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Conferência sobre o Futuro da Europa 

Relatório 

Painel de Cidadãos Europeus 4: «A UE no mundo / Migração» 

3.ª sessão: 11-13 de fevereiro de 2022, Maastricht, Países Baixos 

Os painéis de cidadãos europeus são organizados pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da UE e 
pela Comissão Europeia, no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa. 

O presente documento1 foi elaborado pelo grupo de deliberação, constituído pelo Conselho de 
Tecnologia dinamarquês, IFOK, Missions Publiques, Deliberativa e Kantar Public, responsável pela 
conceção e implementação dos painéis. Painel de Cidadãos Europeus 4: «A UE no Mundo / 
Migração» A 3.ª sessão foi liderada pelo Conselho de Tecnologia dinamarquês e coliderada pela 
Missions Publiques. 
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1. Síntese da 3.ª sessão 

Em 11-13 de fevereiro de 2022, 175 cidadãos europeus selecionados aleatoriamente, de diferentes 

idades, origens e provenientes de toda a União Europeia reuniram-se pela terceira vez para debater 

os temas «A UE no mundo / Migração» e prosseguir as deliberações que tiveram lugar durante a 1.ª 

e a 2.ª sessões. Nesta última sessão, os participantes no Painel 4 foram recebidos no Centro de 

Exposições e Conferências de Maastricht (MECC), em Maastricht, pelo Studio Europa Maastricht em 

cooperação com a Universidade de Maastricht e o Instituto Europeu de Administração Pública 

(EIPA), com a possibilidade de participar em linha. Tendo por base do seu trabalho as orientações 

que desenvolveram durante a 2.ª sessão, os cidadãos elaboraram e aprovaram 40 recomendações 

finais, que serão apresentadas e debatidas no Plenário da Conferência. Dos 175 participantes, 17 

fizeram-no remotamente.   

Os debates e os trabalhos coletivos foram realizados em três formatos: 

● Em subgrupos. Cada um dos 15 subgrupos era composto por cerca de dez a treze cidadãos. 

Em cada subgrupo eram faladas quatro a cinco línguas, podendo cada cidadão falar na sua 

própria língua ou numa língua que dominasse. Cada subgrupo dispunha de um mediador 

profissional específico, proveniente do grupo de deliberação ou de outros prestadores de 
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serviços externos. Para apoiar o trabalho dos facilitadores, o Instituto Europeu de 

Administração Pública (EIPA) disponibilizou um assistente por subgrupo. 

● Em plenário, com todos os participantes. As reuniões plenárias foram conduzidas por dois 

moderadores principais do grupo de deliberação, com interpretação nas 24 línguas oficiais 

da UE, no MECC, em Maastricht. 

Com o apoio de peritos e de verificadores de factos, com base nos seus próprios conhecimentos e 

experiências, e por meio de deliberações, os cidadãos começaram por analisar todas as orientações 

elaboradas pelo painel durante a 2.ª sessão2 num formato de «fórum aberto». Para além dos 

conhecimentos especializados disponibilizados, também contaram com o apoio de mediadores de 

subgrupos. Cada cidadão recebeu cinquenta autocolantes (dez verdes para o tema 1, dez vermelhos 

para o tema 2, dez azuis para o tema 3, dez amarelos para o tema 4 e dez laranja para o tema 5) e 

definiu a prioridade de um máximo de dez orientações por cada tema. Após concluírem o processo 

de definição de prioridades a nível do painel, os participantes foram divididos pelos mesmos 

subgrupos em que tinham trabalhado durante a 2.ª sessão e analisaram em conjunto as orientações 

do seu grupo consideradas prioritárias pelo resto do painel.  

Cada subgrupo deveria fazer entre uma a três recomendações, num máximo de cinco. As três 

orientações mais bem classificadas pelo painel dentro do subgrupo foram acrescentadas na 1.ª, 2.ª e 

3.ª posições. O subgrupo utilizou então autocolantes pretos (cinco por pessoa) para dar prioridade 

às restantes orientações e adicioná-las na 4.ª e 5.ª posições.  

O trabalho dos subgrupos concentrou-se, depois, no desenvolvimento de recomendações com base 

nas orientações. Para o efeito, os cidadãos utilizaram um modelo de recomendação:  

 Descrição N.º máximo de 

carateres em EN 

Recomendação final Recomendamos que... 1 000 

Justificação final Esta recomendação é feita por considerarmos que 

...  

300 

Os elementos/perguntas que o grupo teve de considerar (não uma obrigação estrita, mas uma 

recomendação vigorosa) na formulação das justificações das recomendações foram os seguintes:   

 

1. Por que razão é esta recomendação importante e pertinente para os assuntos abordados 

pelo painel? 

2. Por que razão é importante tomar medidas a nível da UE? 

3. Quais são os efeitos indesejáveis/soluções de compromisso decorrentes desta recomendação 

e por que motivo consideramos, ainda assim, importante fazê-la? 

 

Durante os trabalhos dos subgrupos foram realizadas quatro sessões, com cerca de 30 minutos cada, 

destinadas à troca de opiniões entre os subgrupos, para ajudar os participantes a compreender o 

trabalho realizado pelos outros subgrupos e a melhorar as suas recomendações. Em cada uma das 

referidas sessões, um dos participantes de cada subgrupo trabalhou noutro subgrupo. Este 

participante apresentou os projetos de recomendações preparados até ao momento pelo seu 

subgrupo e tomou nota das observações feitas pelos seus pares. O assistente introduziu os 

comentários numa folha de cálculo em linha para que o subgrupo que tinha elaborado os projetos 

de recomendações pudesse consultá-la, juntamente com o relatório oral do seu representante. 

                                                
2 

O relatório da 2.ª sessão do Painel 4 encontra-se disponível em: Painel 4 - 2.ª sessão - Relatório 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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As recomendações de cada subgrupo foram, posteriormente, votadas pelo painel no domingo, 13 de 

fevereiro. Antes da votação, todos os participantes receberam um documento com todos os 

projetos de recomendações elaborados no dia anterior, para que pudessem ser lidos na sua própria 

língua (traduzidos automaticamente a partir do inglês). A votação realizou-se através de um 

formulário em linha. O processo de votação foi dividido em cinco partes correspondentes aos cinco 

temas do painel. As recomendações foram apresentadas por tema, em intervenções de 30 minutos, 

e começaram com um cidadão de cada subgrupo a partilhar opiniões sobre o trabalho realizado 

durante o fim de semana. O mediador principal leu em voz alta cada uma das recomendações para 

cada tema, em inglês, de modo a que os cidadãos pudessem ouvir a interpretação em simultâneo. As 

recomendações foram votadas uma a uma por todos os participantes. Todos os intérpretes tiveram 

acesso prévio aos projetos de recomendações escritos em inglês, de modo a poderem assegurar a 

melhor interpretação possível no momento da votação. 

Após a votação final, as recomendações foram classificadas da seguinte forma:  

- as recomendações que atingiram o limiar de 70 % ou mais dos votos foram aprovadas pelo 
painel;  

- as recomendações que não atingiram o limiar foram consideradas não validadas pelo painel 
e foram incluídas no anexo III do presente relatório. 

As gravações em vídeo das sessões plenárias do painel estão disponíveis em: 

● Sessão plenária do painel de 11 de 

fevereirohttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-

of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-

0915-SPECIAL-OTHER de 2022 

● Sessão plenária do painel de 13 de 

fevereirohttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-

of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-

1000-SPECIAL-OTHER de 2022 

2. Contexto da 3.ª sessão no processo dos painéis dos cidadãos europeus 

Os painéis de cidadãos europeus são um elemento fundamental da Conferência sobre o Futuro da 

Europa. Foram organizados quatro painéis de cidadãos europeus a fim de permitir aos cidadãos 

refletirem, em conjunto, sobre o futuro que ambicionam para a União Europeia. 

● Os quatro painéis, cada um com cerca de 200 cidadãos europeus provenientes dos 27 

Estados-Membros, foram selecionados aleatoriamente; 

● São representativos da diversidade da UE: origem geográfica (nacionalidade e origem 

urbana/rural), género, idade, contexto socioeconómico e nível de educação; 

● Cada painel conta com a participação de, pelo menos, uma cidadã e um cidadão por Estado-

Membro; 

● Um terço de cada painel é composto por jovens (16-25 anos). Foi criada uma ligação especial 

entre este grupo de jovens e o Encontro Europeu da Juventude. 

Cada painel reúne três vezes, entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. A 1.ª sessão teve lugar 

em Estrasburgo, no Parlamento Europeu. A 2.ª sessão realizou-se em linha, por Interactio: uma 

ferramenta em linha que permite a realização de reuniões multilingues com interpretação 

simultânea em 24 línguas. A 3.ª sessão realiza-se em quatro Estados-Membros: o painel 1 em 

Dublim, no Instituto de Assuntos Internacionais e Europeus, e no castelo de Dublim, o painel 2 em 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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Florença, no Instituto Universitário Europeu, o painel 3 em Natolin, no Colégio da Europa e no 

Palácio da Cultura e da Ciência em Varsóvia, e o painel 4 em Maastricht, no Centro de Exposições e 

Conferências de Maastricht (MECC) pelo Studio Europa Maastricht em cooperação com a 

Universidade de Maastricht e o Instituto Europeu de Administração Pública (EIPA).  

