923989ad/pt21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3BtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2ff117792731c0fb16be7035f8d99eab3a0247e7/pt21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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vizinhança e o seu alargamento, bem como a forma como a UE deve lidar 
com a migração. Os cidadãos foram recebidos pela copresidente Dubravka 
Šuica, vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela Democracia 
e Demografia. O trabalho da primeira sessão foi concluído com a aprovação 
das cinco vertentes: «Autossuficiência e estabilidade»; «A UE como 
parceiro internacional»; «Uma UE forte num mundo pacífico»; «A migração 
numa perspetiva humana» e «Responsabilidade e solidariedade em toda a 
UE». O relatório dos resultados da sessão está disponível na plataforma 
digital multilingue.  

 

C. Encontro Europeu da Juventude (8 e 9 de outubro) 

O Encontro Europeu da Juventude 2021 (EYE2021) teve lugar em 8 e 9 de 
outubro e reuniu 10 mil jovens em linha e no Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, para moldarem e partilharem as suas ideias para o futuro da 
Europa. O EYE é uma oportunidade única para os jovens entre os 16 e 30 
anos interagirem pessoalmente e em linha, inspirarem-se mutuamente e 
trocarem pontos de vista com especialistas, ativistas, influenciadores e 
decisores, mesmo no centro nevrálgico da democracia europeia. 

A partir de maio de 2021, em colaboração com organizações de juventude 
pan-europeias, foram recolhidas em linha mais de 2 mil propostas de jovens 
cidadãos de toda a União Europeia. Além disso, foram organizadas várias 
sessões centradas na Conferência sobre o Futuro da Europa, tanto em 
linha, antes do evento, como durante o EYE em Estrasburgo. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWxyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b84ef1923573e216bef4dcd62e6723539ff44202/pt21.pdf
http://www.eye2021.eu/
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Após o evento, o Relatório sobre Ideias dos Jovens para a Conferência 
sobre o Futuro da Europa, publicado em 23 línguas, compilou as 20 ideias 
consideradas mais importantes pelos participantes (ou seja, duas por cada 
tópico da Conferência). O relatório do evento foi apresentado ao Plenário da 
Conferência em 23 de outubro por jovens participantes dos painéis de 
cidadãos europeus que também participaram no EYE2021. Todas as ideias 
recolhidas estão disponíveis em search.youthideas.eu. 

 

D. Segunda reunião do Plenário da Conferência (22 e 
23 de outubro)  

A segunda reunião do Plenário da Conferência teve lugar nos dias 22 e 23 
de outubro de 2021. Mais de 400 membros do Plenário da Conferência 
participaram no local ou à distância. 

 

Em nome dos copresidentes, Guy Verhofstadt deu aos membros do 
Plenário da Conferência as boas-vindas à segunda sessão plenária e 
observou que não existiam objeções à ordem do dia. Dirigiu uma saudação 
especial aos 80 cidadãos representantes dos quatro painéis de cidadãos 
europeus, que se juntaram ao Plenário da Conferência pela primeira vez, e 
notou com satisfação que o Plenário estava então completo no que diz 
respeito à sua composição. A copresidente Dubravka Šuica deu igualmente 
as boas-vindas aos representantes do painel, sublinhou a necessidade de a 
Conferência se centrar nos cidadãos e dirigiu uma saudação especial aos 
representantes dos Balcãs Ocidentais. O copresidente Gašper Dovžan 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_PT-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_PT-interactive.pdf
http://search.youthideas.eu/


RELATÓRIO DE ATIVIDADES | CONFERÊNCIA SOBRE O FUTURO DA EUROPA | 11 

sublinhou o facto de a Conferência ser um projeto orientado para os 
cidadãos e referiu que a segunda reunião do Plenário procuraria conhecer e 
debater os resultados dos painéis de cidadãos europeus, dos painéis e 
eventos nacionais, do Encontro Europeu da Juventude e da plataforma 
digital multilingue.  

