
Os painéis de cidadãos europeus são uma característica fundamental da Conferência 
sobre o Futuro da Europa, constituindo um exercício pioneiro da democracia deliberati-
va na União Europeia. 

Os painéis conferem aos cidadãos um papel mais importante na definição das futuras 
políticas e ambições da União. Uma amostra representativa de 800 cidadãos reunir-
-se-á para debater o futuro da Europa e apresentar recomendações políticas sobre os 
principais temas abordados na plataforma digital multilingue da Conferência. 

Estas recomendações serão integradas nos debates gerais da Conferência para que 
lhes seja dado seguimento.

O futuro está 
nas tuas mãos. 

Quem fará parte dos painéis?

• 4 painéis, cada um composto por 200 cidadãos dos 27 Estados- 
-Membros, selecionados aleatoriamente

• Cidadãos representativos da diversidade da UE em termos de: 
origem geográfica, género, idade, meio socioeconómico e nível de 
instrução

• Um terço de jovens (16-25 anos) em cada painel
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Faz-te ouvir https://futureu.europa.eu

Painéis de cidadãos europeus

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


Valores, direitos, Estado 
de direito, democracia e 
segurança 
(24-26/09; 12-14/11;  
10-12/12)

Alterações climáticas e 
ambiente/saúde 
(1-3/10; 19-21/11; 
7-9/01/2022)

• 4 painéis que abrangem áreas temáticas, proporcionando espaço para um debate 
das bases para o topo:

Uma economia mais forte, 
justiça social, emprego/
educação, juventude, 
cultura, desporto/
transformação digital 
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)

O lugar da UE no mundo/ 
migração 
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

Que temas serão debatidos?

Como e quando decorrerá a iniciativa?

3 sessões de, pelo 
menos, 2 dias por 

painel, de setembro de 
2021 a janeiro de 2022

Presenciais e sessões 
em linha, consoante a 
situação da COVID-19

Painéis multilingues  
(as 24 línguas da UE nas 

sessões plenárias dos 
painéis)
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Qual será o resultado dos painéis?

• Os painéis debaterão os contributos recolhidos através da Plataforma Digital. 
Formularão um conjunto de recomendações para que a União lhes dê seguimento, 
que serão discutidas na sessão plenária da Conferência. 

• 80 representantes de cada painel dos cidadãos europeus, dos quais pelo menos 
um terço terá menos de 25 anos apresentarão os resultados dos seus debates, 
discutindo-os com outros participantes na sessão plenária.

• Os participantes no painel serão informados sobre o seguimento dado às suas 
recomendações. No final do processo, será realizado um evento específico de 
informação sobre as ações tomadas.  

Pode acompanhar os progressos dos painéis na plataforma digital:  
https://futureu.europa.eu.
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