Enquanto a 1.ª sessão teve um caráter introdutório e se destinou à definição de uma visão, à fixação 

da ordem do dia e à hierarquização das questões sobre as quais os cidadãos se queriam concentrar, 

a 2.ª sessão pretendia aprofundar os temas e formular orientações e a 3.ª sessão foi dedicada à 

produção de contributos para o Plenário da Conferência através da formulação de um conjunto de 

recomendações a que as instituições da União deverão dar seguimento. 
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3. Principais resultados da sessão: Recomendações aprovadas pelo painel (para apresentação 

em sessão plenária) 

 

Tema 1 Autossuficiência e Estabilidade  
 

Subtema 1.1 Autonomia da UE  
 

1. Recomendamos que produtos estratégicos de fabrico europeu (tais como produtos agrícolas, 
semicondutores, produtos médicos, tecnologias digitais e ambientais inovadoras) sejam melhor 
promovidos e apoiados financeiramente, com vista a mantê-los disponíveis e acessíveis aos 
consumidores europeus e a reduzir ao máximo as dependências de fora da Europa. Este apoio 
poderia incluir políticas estruturais e regionais, apoio para manter indústrias e cadeias de 
fornecimento dentro da UE, benefícios fiscais, subsídios, uma política ativa de PME, bem como 
programas de educação para manter as qualificações e empregos conexos na Europa. No entanto, 
a política industrial ativa deve ser seletiva e centrada em produtos inovadores ou que sejam 
relevantes para assegurar as necessidades e serviços básicos. 
 

A presente recomendação deve-se ao facto de a Europa ter entrado em demasiadas dependências 
de fora da Europa em áreas chave que têm potencial para conflitos diplomáticos e podem resultar 
em deficiências de produtos ou serviços básicos ou estrategicamente relevantes. Como os custos de 
produção na UE são frequentemente mais elevados do que noutras partes do mundo, uma 
promoção e apoio mais ativos destes produtos permitirá aos europeus comprar produtos europeus 
competitivos, incentivando-os a essa compra. Esta situação reforçará também a competitividade 
europeia e ajudará a manter indústrias e empregos orientados para o futuro na Europa. Uma 
regionalização mais forte da produção reduzirá também os custos de transporte e os danos 
ambientais. 
 

 

2. Recomendamos que a UE reduza as dependências das importações de petróleo e gás. Essa redução 
deve ser feita apoiando ativamente projetos de transportes públicos e de eficiência energética, 
uma rede ferroviária e de transporte de mercadorias de alta velocidade à escala europeia, a 
expansão do fornecimento de energia limpa e renovável (em particular nos sectores solar e eólico) 
e tecnologias alternativas (tais como hidrogénio ou valorização de resíduos). A UE deve também 
promover a mudança cultural do automóvel individual para o transporte público, a partilha de 
automóveis eletrónicos e o ciclismo. 
 

Esta recomendação prende-se com a criação de uma situação vantajosa tanto para a autonomia da 
Europa relativamente às dependências externas, como para objetivos climáticos ambiciosos e de 
redução de CO2. Também permitirá à Europa tornar-se um forte interveniente em matéria de 
tecnologias orientadas para o futuro, bem como reforçar a sua economia e criar empregos. 
 

 

3. Recomendamos que seja aprovada uma lei a nível da UE a fim de assegurar que todos os 
processos de produção e abastecimento da União, bem como os bens que são importados, 
respeitem os padrões europeus qualitativos, éticos, sustentáveis e todos os direitos humanos 
aplicáveis, oferecendo certificação para produtos que respeitem esta lei, 
 

Esta recomendação é feita por ajudar tanto os consumidores como os comerciantes a acederem 
facilmente a informações sobre os produtos que estão a comprar/transacionar. Esta situação é 
alcançada através da verificação do sistema de certificação; a certificação também ajuda a reduzir o 
fosso entre produtos baratos e produtos caros disponíveis no mercado. Os produtos baratos não 
cumprirão o padrão exigido e, portanto, não podem passar por ser de boa qualidade. A qualificação 
para esta certificação serviria para proteger o ambiente, poupar recursos e promover o consumo 
responsável. 
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4. Recomendamos a implementação de um programa à escala europeia para apoiar os pequenos 
produtores locais de sectores estratégicos em todos os Estados-Membros. Estes produtores seriam 
formados profissionalmente, apoiados financeiramente através de subsídios e encorajados a 
produzir (sempre que as matérias-primas estejam disponíveis na UE) mais bens que satisfaçam os 
requisito, em detrimento das importações. 
 

Esta recomendação é feita porque, ao apoiar os produtores baseados na UE em sectores 
estratégicos, a União pode alcançar autonomia económica em todos esses sectores, o que permitiria 
reforçar todo o processo de produção, promovendo assim a inovação. Esta situação conduziria a 
uma produção mais sustentável de matérias-primas na UE, reduzindo os custos de transporte e 
contribuindo para proteger o ambiente. 
 

 

5. Recomendamos que se melhore a implementação dos direitos humanos a nível europeu através: 
Da sensibilização nos países que não cumprem, na medida exigida, a CEDH (Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos) ou a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais; De um controlo rigoroso, coordenado pela UE e pelo Painel de Avaliação da Justiça, 
da medida em que os direitos humanos são respeitados entre os Estados-Membros e de uma forte 
aplicação do cumprimento através de diferentes tipos de sanções. 
 
Esta recomendação deve-se ao facto de os Estados-Membros terem já chegado a acordo em matéria 
de direitos humanos, ao ratificarem a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sendo agora 
necessário aumentar a aceitação em cada Estado individual para garantir que estes direitos são 
ativamente conhecidos e implementados nestes Estados-Membro. 
 

 

6. Recomendamos uma revisão e uma intensa campanha de comunicação a nível europeu, a fim de 
que o EURES (Serviços Europeus de Emprego), o Portal de Imigração da UE e a Ferramenta de 
Definição de Perfis de Competências da UE para Nacionais de Países Terceiros sejam mais 
conhecidos pelos cidadãos europeus e mais frequentemente acedidos pelas empresas da UE para 
publicitarem e divulgarem as suas vagas. 
 

Recomendamos a não criação de uma nova plataforma em linha que anuncie oportunidades de 
emprego para a juventude europeia. São mais do que suficientes as iniciativas semelhantes a nível 
europeu. Acreditamos que a valorização do que já existe é a chave para promover a mão-de-obra e 
as oportunidades de emprego a nível europeu. 
 

Subtema 1.2 Fronteiras  
 

7. Recomendamos que seja criado um sistema de migração laboral para a UE que se baseie nas 
necessidades reais dos mercados de trabalho europeus. Deve haver um sistema unificado de 
reconhecimento de diplomas profissionais e académicos de fora e dentro da UE. Deve haver 
também ofertas de qualificação profissional, bem como ofertas de integração cultural e linguística 
para migrantes qualificados. Os requerentes de asilo com qualificações relevantes devem ter 
acesso ao mercado de trabalho. Deve haver uma agência integrada constituída com base na Rede 
Europeia de Cooperação de Serviços de Emprego. 
 

Esta recomendação prende-se com o facto de a Europa necessitar de mão-de-obra qualificada em 
algumas áreas que não podem ser totalmente cobertas a nível interno. À data, não existem meios 
suficientes para requerer legalmente uma autorização de trabalho na UE. Um sistema europeu de 
reconhecimento de diplomas profissionais e académicos facilitará o suprimento destas necessidades 
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e permitirá uma migração laboral mais simplificada dentro e fora da UE. As lacunas de emprego 
poderiam ser preenchidas de forma mais eficaz e a migração descontrolada mais bem gerida. A 
abertura do sistema de migração laboral aos requerentes de asilo poderia ajudar a acelerar a sua 
integração nas economias e sociedades europeias. 
 

 

8. Recomendamos que a União Europeia expanda a sua legislação para atribuir mais poder e 
independência à Frontex, o que lhe permitiria intervir em todos os Estados-Membros, a fim de 
assegurar a proteção de todas as fronteiras externas da UE. Contudo, a UE deveria organizar 
auditorias de processo sobre a organização da Frontex, uma vez que é necessária total 
transparência sobre o seu funcionamento para evitar todo o tipo de abusos. 
 

Esta recomendação é feita por considerarmos inaceitável que se possa negar à Frontex o acesso às 
fronteiras, particularmente em situações em que os direitos humanos são violados. Queremos 
garantir que a Frontex implementa a legislação europeia. A própria Frontex deve ser controlada e 
verificada a fim de se evitar comportamentos inadequados dentro da organização.  
 

 

9. Recomendamos que a União Europeia, no que respeita especificamente aos migrantes 
económicos, avance com a possibilidade de rastreio dos cidadãos (sobre competências 
comprovadas, antecedentes, etc.) no país de partida; servirá esta medida para determinar quem é 
elegível para trabalhar na UE, dependendo das necessidades económicas/vagas do país de 
acolhimento. Estes critérios de rastreio devem ser públicos e consultáveis por todos. Isto pode ser 
realizado através da criação de uma Agência Europeia para a Imigração (online).  
 