A copresidente Dubravka Šuica apresentou os painéis de cidadãos 
europeus. Observou que tinha testemunhado pessoalmente o empenho 
notável de um grupo muito diversificado de cidadãos no trabalho dos 
painéis. Os 800 participantes dos quatro painéis reuniram-se para as suas 
primeiras sessões e começaram a debater os respetivos tópicos. 
Prosseguirão os seus debates nos próximos meses e apresentarão as suas 
recomendações ao Plenário.  A copresidente deu então a palavra a dois 
representantes de cada um dos quatro painéis de cidadãos europeus. Nas 
suas apresentações, os representantes salientaram que os painéis se 
tinham concentrado em moldar uma visão para o futuro nos respetivos 
domínios e em identificar vertentes de trabalho1 e subtópicos relacionados, 
que seriam debatidos mais aprofundadamente durante as suas próximas 
sessões.  

Em seguida, abriu-se o debate. Os oradores, entre outros aspetos:  

 congratularam-se com os resultados das primeiras sessões dos 
painéis de cidadãos, salientaram que estes já tinham identificado 
tópicos muito pertinentes e sublinharam a importância de ouvir as 
ideias dos cidadãos e de as colocar no centro da Conferência; 

 sublinharam que o trabalho da Conferência deve conduzir a 
resultados concretos e tangíveis; 

 apelaram a um seguimento eficaz dos resultados finais, de uma forma 
estruturada; 

 sublinharam que as instituições da UE e os Estados-Membros têm um 
papel crucial a desempenhar para assegurar a aplicação dos 
resultados da Conferência; 

 observaram o papel importante que os governos locais e regionais 
desempenham em todo o processo; 

 consideraram que os painéis de cidadãos constituíam uma forma 
inovadora de democracia participativa que poderia manter-se como 
uma participação de cidadania mais permanente e estruturada no 
futuro. 

                                                
1. Para consultar as vertentes, os subtópicos e os relatórios sobre o trabalho dos painéis, 
ver: Painéis de cidadãos europeus – Conferência sobre o Futuro da Europa. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=pt
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Alguns oradores realçaram a necessidade de ouvir os cidadãos de todos os 
quadrantes e interagir com eles e salientaram a necessidade de diversidade 
e inclusão na Conferência. Outros consideraram que seria necessário mais 
tempo no Plenário para discutir a diversidade de tópicos identificados pelos 
painéis e pela plataforma digital multilingue. 

Alguns intervenientes defenderam que a Conferência se deveria concentrar 
em questões relacionadas com as políticas e menos em questões de 
reforma institucional e de competências, ao passo que outros sublinharam a 
necessidade de proporcionar à UE capacidade para produzir resultados nas 
políticas pretendidas. 

No âmbito dos tópicos e vertentes apresentados pelos oito representantes 
dos painéis de cidadãos europeus, os membros da Conferência abordaram 
uma grande variedade de questões, nomeadamente: 

 o apoio ao desenvolvimento de economias mais robustas e eficientes, 
assegurando ao mesmo tempo a coesão e a justiça sociais, incluindo 
o acesso aos serviços de saúde, à educação, ao rendimento mínimo e 
à habitação para todos; 

 medidas para combater as alterações climáticas com uma transição 
justa; 

 uma abordagem justa e comum da migração;  
 a resposta aos desafios das alterações demográficas;  
 o desenvolvimento da tecnologia digital e a proteção dos direitos 

digitais (uma sociedade digital segura e transparente); 
 a necessidade de autonomia estratégica; 
 uma voz comum na política externa. 
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Alguns membros também levantaram as seguintes questões: 

 o respeito pelo Estado de direito e pela liberdade dos meios de 
comunicação social como princípios fundamentais da UE; 

 a necessidade de respeitar a identidade constitucional de todos os 
Estados-Membros; 

 a importância dos valores comuns e dos direitos fundamentais;  
 a necessidade de reforçar a democracia participativa, a participação 

direta e a transparência no processo de decisão da UE.  