A adoção desta recomendação permitiria que as pessoas não tivessem de atravessar a fronteira 
ilegalmente. Haveria um fluxo controlado de pessoas que entram na UE, o que resultaria numa 
diminuição da pressão nas fronteiras. Ao mesmo tempo, isso facilitaria o preenchimento de vagas de 
emprego nos países de acolhimento. 
 

 
10. Recomendamos que a União Europeia assegure que a política de acolhimento e as instalações em 

cada fronteira sejam as mesmas, respeitando os direitos humanos e garantindo a segurança e 
saúde de todos os migrantes (por exemplo, mulheres grávidas e crianças).  
 

Recomendamo-lo porque valorizamos muito o tratamento justo e igualitário dos migrantes em todas 
as fronteiras. Queremos evitar que os migrantes permaneçam demasiado tempo nas fronteiras e 
que os Estados-Membros fiquem sobrecarregados com o afluxo de migrantes. Todos os Estados-
Membros devem estar bem equipados para os acolher.  
 

 

Tema 2: A UE como parceiro internacional  
 

Subtema 2.1 Comércio e Relações numa Perspetiva Ética 
 

11. Recomendamos que a UE imponha restrições à importação de produtos de países que permitem o 
trabalho infantil. Essas restrições devem basear-se numa lista negra de empresas, periodicamente 
atualizada de acordo com as condições do momento. Além disso, recomendamos que se garanta o 
acesso gradual à escolarização das crianças que abandonam a força de trabalho e que se promova 
a sensibilização dos consumidores para o trabalho infantil através de informação feita por canais 
oficiais da UE, por exemplo, campanhas e narração de histórias. 
 

Esta recomendação deve-se à ligação que estabelecemos entre a falta de acesso à escolarização e a 
presença de trabalho infantil. Através desta recomendação queremos sensibilizar os consumidores 
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para a redução da procura de produtos fabricados por trabalho infantil, de modo a que a prática 
possa eventualmente ser abolida.  
 

 

12. Recomendamos que a UE estabeleça parcerias com países em desenvolvimento, apoiando as suas 
infraestruturas e partilhando competências em troca de acordos comerciais mutuamente 
favoráveis, a fim de os ajudar na transição para fontes de energia verdes. 
 

Esta recomendação procura facilitar a transição para fontes de energia renováveis nos países em 
desenvolvimento através de parcerias comerciais e acordos diplomáticos. Esta situação contribuiria 
para estabelecer boas relações a longo prazo entre a UE e os países em desenvolvimento, bem como 
para a luta contra as alterações climáticas. 
 

 

13. Recomendamos que a UE introduza um «eco-score» obrigatório, a exibir na frente de todos os 
produtos que podem ser comprados pelo consumidor em geral. O «eco-score» seria calculado de 
acordo com as emissões da produção e do transporte, bem como com o conteúdo nocivo, com 
base numa lista de produtos perigosos. O «eco-score» deve ser gerido e controlado por uma 
autoridade da UE. 
 

Esta recomendação visa tornar o consumidor da UE mais consciente da pegada ambiental dos 
produtos que compra. O «eco-score» constituiria um método de escalonamento a nível da UE, com 
vista a mostrar facilmente de que forma o produto é amigo do ambiente. O «eco-score» deveria 
incluir um código QR na parte de trás do produto, fornecendo mais informações sobre a sua pegada 
ambiental.  
 

 

Subtema 2.2 Ação Climática Internacional 
 

14. Recomendamos que a União Europeia adote uma estratégia com vista a ser mais autónoma na sua 
produção de energia. Um organismo europeu que integre as instituições energéticas europeias 
deverá coordenar o desenvolvimento das energias renováveis em função das necessidades, 
capacidades e recursos dos Estados-Membros, respeitando a sua soberania. As instituições 
promoveriam a partilha de conhecimentos entre elas para implementar esta estratégia. 
 

Recomendamo-lo porque a nossa atual dependência nos torna vulneráveis em situações de tensão 
política com países de onde importamos. A atual crise de eletricidade mostra-nos isso mesmo. No 
entanto, esta coordenação deve respeitar a soberania de cada país. 
 

 

15. Recomendamos padrões ambientais mais elevados para a exportação de resíduos para dentro e 
fora da UE, bem como controlos e sanções mais rigorosos para impedir as exportações ilegais. A 
UE deve incentivar mais os Estados-Membros a reciclarem os seus próprios resíduos e a utilizarem-
nos para a produção de energia. 
 

Esta recomendação visa acabar com os danos ambientais verificados quando alguns países se livram 
dos seus resíduos à custa de outros, especialmente quando o fazem desrespeitando todas as normas 
ambientais. 
 

 

16. Recomendamos que a UE encoraje, de forma mais veemente, a transição ambiental em curso, 
estabelecendo o objetivo eliminar as embalagens poluentes. Isto envolveria a promoção de menos 
embalagens ou de mais embalagens ecológicas. Para garantir que as empresas mais pequenas são 
capazes de se adaptar, é necessário prestar-lhes ajuda e proceder a ajustamentos. 
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Recomendamo-lo porque precisamos de reduzir a utilização de recursos naturais, especialmente de 
matérias-primas provenientes de fora da UE. Precisamos também de reduzir os danos provocados 
pelos europeus ao nosso planeta e ao seu clima. O reforço do apoio às pequenas empresas é 
fundamental para garantir que estas são capazes de se adaptar sem aumentar os seus preços. 
 

 

17. Recomendamos que os países da União Europeia, em conjunto, analisem mais seriamente a 
questão da energia nuclear. Deve haver uma maior colaboração em torno da apreciação do uso da 
energia nuclear e do seu papel na transição que a Europa precisa de conseguir para a energia 
verde. 
 

Recomendamo-la porque a questão nuclear não pode ser resolvida por um único país. Existe 
atualmente mais de uma centena de reatores em metade dos Estados-Membros, e mais estão em 
construção. Visto que a nossa rede elétrica é partilhada, a eletricidade com baixo teor de carbono 
produzida beneficia todos os europeus e aumenta a autonomia energética do nosso continente. 
Além disso, resíduos nucleares expostos ou um acidente nuclear afetaria vários países. 
Independentemente da escolha de utilizar ou não energia nuclear, os europeus devem discuti-la em 
conjunto e construir estratégias mais convergentes, respeitando, simultaneamente, as soberanias 
nacionais. 
 

 
Subtema 2.3 Promoção de Valores Europeus 

 
18. A UE deve estar mais próxima dos seus cidadãos. Recomendamos que a UE crie e reforce laços 

com os seus cidadãos e instituições locais, tais como governos, escolas e municípios, procurando 
melhorar a transparência, chegar aos cidadãos e comunicar melhor com eles sobre iniciativas 
concretas e informação geral da UE.  
 

Fazemos esta recomendação porque a informação atual da UE não é suficientemente acessível a 
todos os grupos da sociedade e não chega ao cidadão comum. A informação é, frequentemente, 
aborrecida, difícil de compreender e de difícil utilização. Tal deve ser alterado, de modo a assegurar 
que os cidadãos tenham uma visão clara do papel e da ação da UE, particularmente em termos de 
clima. Para despertar o interesse, a informação da UE precisa de ser mais fácil de encontrar, mais 
motivadora, excitante e redigida em linguagem corrente. As nossas sugestões são as seguintes: 
Visitas escolares de políticos da UE, rádio, podcasts, correio direto, imprensa, campanhas de 
autocarros, redes sociais, assembleias de cidadãos e criação de um grupo de trabalho especial para 
melhorar a comunicação da UE. Estas medidas permitirão aos cidadãos obter informações da UE que 
não são filtradas pelos meios de comunicação nacionais. 
 

 

19. Recomendamos uma participação mais forte dos cidadãos na política da UE. Propomos eventos 
que envolvam diretamente os cidadãos, como a Conferência sobre o Futuro da Europa. Devem ser 
organizados a nível nacional, local e europeu. A UE deve fornecer uma estratégia coerente e 
orientações centrais para estes eventos. 
 

Recomendamo-lo porque eventos de democracia participativa fornecerão informação correta sobre 
a UE, bem como melhorarão a qualidade das políticas da UE. Os eventos devem ser organizados de 
modo a promoverem os valores fundamentais da UE - democracia e participação dos cidadãos. Estes 
eventos constituiriam uma oportunidade para os políticos mostrarem aos cidadãos que consideram 
importante que estes estejam cientes dos acontecimentos atuais e que devem estar envolvidos na 
configuração dos mesmos. Orientações centralizadas darão às Conferências nacionais e locais uma 
forma coerente e uniforme.  
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Tema 3: Uma UE forte num mundo de paz 

 
Subtema 3.1 Segurança e Defesa 

 

20. Recomendamos que umas futuras «Forças Armadas Conjuntas da União Europeia» sejam 
predominantemente utilizadas para fins de autodefesa. Está excluída qualquer ação militar 
agressiva. Na Europa, tais Forças Armadas implicariam a capacidade de prestar apoio em tempos 
de crise, como no caso de catástrofes naturais. Fora das fronteiras europeias, poderiam ser 
implantadas em territórios, em circunstâncias excecionais e apenas ao abrigo de um respetivo 
mandato legal do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, portanto, em conformidade com o 
direito internacional. 
 

A ser implementada, esta recomendação permitiria que a União Europeia fosse vista como um 
parceiro credível, responsável, forte e pacífico na cena internacional. Espera-se assim que a sua 
maior capacidade de resposta a situações críticas, tanto interna, como externamente, proteja os 
seus valores fundamentais. 
 

 

Subtema 3.2 Tomada de decisões e política externa da UE 

 

21. Recomendamos que todas as questões decididas por unanimidade possam ser decididas por uma 
maioria qualificada. As únicas exceções devem ser a admissão de novos membros na UE e as 
alterações aos princípios fundamentais da UE, tal como se afirma no artigo 2.º do Tratado de 
Lisboa e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
 

Tal consolidará a posição da UE no mundo, ao apresentar uma frente unida em relação a países 
terceiros, e agilizará a sua resposta em geral e, em particular, em situações de crise. 
 

 

22. Recomendamos que a União Europeia reforce a sua capacidade de sancionar os Estados-Membros, 
governos, entidades, grupos ou organizações, bem como indivíduos que não cumpram os seus 
princípios, acordos e leis fundamentais. É imperativo assegurar que as sanções já existentes sejam 
rapidamente implementadas e aplicadas. As sanções contra países terceiros devem ser 
proporcionais à ação que as desencadeou, devendo ainda ser eficazes e aplicadas em tempo útil. 
 

Para que a UE seja credível e fiável, tem de aplicar sanções àqueles que infringem os seus princípios. 
Estas sanções devem ser pronta e ativamente aplicadas e verificadas. 
 

 

Subtema 3.3 Países Vizinhos e Alargamento 
 

23. Recomendamos que a União Europeia afete um orçamento específico ao desenvolvimento de 
programas educativos sobre o funcionamento da UE e os seus valores. Será depois proposto aos 
Estados-Membros que os integrem, caso desejem, nos seus programas escolares (escolas 
primárias, secundárias e universidades). Além disso, poderia ser oferecido um curso específico 
sobre a UE e o seu funcionamento aos estudantes que desejem estudar noutro país europeu 
através do programa Erasmus. Os estudantes que escolhessem esse curso teriam prioridade na 
atribuição dos referidos programas Erasmus. 
 

Esta recomendação visa reforçar o sentimento de pertença à UE, o que permitirá aos cidadãos 
identificarem-se mais com a UE e transmitirem os valores da União. Além disso, também melhorará 
a transparência no que diz respeito ao funcionamento da UE, aos benefícios de fazer parte da 
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mesma e à luta contra os movimentos anti-europeus. Poderia ainda funcionar como um dissuasor 
para os Estados-Membros que abandonam a UE. 
 

 

24. Recomendamos que a UE faça maior uso do seu peso político e económico nas suas relações com 
outros países, a fim de evitar que certos Estados-Membros sejam sujeitos a pressões económicas, 
políticas e sociais bilaterais. 
 

Fazemos esta recomendação por três razões. Em primeiro lugar, porque reforçará o sentimento de 
unidade no seio da UE. Em segundo lugar, uma resposta unilateral dará uma resposta clara, forte e 
mais rápida, a fim de evitar qualquer tentativa por parte de outros países de intimidar e engendrar 
políticas repressivas contra os membros da UE. Em terceiro lugar, reforçará a segurança da União e 
garantirá que nenhum Estado-Membro se sinta excluído ou ignorado. As respostas bilaterais dividem 
a UE e esta é uma fraqueza utilizada por países terceiros contra nós. 
 

 

25. Recomendamos que a União Europeia melhore a sua estratégia de comunicação social. Por um 
lado, a UE deve reforçar a sua visibilidade nos meios de comunicação social e promover 
ativamente o seu conteúdo. Por outro lado, a UE deve continuar a organizar conferências como a 
Conferência sobre o Futuro da Europa, numa base anual e presencial. Recomendamos também 
que a UE continue a encorajar a inovação, através da promoção de uma plataforma europeia de 
comunicação social acessível. 
 

Recomendamos o acima exposto, uma vez que não só poderia chegar aos mais jovens, mas também 
gerar mais interesse e envolvimento entre os cidadãos europeus através de um instrumento de 
comunicação mais envolvente e eficaz. Eventos como a Conferência sobre o Futuro da Europa 
devem permitir que os cidadãos se envolvam mais no processo de tomada de decisões e fazer com 
que a sua voz seja ouvida. 
 

 

26. Recomendamos que os Estados-Membros cheguem a acordo sobre uma visão forte e uma 
estratégia comum, a fim de harmonizar e consolidar a identidade e a unidade da UE antes de 
permitir a adesão a outros países. 
 

Fazemos esta recomendação porque acreditamos que é essencial reforçar a UE e consolidar a 
relação entre os Estados-Membros antes de considerar a integração de outros países.  Quantos mais 
Estados integrarem a UE, mais difícil será o processo de tomada de decisões dentro da União; daí a 
importância de rever os processos de tomada de decisão que são votados por unanimidade.. 
 

 

Tema 4: A migração de um ponto de vista humano  
 
Subtema 4.1 Remediar as causas da migração 

 

27. Recomendamos que a União Europeia participe ativamente no desenvolvimento económico de 
países fora da UE e de onde existe um elevado afluxo de migrantes. A UE, com a ajuda dos 
organismos relevantes (por exemplo, ONG locais, políticos locais, trabalhadores no terreno, 
peritos, etc.), deve procurar formas de intervir pacificamente, e de modo eficiente e ativo, em 
países com fluxos migratórios importantes que tenham previamente concordado com as 
condições exatas de cooperação com as autoridades locais. Estas intervenções devem ter 
resultados tangíveis com efeitos mensuráveis. Ao mesmo tempo, esses resultados e efeitos 
tangíveis devem ser claramente delineados para que os cidadãos da UE possam compreender a 
política de ajuda ao desenvolvimento empreendida pela União. Neste sentido, as ações da UE de 
ajuda ao desenvolvimento devem tornar-se mais visíveis. 
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Fazemos esta recomendação porque, embora a UE esteja já a trabalhar no desenvolvimento 
internacional, precisa de continuar a fazê-lo, bem como precisa de investir na transparência e 
visibilidade da política e das ações que empreende. 
 

 

28. Recomendamos o desenvolvimento de um quadro de trabalho europeu comum, harmonizando 
assim as condições de trabalho em toda a União (ex. salário mínimo, horários de trabalho, etc.). A 
UE deve tentar criar normas básicas comuns sobre trabalho para evitar a migração de cidadãos 
que deixam os seus países de origem em busca de melhores condições de trabalho. Como parte 
destas normas, a UE deve reforçar o papel dos sindicatos a nível transnacional. Ao fazê-lo, a UE 
estará a considerar a migração económica interna (migração de cidadãos da UE) uma questão 
fundamental.  
 

Recomendamo-lo porque identificámos que muitas pessoas na UE migram devido a razões 
económicas, uma vez que existem disparidades entre as condições de trabalho dos Estados-
Membros europeus. Esta situação leva a um efeito «fuga de cérebros» em várias países, o que deve 
ser evitado para que os Estados-Membros possam manter o talento e a mão-de-obra. Embora 
apoiemos a livre circulação de cidadãos, pensamos que a migração de cidadãos da UE entre Estados-
Membros, quando acontece involuntariamente, se deve a razões económicas. Por conseguinte, é 
importante estabelecer um quadro de trabalho comum.  
 

 

Subtema 4.2 Considerações humanas  
 

29. Recomendamos a implementação de uma política de migração conjunta e coletiva na UE, baseada 
no princípio da solidariedade. Queremos agora concentrar-nos no problema no que diz respeito 
aos refugiados. A definição de um procedimento comum em todos os Estados-Membros da União 
deve basear-se nas melhores práticas e nos costumes bem sucedidos em todos os países da União. 
Este procedimento deve ser pró-ativo e ativamente executado tanto pelas autoridades nacionais, 
como pela administração da UE.  
 
A questão dos refugiados diz respeito a todos os países da UE. Atualmente, as práticas nos Estados 
são demasiado diversificadas, o que tem consequências negativas tanto para os refugiados, como 
para os cidadãos da União. Por conseguinte, é necessária uma abordagem coerente e consistente. 
 

 

30. Recomendamos que a UE aumente os seus esforços para informar e educar os cidadãos dos 
Estados-Membros sobre os temas relacionados com a migração. Este objetivo deve ser alcançado 
através da educação das crianças, o mais cedo possível, desde o início da escola primária, com 
disciplinas como migração e integração. Se combinarmos esta educação precoce com as atividades 
das ONG e das organizações juvenis, bem como com campanhas mediáticas de grande alcance, 
poderemos atingir plenamente o nosso objetivo. Além disso, deve ser utilizada uma vasta gama de 
canais de comunicação, desde folhetos até à televisão e meios de comunicação social. 
 

É importante mostrar às pessoas que a migração tem muitos aspetos positivos, tais como mão-de-
obra adicional. Queremos enfatizar a importância da sensibilização em ambos os processos, para 
que as pessoas compreendam as razões e as consequências da migração, bem como a fim de se 
abolir o estigma que advém do facto de ser visto como um migrante.  
 