O copresidente Gašper Dovžan convidou os representantes dos painéis e 
eventos nacionais a apresentarem o seu trabalho. Nas suas 
apresentações, os representantes apresentaram uma visão geral das suas 
atividades em curso e previstas a vários níveis e com uma variedade de 
intervenientes. Alguns tinham identificado e comunicado tópicos 
preliminares para mais debates.  

Muitos oradores chamaram a atenção para a importância da participação 
dos jovens, destacando eventos que envolvem jovens, incluindo estudantes. 
Salientaram uma série de desafios enfrentados pelos jovens e descreveram 
alguns dos resultados decorrentes desses eventos. 

Vários representantes também destacaram a importância da sociedade civil 
na organização de muitos dos eventos que têm lugar a nível nacional, 
regional e local, mas também nos esforços para assegurar que a 
Conferência chega aos cidadãos em todas as partes da União Europeia, 
incluindo os grupos marginalizados. 

Alguns representantes dos painéis e eventos nacionais também 
manifestaram preocupação com o facto de o debate ter tido menos 
participantes durante este ponto da ordem do dia e sublinhou que é 
essencial que todos os membros do Plenário ouçam o que os cidadãos têm 
a dizer e deem um seguimento efetivo às suas recomendações.    

O copresidente Guy Verhofstadt reabriu a sessão à tarde convidando três 
participantes no Encontro Europeu da Juventude (EYE), que também são 
membros dos painéis de cidadãos europeus, a usar da palavra. Estes 
participantes apresentaram aos membros uma visão geral das 20 
«melhores ideias» selecionadas pelos jovens cidadãos participantes no EYE 
e que estão disponíveis no «Relatório sobre Ideias dos Jovens». 
Sublinharam que os jovens têm uma visão clara para uma Europa 
partilhada. O copresidente Guy Verhofstadt observou que as propostas são 
muito ambiciosas e que algumas exigiriam reformas profundas. Sugeriu que 
fossem debatidas juntamente com os relatórios intercalares da plataforma 
digital multilingue. 

Em seguida, o copresidente Guy Verhofstadt deu início ao debate sobre a 
plataforma digital multilingue, destacando algumas das principais 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
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estatísticas. Assinalou um aumento da participação, mas afirmou que 
continuava a ser necessário reforçar a participação. O copresidente 
destacou as ideias mais aprovadas e comentadas da plataforma sob os 
diferentes tópicos, conforme publicado no segundo relatório intercalar, e 
concluiu que os cidadãos são críticos, mas também muito construtivos, e 
desejam melhorar a UE.  

No debate que se seguiu, vários oradores sublinharam a singularidade e 
natureza inovadora da plataforma, que dá voz aos cidadãos e constitui um 
lugar de debate em todas as línguas oficiais da UE, salientando também o 
número já considerável de contributos e visitantes. Assinalou-se que, 
apesar das preocupações iniciais com a censura, apenas alguns 
utilizadores tiveram de ser bloqueados. Outros participantes consideraram 
que deveria haver um maior grau de participação e que a plataforma ainda 
não era suficientemente conhecida e não chegava a um número suficiente 
de cidadãos (em particular, jovens e mulheres), sendo necessários mais 
esforços para a promover. Vários destes intervenientes solicitaram que a 
plataforma fosse acessível e fácil de utilizar por todos, incluindo as pessoas 
com deficiência. Alguns intervenientes sugeriram manter a plataforma para 
além da Conferência, possivelmente também no contexto de uma 
participação mais estruturada dos cidadãos no futuro.  

 

Salientou-se que muitas ideias da plataforma já começavam a ser objeto de 
debate nos painéis, bem como no debate que se seguiu, e que várias 
intervenções mencionaram diretamente ideias da plataforma. Os oradores 
expuseram um vasto leque de prioridades no quadro das seguintes áreas 
temáticas: transformação digital, economia e competitividade, o papel das 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pt
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regiões, serviços financeiros, justiça social, saúde, Estado de direito, 
democracia, participação dos cidadãos, ambiente e clima, migração, 
energia, direitos fundamentais, valores, política externa, defesa comum, 
segurança, educação e cultura. 