 

Subtema 4.3 Integração  
 

31. Recomendamos que a Diretiva 2013/33/UE, relativa a normas mínimas em matéria de 
acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-Membros, seja substituída por um regulamento 
comunitário obrigatório, uniformemente aplicável em todos os Estados-Membros. Uma das 
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prioridade deve ser a melhoria das instalações de receção e alojamento. Recomendamos a criação 
de um organismo de controlo específico da UE para a implementação do regulamento.  
 

Uma vez que a diretiva existente não é implementada uniformemente em todos os Estados-
Membros. Condições como as dos campos de refugiados de Moria têm de ser evitadas. Por 
conseguinte, o regulamento recomendado deve ser implementado e prever sanções obrigatórias. 
Quanto ao organismo de controlo, este deve ser forte e fiável. 
 

 

32. Recomendamos que a UE assegure que todos os requerentes de asilo e refugiados, durante o 
processo de residência, frequentem cursos de língua e integração. Os cursos devem ser 
obrigatórios, gratuitos e incluir assistência pessoal para as primeiras fases da integração. Devem 
começar dentro de duas semanas após a apresentação do pedido de residência. Além disso, 
devem ser estabelecidos incentivos e mecanismos sancionatórios.  
 

A aprendizagem da língua, assim como a compreensão da cultura, história e ética do país de 
chegada, é um passo fundamental para a integração. A longa espera pelo desenvolvimento do 
processo de integração inicial tem um impacto negativo na assimilação social dos migrantes. Os 
mecanismos sancionatórios podem ajudar a identificar a vontade de integração de um migrante. 
 

 

Tema 5: Responsabilidade e solidariedade em toda a UE 

 
Subtema 5.1 Distribuição da Migração  
 

33. Recomendamos a substituição do Sistema de Dublin por um tratado juridicamente vinculativo, 
que assegure uma distribuição justa, equilibrada e proporcional dos requerentes de asilo na UE, 
com base na solidariedade e na justiça. Atualmente, os refugiados são obrigados a apresentar os 
seus pedidos de asilo ao Estado-Membro da UE a que chegam primeiro. A transição entre sistemas 
deve ser realizada o mais rapidamente possível. A proposta da Comissão Europeia para um Novo 
Pacto da UE sobre Migração e Asilo a partir de 2020 é um bom ponto de partida e deve assumir 
forma jurídica, uma vez que inclui quotas sobre a distribuição de refugiados entre os Estados-
Membros da UE. 
 

Recomendamo-lo porque o atual sistema de Dublin não respeita os princípios de solidariedade e 
justiça. Coloca, aliás, um pesado fardo sobre os países situados na fronteira da UE, onde a maioria 
dos requerentes de asilo entra pela primeira vez em território da União. Todos os Estados-Membros 
têm de assumir a responsabilidade de gerir os fluxos de refugiados para a UE. A UE é uma 
comunidade de valores partilhados e deve agir em conformidade.  
 

 

34. Recomendamos que a UE preste apoio aos seus Estados-Membros, a fim de processar os pedidos 
de asilo a um ritmo mais rápido e de acordo com normas comuns. Além disso, deve ser 
providenciado alojamento humanitário aos refugiados. Para aliviar os países de chegada, 
recomendamos que os refugiados sejam realojados dentro da UE rápida e eficientemente após a 
sua primeira chegada à União, para que o seu pedido de asilo possa ser processado noutro lugar 
dentro da UE. Para tal, é necessário apoio financeiro da UE, bem como apoio organizacional 
através da Agência da UE para o Asilo. As pessoas cujos pedidos de asilo foram recusados devem 
ser reenviadas para os seus países de origem de forma eficaz - desde que o seu país de origem seja 
considerado seguro. 
 
Recomendamo-lo porque os procedimentos de asilo demoram atualmente demasiado tempo e 
podem diferir de um Estado-Membro para outro. Ao acelerar os processos de asilo, os refugiados 
passam menos tempo à espera da sua decisão final de asilo em instalações de alojamento 
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temporário. Do mesmo modo, os requerentes de asilo que são admitidos podem ser integrados mais 
rapidamente no seu país de destino final. 
 

 

35. Recomendamos um forte apoio financeiro, logístico e operacional da UE para a gestão do primeiro 
acolhimento, conduzindo a uma possível integração ou repatriamento de migrantes em situação 
irregular. Os beneficiários do apoio serão os Estados fronteiriços da UE que suportam o fardo do 
afluxo migratório. 
 

Recomendamos um forte apoio, visto que alguns Estados fronteiriços da UE suportam o maior fardo 
do fluxo migratório devido à sua localização geográfica. 
 

 

36. Recomendamos que o mandato da Agência da UE para o Asilo seja reforçado, a fim de se 
coordenar e gerir a distribuição dos requerentes de asilo nos Estados-Membros da UE e alcançar 
uma distribuição justa. Uma distribuição justa exige que se tenha em conta as necessidades dos 
requerentes de asilo, bem como as capacidades logísticas e económicas dos Estados-Membros da 
UE e as suas necessidades em termos de mercado de trabalho. 
 

Fazemos esta recomendação porque uma coordenação e uma gestão centralizadas da distribuição 
dos requerentes de asilo que seja considerada justa, tanto pelos Estados-Membros, como pelos seus 
cidadãos, evita situações caóticas e tensões sociais, contribuindo assim para uma maior 
solidariedade entre os Estados-Membros da UE. 
 

 
Subtema 5.2 Abordagem comum ao Asilo 
 

37. Recomendamos ou a criação de uma instituição de longo alcance da UE ou o reforço da Agência da 
UE para o Asilo, com vista a processar e decidir sobre pedidos de asilo para toda a União Europeia 
com base em normas uniformes. Deve também ser responsável por uma distribuição justa dos 
refugiados. Esta instituição deve ainda definir quais os países de origem que são seguros e quais os 
que não o são, e deve ser responsável pelo reenvio dos requerentes de asilo rejeitados.  
 

Recomendamo-lo porque a atual política de asilo se caracteriza por responsabilidades pouco claras e 
normas diferentes entre os Estados-Membros da UE. Esta situação leva a um tratamento incoerente 
dos procedimentos de asilo na UE. Além disso, atualmente, a Agência da UE para o Asilo dispõe 
apenas de competências «leves». Limita-se a aconselhar os Estados-Membros sobre questões de 
asilo.  
 

 

38. Recomendamos a criação, sem demora, de centros de asilo dedicados a menores não 
acompanhados em todos os Estados-Membros da UE. Esta recomendação tem como fim 
acomodar e prestar cuidados aos menores de acordo com as suas necessidades particulares, à 
primeira oportunidade.  
 

Assim, fazemos esta recomendação por considerarmos que: 
1) Muitos menores estarão provavelmente traumatizados (uma vez que vêm de zonas de conflito). 
2) Diferentes crianças terão necessidades diferentes (de acordo com a sua idade, saúde, etc.). 
3) A ser implementada, esta recomendação asseguraria que os menores vulneráveis e traumatizados 
receberiam todos os cuidados necessários à primeira oportunidade possível. 
4) Os menores são futuros cidadãos europeus e, como tal, se tratados adequadamente, deverão 
contribuir positivamente para o futuro da Europa. 
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39. Recomendamos o estabelecimento de um sistema comum e transparente para lidar com o 
tratamento expedito dos requerentes de asilo. Este processo deve prever uma norma mínima e 
deve ser aplicado em todos os Estados-Membros de forma igual. 
 

Assim, fazemos esta recomendação por considerarmos que: 
1) A ser implementada, esta recomendação conduziria a um tratamento mais rápido e transparente 
dos pedidos de asilo. 
2) A incapacidade de acelerar o processo de asilo conduz à ilegalidade e à criminalidade. 
3) As normas mínimas referidas na nossa recomendação devem incluir o respeito pelos direitos 
humanos, pela saúde e pelas necessidades educativas dos requerentes de asilo. 
4) A implementação desta recomendação conduziria ao acesso ao emprego e à autossuficiência, 
permitindo uma contribuição positiva para a sociedade da UE. A regularização do estatuto laboral 
evita os abusos de que os requerentes de asilo possam ser alvo no ambiente de trabalho. Estas 
medidas só poderiam beneficiar uma integração mais bem sucedida de todos os afetados. 
5) As estadias prolongadas em centros de asilo têm consequências negativas em termos de saúde 
mental e bem-estar dos ocupantes. 
 

 

40. Recomendamos veementemente uma revisão completa de todos os acordos e legislações que 
regem o asilo e a imigração na Europa. Recomendamos ainda que seja adotada uma abordagem 
para «toda a Europa». 
 

Assim, fazemos esta recomendação por considerarmos que: 
1) Os acordos atuais são inexequíveis, impraticáveis e desde 2015 que já não se adequam ao 
objetivo. 
2) A UE deve ser a primeira «agência» a gerir todas as outras agências e ONG que lidam diretamente 
com questões de asilo.  
3) Os Estados-Membros afetados são os que, em grande parte, ficam sozinhos a lidar com esta 
questão. A atitude «à la carte» de alguns Estados-Membros é um fraco reflexo da unidade da UE. 
4) Uma nova legislação específica permitiria um futuro melhor para todos os requerentes de asilo e 
conduziria a uma Europa mais unificada. 
5) As lacunas na legislação atual estão a gerar conflitos e desarmonia em toda a Europa e estão a 
causar uma intolerância crescente entre os cidadãos europeus em relação aos migrantes. 
6) Uma legislação mais forte e relevante levaria a uma redução da criminalidade e dos abusos do 
atual sistema de asilo. 
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Anexo I: Como foram elaboradas as recomendações? 

A. Panorâmica da 3.ª sessão  

  

Sessão 

3 

Dia 1 

Reconectar, estabelecer 

prioridades e começar 

Dia 2 

Transformar as orientações 

em recomendações finais 

Dia 3 
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finais 

Votação das 
recomendações 
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Transformar as 
orientações em 
recomendações 

Boas-vindas e objetivos 
para o fim de semana 

Abrir fórum 

Leitura e definição de 
prioridades das 

orientações 

Apresentação das 
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Finalização das 
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Transformar as 
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do 
subgrupo 
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B. Representação esquemática do desenvolvimento de recomendações  
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C. Processo de elaboração de recomendações passo a passo 

Sexta-feira, 11/02/2022 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Voltar a familiarizar-se com o painel e preparar-se para a 3.ª sessão 

Boas-vindas; Dar a palavra aos cidadãos; Atualização da plataforma; Ordem do dia do fim de 
semana; Introdução à metodologia da sessão 

Abrir fórum 1 

Objetivo: Definir a prioridade das orientações 

Leitura das orientações e debate informal em duas salas (sem interpretação); definir a prioridade 
das orientações utilizando autocolantes; cada cidadão recebeu cinquenta autocolantes (dez verdes 
para o tema 1, dez vermelhos para o tema 2, dez azuis para o tema 3, dez amarelos para o tema 4 e 
dez laranja para o tema 5) e definiu a prioridade de um máximo de dez orientações por cada tema.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Trabalho do subgrupo 1 

Objetivo: Dar início à transformação das orientações em recomendações 

Subtema 5 
Responsabili
dade e 
solidariedad
e em toda a 
UE 

 

Subtema 5.1 
Distribuição 
da Migração 

Tema 3:  
Uma UE forte 
num mundo de 
paz 

 

Subtema 3.1 
Segurança e 
Defesa 

Tema 1 
Autossuficiência 
e Estabilidade 

 

Subtema 1.1 
Autonomia da 
UE 

Tema 4 
Migração 
de um 
ponto de 
vista 
humano 

 

Subtema 
4.1 
Integração 

Tema 2  
A UE como 
parceiro 
internacional 
 

Subtema 2.2 
Ação 
Climática 
Internacional 
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Sábado, 12/02/2022 

Trabalho do subgrupo 2 

Objetivo 1: Transformar as orientações em recomendações 

Foi seguida a mesma metodologia utilizada no trabalho do subgrupo 1. 

Objetivo 2: Troca de observações com outros subgrupos a quem foi atribuído o mesmo tema. 

Objetivo 3: Troca de observações com outros subgrupos a quem foram atribuídos outros temas. 

Foi utilizada a mesma metodologia que anteriormente. 

Objetivo 4: Finalização das recomendações 

Nesta última fase foram feitos esforços para incluir as observações dos outros subgrupos e a 
verificação de factos. Os subgrupos finalizaram as suas recomendações. 

Domingo, 13/02/2022 

Abrir fórum 2 

Objetivo: Trabalhar nas principais mensagens para o Plenário da Conferência 

O grupo de 20 representantes do painel no Plenário da Conferência trabalhou igualmente nas 
principais mensagens entre as sessões. Para o efeito, entrevistaram outros participantes para tentar 
reunir essas mensagens e poder comunicar as conclusões do painel de uma forma simples. As 
principais mensagens devem refletir as recomendações e as respetivas justificações. 

Sessão plenária 2 

Objetivo: Votar nas recomendações 

Instruções facultadas aos participantes: 

 

1. Premir um botão no tablet. 

 

2. Digitalizar um código QR 

para aceder à hiperligação do 

formulário com as 

recomendações para o tema. 

 

3. Verificar o número de 

identificação pessoal (PIN) que 

se encontra na parte traseira 

do tablet. 
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4. Introduzir o PIN no 

formulário. 

 

 

5. Selecionar a mão com o 

polegar para cima ou para 

baixo em cada uma das 

recomendações para cada 

tema e enviar. 

 
 

 

 

 

 

6. As recomendações que 

obtenham 70 % ou mais dos 

votos serão aprovadas. 
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Anexo II: Contributos de peritos e de verificadores de factos para apoiar o processo de verificação 

de factos 

O contributo dos peritos e dos verificadores de factos foi coordenado pelo «Centro de 
Conhecimento e Informação – KICK», composto por membros do Secretariado Comum e do grupo 
de deliberação. Sempre que os participantes, mediadores, observadores ou peritos participantes 
detetavam a necessidade de clarificação factual, esta era comunicada ao KICK, que reencaminhava a 
pergunta para o perito e/ou verificador de factos adequado. 

As deliberações dos subgrupos foram seguidas por vários peritos no local e em linha, para que se 
pudesse proceder à verificação de factos. Além disso estavam disponíveis peritos das três 
instituições para responder a questões de verificação de factos nos seus domínios de especialização, 
em especial no concernente aos instrumentos regulamentares e outros instrumentos políticos já 
existentes.  

Foi solicitado aos peritos e verificadores de factos que respondessem rapidamente e que 
formulassem respostas tão claras quanto possível, que pudessem ser transmitidas pelo mediador 
aos participantes após aprovação pelo KICK. Os peritos indicados abaixo estavam disponíveis; nem 
todos receberam perguntas e alguns puderam dar o seu contributo sob vários temas.  

Lista de peritos presentes e em linha: 

Peritos para o Tema 1: Autossuficiência e Estabilidade  

● Sophie Vanhoonacker, Cátedra Jean Monnet em Governação Administrativa, na Faculdade 

de Artes e Ciências Sociais (FASoS), Universidade de Maastricht. 

● Martijn Pluim, Diretor de Diálogos sobre Migração e Cooperação no ICMPD.  

Peritos para o Tema 2: A UE como parceiro internacional 

● Heidi Maurer, Investigador no departamento de administração e-governação da 

Universidade do Danúbio de Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, Professora Associada de Relações Internacionais e Ciência Política, 

Faculdade de Artes e Ciências Sociais, Universidade de Maastricht. 

● Nadya Dedikova, Escritora diplomática, Diplomacia do Pacto Ecológico Europeu. 

● Bernard Hoekman, Professor e Diretor da área de investigação «Economia Global» no 

Centro Robert Schuman para Estudos Avançados, Instituto Universitário Europeu em 

Florença.  

● Andrea Ott, Professora de Direito das Relações Externas da UE na Faculdade de Direito da 

Universidade de Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, Palestrante Sénior no Instituto Europeu de Administração Pública. 

Peritos para o Tema 3: Uma UE forte num mundo pacífico  

● Steven Blockmans, Diretor de Investigação do Centro de Estudos de Políticas Europeias, 

Professor de Direito e Governação de Relações Externas da UE na Universidade de 

Amsterdão e chefe de redação da European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, Diretor-Adjunto da AIES. 

● Leonard Schuette, Investigador doutorado no projeto NestIOr «Who gets to live forever?  

Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations», 

Universidade de Maastricht. 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
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● Béata Huszka, Professor assistente na Universidade Eötvös Loránd.  
● John O’Brennan, Cátedra Jean Monnet em Integração Europeia e Diretor do Centro 

Maynooth de Estudos Europeus e Eurasiáticos.  

Peritos para o Tema 4: A migração de um ponto de vista humano  

● Rainer Münz, Professor convidado na Universidade da Europa Central.  

● Rainer Bauböck, Professor a tempo parcial no Programa de Governação Global do Centro 
Robert Schuman para Estudos Avançados do Instituto Universitário Europeu. 

● Talitha Mortimer Dubow, Investigadora do Grupo de Migração da UNU-MERIT/ Maastricht 

Graduate School of Governance, Universidade de Maastricht. 

● Martijn Pluim, Diretor de Diálogos sobre Migração e Cooperação no ICMPD.  
● Lalaine Siruno, Doutorada, Faculdade de Gestão e Economia, Maastricht Graduate School of 

Governance, Universidade de Maastricht. 

● Jérôme Vignon, Conselheiro no Instituto Jacques Delors. 

Peritos para o Tema 5: Responsabilidade e solidariedade em toda a UE 

● Violeta Moreno-Lax, Professora de Direito na Universidade Queen Mary de Londres.  

● Philippe De Bruycker, Professor e cátedra Jean Monnet de direito europeu de imigração e 

asilo no Instituto de Estudos Europeus da Université Libre de Bruxelles. 

 

  

https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Anexo III: Outras recomendações que foram apreciadas pelo painel e não foram aprovadas 
 

 

Tema 1 Autossuficiência e Estabilidade  
 
Subtema 1.1 Autonomia da UE 
 

Recomendamos, sempre que os países em desenvolvimento o solicitem, programas de 
intervenção para o desenvolvimento económico baseados em parcerias adaptadas às 
necessidades de cada Estado e/ou acordos comerciais, após um estudo inicial do seu potencial 
económico e posterior concessão de apoio económico e garantia de formação profissional. 