Alguns comentaram o processo e o funcionamento da própria Conferência. 
A necessidade de seguimento concreto dos seus resultados foi suscitada 
em várias ocasiões, assim como a importância de envolver os parceiros dos 
Balcãs Ocidentais. Alguns participantes solicitaram mais oportunidades para 
os cidadãos interagirem com outros membros do Plenário, em particular 
representantes eleitos. O copresidente Guy Verhofstadt tomou nota das 
preocupações sobre a participação dos cidadãos e sublinhou que o formato 
das sessões plenárias seguintes seria diferente, uma vez que incidiriam nos 
resultados dos painéis de cidadãos europeus, conferindo assim um papel 
central aos contributos dos cidadãos.  

Os três copresidentes agradeceram a todos pela sua participação e pelos 
seus contributos e encerraram a segunda reunião do Plenário da 
Conferência. 

Na sexta-feira, 22 de outubro, os nove grupos de trabalho do Plenário, 
cada um com cerca de 50 membros, e abrangendo todos os tópicos da 
plataforma e dos painéis de cidadãos europeus, reuniram-se pela primeira 
vez. Representantes do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do 
Conselho da UE e dos parlamentos nacionais presidem, cada um, dois 
grupos de trabalho, ao passo que a presidente do Fórum Europeu da 
Juventude preside um único grupo de trabalho. Durante a sua primeira 
reunião, os grupos de trabalho começaram a debater as primeiras 
impressões dos vários painéis de cidadãos europeus e nacionais, bem 
como os contributos na plataforma digital multilingue relacionados com os 
respetivos tópicos.  

E. Conselho Executivo  

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa reuniu-se 
duas vezes no período de julho a outubro de 2021, a saber, em 19 de julho 
e 20 de setembro. Está disponível um relatório pormenorizado de cada 
reunião em todas as línguas na plataforma digital multilingue, na secção 
relativa ao Conselho Executivo.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=pt
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Na sua reunião de 19 de julho, o Conselho Executivo aprovou a alteração 
do artigo 16.º do Regulamento Interno da Conferência no que respeita a 
uma maior representação dos órgãos de poder local e regional e dos 
parceiros sociais no Plenário da Conferência. O Conselho Executivo foi 
também informado sobre as modalidades práticas atualizadas para a 
organização dos painéis de cidadãos europeus, em particular no que diz 
respeito à ordem e localização em que decorreriam, e a metodologia para 
enquadrar os tópicos, sobre o estado dos preparativos dos grupos de 
trabalho do Plenário da Conferência, e sobre o Plano de Comunicação 
Conjunto para a Conferência sobre o Futuro da Europa.  

Na sua reunião de 20 de setembro, o Conselho Executivo foi informado 
sobre os painéis de cidadãos europeus e, em particular, sobre a experiência 
positiva da primeira sessão do primeiro painel, tendo realizado uma troca de 
pontos de vista. O Conselho Executivo também foi informado sobre a 
plataforma digital multilingue, incluindo os relatórios intercalares e a 
moderação da plataforma, e realizou uma troca de pontos de vista. Além 
disso, aprovou o projeto de ordem do dia da reunião do Plenário da 
Conferência de 22 e 23 de outubro, que previa o agrupamento de vários 
tópicos nas sessões da manhã e da tarde, e realizou uma troca de pontos 
de vista sobre a reunião inaugural do Plenário da Conferência. Finalmente, 
o Conselho Executivo foi informado sobre o estado dos preparativos para os 
grupos de trabalho do Plenário da Conferência e debateu as questões 
pendentes.  
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F. Outras atividades  

A comunicação em torno da Conferência sobre o Futuro da Europa é uma 
responsabilidade conjunta das instituições da UE – o Parlamento Europeu, 
o Conselho e a Comissão Europeia – e dos Estados-Membros. Promover a 
Conferência significa principalmente promover a plataforma digital 
multilingue, como o polo central da Conferência. As instituições da UE 
prosseguiram os seus esforços coordenados para prestar uma informação 
abrangente sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa e os seus pilares 
e eventos individuais. Têm-no feito através de campanhas direcionadas nas 
redes sociais, incluindo anúncios pagos, organização e participação em 
eventos de divulgação (várias centenas, estando previstos muitos mais), e 
também apoiando uma cobertura de qualidade pelos meios de comunicação 
social tradicionais.  

Desde setembro de 2021, têm sido levadas a cabo amplas ações de 
comunicação para promover os painéis de cidadãos europeus e 
disponibilizar informação sobre os mesmos. Estas ações incluem: 

 informação para a imprensa e pacotes para os meios de comunicação 
social (comunicados de imprensa, assessoria de imprensa, 
documentos de apoio, vídeo em contínuo na Internet, etc.); 

 convite aos jornalistas para acompanharem as primeiras sessões que 
se realizaram em Estrasburgo (mais de 100 presenças no total); 

 quatro sessões de informação técnica para os meios de comunicação 
social (três em Estrasburgo e uma em Bruxelas); 

 capacitação dos cidadãos participantes nos painéis para se tornarem 
«embaixadores» da Conferência e interagirem ativamente tanto com 
os meios de comunicação social tradicionais como com as redes 
sociais; 

 série de testemunhos em vídeo dos cidadãos a utilizar para fins de 
comunicação.   

https://futureu.europa.eu/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
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Consequentemente, já houve uma ampla cobertura em toda a UE, bem 
como nas redes sociais. Muitos dos membros dos painéis apresentaram as 
suas próprias histórias e ideias pessoais sobre o futuro da Europa. 

      

O Comité das Regiões Europeu tem desenvolvido continuamente atividades 
de comunicação e divulgação, organizando, nomeadamente, mais de 120 
eventos locais, incluindo painéis de cidadãos transfronteiras e 
transnacionais e vários eventos de alto nível. A edição deste ano da 
Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, o evento de referência da 
UE dedicado aos intervenientes regionais e locais, reunindo 17 600 
participantes, também contribuiu para o debate democrático da 
Conferência.  

O Comité Económico e Social Europeu também tomou medidas para 
assegurar que os seus membros e aqueles que representam possam 
participar plenamente no primeiro debate direto dos cidadãos à escala 
europeia sobre os desafios e prioridades da UE para o futuro. Os grupos e 

http://cor.europa.eu/pt/
https://cor.europa.eu/pt/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Eventos
https://cor.europa.eu/pt/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Eventos
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/pt
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as secções do CESE promoveram uma série de eventos locais, incluindo 
consultas nacionais e eventos organizados a nível central, , bem como 
sessões de informação e formação para as partes interessadas pertinentes, 
nomeadamente os parceiros sociais e a sociedade civil organizada, a fim de 
incentivar os seus contributos e lhes explicar as diferentes modalidades.  

O Pacto de Autarcas – A Europa também convidou todos os signatários a 
participarem ativamente e a divulgarem a Conferência junto dos seus 
cidadãos. Vários eventos da campanha em curso em torno da ambição 
renovada de uma Europa mais justa e com impacto neutro no clima foram 
associados à Conferência sobre o Futuro da Europa. A Convenção da 
Sociedade Civil sobre o Futuro da Europa e outras organizações e 
plataformas da sociedade civil a nível da UE, nacional e regional, têm 
apoiado o esforço conjunto e o objetivo comum.  

 

De acordo com a Declaração Comum, a Conferência é uma iniciativa 
conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia, 
agindo como parceiros em pé de igualdade com os Estados-Membros da 
União Europeia. Os Estados-Membros contribuem para a Conferência com 
eventos adicionais, em consonância com as suas próprias especificidades 
nacionais. 