Fazemos esta recomendação por considerarmos que conduz ao desenvolvimento da independência 
industrial, criando locais de trabalho que melhoram a situação/o estado global da migração; o que 
também pode servir para ajudar a melhorar os acordos comerciais nos países em desenvolvimento. 
 

 

Tema 2: A UE como parceiro internacional  
 
Subtema 2.1 Comércio e Relações numa Perspetiva Ética 
 

Recomendamos que a UE inclua regulamentos que obriguem as empresas a controlar a sua cadeia 
de abastecimento, fornecendo periodicamente um relatório (de auditoria) completo, e estabeleça 
condições que recompensem e restrinjam a importação, de acordo com critérios éticos. 
Dependendo da dimensão, a empresa deve fornecer um relatório de auditoria interna e/ou 
externa.  
 

Recomendamo-lo a fim de alargar a perspetiva ética no comércio com a UE, através da 
monitorização da atividade das empresas na cadeia de abastecimento em todos os países, 
incentivando as empresas a comportarem-se de acordo com critérios éticos, por exemplo em 
matéria de utilização de produtos perigosos, direitos e condições laborais, possível utilização de 
trabalho infantil e proteção ambiental. Esta recomendação não se aplicaria aos produtos em linha 
comprados diretamente pelo consumidor. 
 

 
Tema 3: Uma UE forte num mundo de paz 

 
Subtema 3.1 Segurança e Defesa 
 
Recomendamos que a atual arquitetura de segurança europeia seja reconceptualizada como uma 
estrutura supranacional mais eficiente, eficaz e capaz. Esta reconceptualização acabará por 
resultar na criação das «Forças Armadas Conjuntas da União Europeia». Este desenvolvimento 
implica a integração gradual e subsequente conversão das forças armadas nacionais. A unificação 
das capacidades e dos recursos militares em toda a União Europeia deve também promover uma 
integração europeia duradoura. A criação das Forças Armadas Conjuntas da União Europeia exige 
também um novo acordo de cooperação com a NATO, bem como com os Estados-Membros da 
NATO não europeus. 
 

Na sequência desta recomendação, esperamos que as estruturas militares no seio da União Europeia 
sejam mais eficientes em termos de custos e capazes de responder e agir quando necessário. Como 
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consequência desta abordagem integrada, a União Europeia estará numa melhor posição para agir 
de forma decisiva e coordenada em situações críticas. 
 

 

Tema 4: A migração de um ponto de vista humano  
 
Subtema 4.1 Remediar as causas da migração 
 

Recomendamos que a UE crie um protocolo de ação relativamente à crise de refugiados que irá 
resultar da crise climática. Como parte deste protocolo, a UE deve expandir a definição de 
refugiados e requerentes de asilo, de modo a ser mais abrangente e a incluir as pessoas afetadas 
pelas alterações climáticas. Uma vez que muitos migrantes não terão a oportunidade de regressar 
aos seus países de origem devido à sua inabitabilidade, outra parte do protocolo deverá garantir 
que as instituições encontrem novos usos para as áreas afetadas pelas alterações climáticas, a fim 
de apoiar os migrantes que deixaram estes territórios. Por exemplo, as zonas inundadas poderiam 
ser utilizadas para criar parques de energia eólica. 
 
Recomendamo-lo porque todos nós somos responsáveis pela crise climática. Por conseguinte, temos 
uma responsabilidade para com os mais afetados. Embora não tenhamos previsões nem dados 
concretos sobre os futuros refugiados climáticos, as alterações climáticas afetarão, com certeza, a 
vida de milhões de pessoas. 
 
 
Subtema 4.2 Considerações Humanas 
 

Recomendamos o reforço e o financiamento imediatos e organizados de estradas e meios de 
transporte legais e humanitários para os refugiados provenientes de zonas de crise. O sistema 
especial de Vias Europeias de Segurança (SER) deve ser estabelecido e regulado pelo organismo 
criado especificamente para esse fim. Esta agência, constituída através de processo legislativo, 
seria dotada das suas próprias competências especiais, consagradas no seu regulamento interno.  
 
O tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes são questões sérias que 
precisam de ser tratadas. A nossa recomendação conduziria certamente à redução destas 
preocupações.  
 

 

Subtema 4.3 Integração 
 

Recomendamos a introdução de uma diretiva europeia que garanta que cada área habitável dos 
Estados-Membros não possa ter mais de 30% de habitantes de países terceiros. Este objetivo deve 
ser alcançado até 2030 e os Estados-Membros europeus devem obter apoio para a sua 
implementação. 
 

Recomendamo-lo porque uma distribuição geográfica mais equilibrada levará a uma melhor 
aceitação dos migrantes por parte da população local e, por conseguinte, a uma melhor integração. 
O valor percentual apresentado tem por base um novo acordo político na Dinamarca.  
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Anexo IV: Orientações agrupadas 

 

Tema 1: Autossuficiência e Estabilidade  

 
1.1. Autonomia da UE  

 

1. 1.1.1.1 orientação: Potencialmente, todos os Estados-Membros europeus devem participar 
no euro, mas os critérios de adesão devem ser cumpridos.  
 

2. 1.1.1.2 orientação: Os lucros sobre especulação em cripto moedas devem ser tributados; As 
cripto moedas não devem ser reconhecidas como meio de pagamento oficial.  
 

3. Agrupamento de 2 orientações 
 
 

1.1.2.1 orientação: Deve haver incentivos à produção na Europa e os trabalhadores 
europeus devem ser apoiados.  
1.1.11.1 orientação: Propomos que os Estados-Membros da UE e, implicitamente, os 
investidores deles provenientes, tenham condições de contratação mais favoráveis do que 
os investidores não pertencentes à União que tentam investir na União.  

 
4. 1.1.2.2 orientação: Os alimentos provenientes de fontes locais devem ser promovidos e 

apoiados financeiramente.  

 

5. 1.1.3.1 orientação: A conformidade com as normas da OMC deve ser certificada e 
sancionada por organismos independentes.  
 

 

6. Agrupamento de 3 orientações 
 

 
1.1.4.1 orientação: As empresas devem ser obrigadas a aceitar de volta todos os seus 
produtos.  
1.1.4.2 orientação: As empresas devem ser obrigadas a oferecer garantia para os seus 
produtos durante 10 anos e a disponibilidade de peças sobressalentes durante 20 anos. 
1.1.10.2 orientação: De acordo com as observações do Grupo 1, acreditamos que 10 anos 
de garantia / 20 anos de disponibilidade de peças sobressalentes poderiam ajudar.  

 

7. Agrupamento de 4 orientações 

 

1.1.4.3 orientação: Os produtos devem obter um código QR na sua cadeia de produção e 
abastecimento.  
1.1.10.1 orientação: Propomos que, antes de mais, se crie um sistema de normas elevadas 
para que os produtos da UE se tornem uma norma para todos os bens importados.  
1.1.14.1 orientação: A UE deve ter um programa de responsabilização das empresas para as 
encorajar a respeitar a legislação sobre a cadeia de abastecimento e desencorajá-las a 
externalizar serviços em países que exploram trabalhadores ou que não trabalham de forma 
sustentável.  
2.1.2.1 orientação: Sistemas de certificação que podem informar os consumidores sobre o 
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ambiente e as condições de trabalho (por exemplo, os métodos de produção ética / 
pontuação ecológica).  

 

8. 1.1.5.1 orientação: A sustentabilidade e os critérios éticos devem ser sempre considerados 
nos acordos comerciais internacionais.  

 

9. 1.1.5.2 orientação: Deve haver mais sanções e tarifas sobre as importações de países que 
violam as normas.  
 

10. 1.1.6.1 orientação: Deve haver mais parcerias tecnológicas e de I&D com países que ainda 
não são um dos grandes parceiros (por exemplo, Taiwan, África, América Latina).  
 

11. 1.1.6.2 orientação: Devemos manter e apoiar mais escolas internacionais fora da Europa; Os 
valores éticos europeus devem ser ensinados nas aulas.  
 

12. 1.1.7.2 orientação: Ao expandir os transportes públicos, a dependência do automóvel deve 
ser reduzida.  

 

13. Agrupamento de 3 orientações 

 

1.1.8.1 orientação: Propomos algum tipo de subsídio a ser oferecido aos produtores que 
trabalham em áreas mais propensas a esta tendência.  
1.1.8.3 orientação: Propomos uma elevada tributação dos materiais provenientes da União 
Europeia para utilização noutros países.  
1.1.8.4 orientação: Na sequência das observações recebidas do Grupo 1, acreditamos que 
uma solução possível seria a tributação das emissões de CO2 das empresas de transporte.  

 

14. 1.1.8.2 orientação: Propomos que os materiais / produtos / mercadorias que são 
exportados da UE e depois reimportados para a UE sejam cobrados impostos muito elevados 
para desencorajar o fabrico de mercadorias utilizando materiais da União fora da UE.  
 

15. 1.1.9.1 orientação: Propomos que as atividades de produção levadas a cabo por certas 
empresas regressem aos países de origem para que, implicitamente, grande parte da 
produção regresse à UE (isto poderia ser encorajado através de um sistema de incentivos 
para estas empresas que regressam).  
 