As atividades nos Estados-Membros estão em curso e incluem uma 
variedade de eventos e iniciativas a nível nacional, regional, local e, em 
alguns casos, transnacional, que chegam a muitos milhares de 
participantes.  O principal objetivo da organização destes eventos e 
iniciativas é ouvir os cidadãos e integrá-los o mais possível nos debates 
sobre a União Europeia. A inclusão e a aproximação aos cidadãos é 
também uma prioridade destes eventos e iniciativas, sendo envidados 
esforços para incluir aqueles que normalmente não estão ativos ou 
envolvidos em questões da UE.  

Com o objetivo de chegar ao maior número possível de cidadãos, foram 
criadas várias campanhas e iniciativas para sensibilizar para a Conferência 
e a sua plataforma digital nos Estados-Membros e incentivar a participação 
dos cidadãos. Vários Estados-Membros criaram também sítios Web 
específicos dedicados à Conferência, a fim de proporcionar um polo de 
informação a nível nacional. 

Já tiveram lugar ou estão a ser organizados diferentes tipos de eventos, 
com uma combinação de abordagens centralizadas e descentralizadas, 
incluindo várias formas de apoio a iniciativas da base para o topo.  

III. ATIVIDADES A NÍVEL NACIONAL, 
REGIONAL E LOCAL 

 

III. ATIVIDADES A NÍVEL NACIONAL, 
REGIONAL E LOCAL 

https://www.eesc.europa.eu/pt/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.pactodeautarcas.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Diferentes instituições e partes interessadas, incluindo autoridades 
nacionais, regionais e locais, organizações da sociedade civil, parceiros 
sociais, associações e cidadãos, organizaram ou organizam atividades e 
eventos nos Estados-Membros. Em alguns casos, organizações não 
governamentais, instituições culturais, grupos de reflexão, universidades e 
institutos de investigação também participam ativamente na organização de 
eventos sobre a Conferência. As representações da Comissão nos Estados-
Membros e os gabinetes de ligação do Parlamento Europeu estão 
estreitamente associados à organização de muitas atividades e eventos da 
Conferência. 

Algumas das atividades organizadas no âmbito da Conferência incluem 
consultas em linha, debates, séries de debates, ateliês, seminários, 
sondagens e grupos focais.  

Em muitas destas atividades e eventos, é dada especial importância à 
participação da geração mais jovem, por exemplo através de atividades 
organizadas com estudantes ou alunos, trabalhando em estreita 
colaboração com escolas, estabelecimentos de ensino e universidades. 

Os eventos devem ser registados na plataforma digital e os organizadores 
são incentivados a carregar relatórios de eventos, a fim de permitir que os 
seus resultados – como todos os contributos na plataforma – contribuam 
para o processo da Conferência através dos relatórios da plataforma.  

Além disso, vários Estados-Membros estão a organizar painéis de cidadãos 
nacionais, nos quais os cidadãos representativos da população em geral 
debatem as suas prioridades para o futuro da Europa. Conforme 
estabelecido na Declaração Comum, o Plenário da Conferência deve 
debater as recomendações dos painéis de debate entre cidadãos realizados 
a nível nacional e europeu, agrupadas por temas, sem resultados 
predeterminados e sem limitar a sua abrangência a domínios de intervenção 
predefinidos.  

Para ajudar os Estados-Membros dispostos a organizar painéis de cidadãos 
nacionais, foram emitidas orientações, em 26 de maio de 2021, que 
estabelecem um conjunto de princípios para uma boa deliberação2. 

 

  

                                                
2. Disponível na plataforma digital multilingue: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=pt.  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=pt
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Os painéis de cidadãos europeus realizarão a sua terceira sessão e 
apresentarão as suas recomendações. Os contributos e os debates sobre a 
plataforma digital multilingue prosseguem, e será elaborado um relatório 
final no início de 2022. A próxima reunião do Plenário da Conferência ficou 
agendada para 21 e 22 de janeiro de 2022 e procederá ao debate e análise 
das recomendações dos painéis de cidadãos nacionais e europeus.  

Para mais informações sobre a Conferência, consultar 
https://futureu.europa.eu/?locale=pt. 

 

 

 

 

IV. PRÓXIMAS ETAPAS 

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