16. 1.1.9.2 orientação: De acordo com as observações do Grupo 1, acreditamos que é uma boa 
solução reduzir as exportações de matérias-primas críticas, limitando esta ação apenas às 
mesmas, não a todas as categorias de materiais em geral. 
 

17. 1.1.12.1 orientação: Propomos uma ação unitária a nível da UE em termos de negociações 
para importações ou exportações.  
 

18. 1.1.13.1 orientação: Ligado a este tópico, acreditamos que, para demonstrar unidade, a 
legislação europeia sobre domínios-chave que começaram a ser cada vez mais discutidos 
nos Estados-Membros nos últimos anos (aborto, direitos LGBTQ, etc.) deve ter precedência 
sobre a legislação nacional.  
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19. Agrupamento de 2 orientações 
 

 

1.1.15.1 orientação: Acreditamos que estes países deveriam ser ajudados através de 
programas de intervenção europeus para desenvolver as suas capacidades de produção.  
2.1.3.1 orientação: Desenvolver relações mais fortes com as economias em 
desenvolvimento, bem como com outros países.  

 

20. 1.1.16.1 orientação: Acreditamos que deve ser criada uma plataforma acessível a todas as 
plataformas com oportunidades de emprego à escala da UE.  

 

 

1.2 Fronteiras  
 

21. Agrupamento de 2 orientações 

 

1.2.3.1 orientação: A Frontex deve assumir uma maior responsabilidade pela proteção das 
fronteiras externas, a responsabilidade não deve ser principalmente dos Estados-
Membros. Os funcionários da Frontex poderiam receber formação em conjunto com os 
guardas de fronteira nos Estados-Membros. A Frontex poderia também cooperar 
estreitamente com a Europol.  
1.2.11.1 orientação: A UE deve expandir a sua legislação e atribuir mais poder e 
independência à Frontex. No entanto, a UE deve certamente também impor mais controlos 
e exigir total transparência no funcionamento da Frontex, a fim de evitar abusos. 

 

22. 1.2.7.1 orientação: Deveria haver um sistema de migração laboral, baseado nas 
necessidades reais na Europa; O sistema no Canadá deveria ser um modelo. Deveria haver 
também ofertas de qualificação profissional, bem como ofertas de integração cultural e 
linguística para migrantes na Europa.  

 

23. 1.2.7.2 orientação: O setor privado deveria obter mais incentivos para manter a produção 
na UE e, assim, oferecer também empregos aos migrantes.  
 

24. 1.2.9.2 orientação: Especificamente para os refugiados económicos, a UE deveria organizar 
no país de partida a possibilidade de rastrear os cidadãos (sobre competências, 
antecedentes, etc.) para determinar quem é elegível para vir e trabalhar na UE. Estes 
critérios de rastreio devem ser públicos e consultáveis por todos. Isto pode ser realizado 
através da criação de uma Agência Europeia para a Imigração (online).  
 

25. 1.2.10.1 orientação: A UE deve assegurar que a política em cada fronteira seja a mesma, 
respeitando os direitos humanos e garantindo a segurança e saúde de todos os refugiados 
(por exemplo, mulheres grávidas e crianças). Possivelmente em colaboração com a Frontex. 
Se o país não o fizer, a UE deve punir o país ou mesmo assumir temporariamente uma parte 
do país para que os refugiados possam viajar em segurança através do país (uma espécie de 
«zona de trânsito branca» para não viajar para ficar).  
 

26. 1.2.12.1 orientação: A UE deveria tornar as ONG supérfluas, impedindo-as de agirem por si 
próprias. A própria UE tem o dever de salvar vidas e deve agir de uma forma humanitária. As 
ONG devem operar por encomenda da UE e não por conta própria.  
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Tema 2: A UE como parceiro internacional  

 

2.1 Comércio e relações numa perspetiva ética 

 

  

27. Agrupamento de 2 orientações 

 

2.1.1.1 orientação: Cooperação com o setor privado e fornecedores dos países em causa, 
para que o problema seja resolvido na fonte.  
2.1.1.2 orientação: Assegurar as condições sociais das crianças, incluindo a escolaridade, 
por exemplo através da escolaridade gratuita, nos países onde existe trabalho infantil.  

 

28. Agrupamento de 2 orientações 

 

2.1.2.2 orientação: Controlar os intercâmbios comerciais entre países e assegurar que os 
valores éticos são respeitados.  
2.2.5.3 orientação: Reforçar a colaboração com os países exportadores para assegurar que 
cumprem as normas ambientais e éticas, e que os seus produtos cumprem as normas de 
segurança europeias (rótulo CE, criar uma nova norma mais flexível e mais respeitada).  

 

29. 2.1.3.2 orientação: Basear os acordos comerciais com a China em acordos e tratados 
internacionais.  
 

30. Agrupamento de 3 orientações 

 

2.1.4.1 orientação: Por exemplo, através de quotas de produtos quando há escassez.  
2.1.4.2 orientação: Por exemplo, assegurar produtos eletrónicos e produtos essenciais na 
saúde / vacinas.  
2.1.4.3 orientação: Assegurar a produção própria na UE de produtos essenciais em tempos 
de escassez. 

 

31. Agrupamento de 3 orientações 

 

2.1.5.1 orientação: Prever controlos, impostos e sanções contra a corrupção.  
2.1.5.2 orientação: No comércio com países onde existe corrupção, é fundamental que 
todas as partes tenham uma compreensão profunda do quadro do acordo.  
2.1.5.3 orientação: Os acordos comerciais devem ser respeitados no comércio com países 
com corrupção, para que o dinheiro seja distribuído ao abrigo do acordo.  

 

32. Agrupamento de 2 orientações 

 

2.1.6.2 orientação: Assegurar que os acordos ambientais são respeitados pelos países em 
desenvolvimento, e que tanto os acordos como os países em desenvolvimento são 
apoiados pela UE.  
2.2.3.4 orientação: Facilitar a transferência e o intercâmbio de tecnologias ecológicas para 
países em desenvolvimento (no âmbito de acordos comerciais ou diplomáticos).  
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33. 2.1.6.3 orientação: Consumidores conscientes na UE.  
 
2.2 Ação Climática Internacional 

 

34. 2.2.2.1 orientação: Medidas e controlos mais rigorosos para limitar estas exportações, maior 
colaboração entre as forças supervisoras nacionais para combater os abusos ambientais.  
 

35. Agrupamento de 3 orientações 

 

1.1.7.3 orientação: Os Estados-Membros deveriam reciclar melhor os seus resíduos e 
utilizar os resíduos para a produção de energia. Isto poderia ser incentivado e apoiado pela 
União Europeia.  
2.2.2.2 orientação: Incentivar uma melhor reutilização dos resíduos, incluindo a criação de 
energia (biogás).  
2.2.2.3 orientação: Mais reciclagem.  

 

36. 2.2.2.4 orientação: Reduzir as embalagens e ajudar as pequenas empresas a criar 
embalagens mais ecológicas (aparelhos).  

 

37. 2.2.3.1 orientação: Criar um espaço único para as empresas europeias para lhes permitir 
promover produtos e serviços ecologicamente responsáveis e trocar conhecimentos.  
 

38. 2.2.3.2 orientação: Criar um consórcio académico europeu especificamente ligado às 
inovações ecológicas. 
 

39. 2.2.3.3 orientação: Desenvolver o Conselho Europeu de Inovação.  
 

40. Agrupamento de 4 orientações 
 

 

2.1.6.1 orientação: Impostos mais elevados sobre os países que não cumprem as normas 
ambientais.  
2.2.4.1 orientação: Imposto proporcional às condições (legislação ambiental e laboral) de 
produção.  
2.2.4.2 orientação: Criar regras mais estritas para penalizar as empresas que utilizam estas 
práticas.  
2.2.6.2 orientação: Reforçar os mecanismos de tributação e os prémios para promover um 
menor consumo de emissões.  

 

41. 2.2.5.1 orientação: Aumentar a percentagem de minérios e matérias-primas extraídas na 
UE.  

 

42. 2.2.5.2 orientação: Encorajar o desenvolvimento de métodos de extração mais amigos do 
ambiente.  
 

43. 2.2.6.1 orientação: Lançar uma moratória sobre o consumo de energia dos serviços digitais 
e a regulação de usos particularmente vorazes e não críticos, tais como cripto moedas e NFT. 
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44. Agrupamento de 3 orientações 
 
  

1.1.7.1 orientação: A produção de energia na Europa deve ser expandida e precisamos de 
utilizar melhor os nossos recursos internos.  
2.2.7.1 orientação: Desenvolver mais eletricidade renovável (solar, eólica, hidroelétrica, 
biogás produzido a partir de resíduos) dentro da UE.  
2.2.7.3 orientação: Criar um líder europeu no domínio da produção de eletricidade verde 
(Airbus de eletricidade verde).  

 

45. 2.2.7.2 orientação: Lançar um debate europeu sobre a energia nuclear.  

 

46. 2.2.7.4 orientação: Permitir uma melhor transferência de energia dentro da União Europeia 
(gasoduto e outros).  

 
 
2.3 Promoção dos valores europeus  

 

47. 2.3.1.1 orientação: Rever valores e normas para assegurar a copropriedade da ideia em 
todos os Estados-Membros.  

48. 2.3.2.1 orientação: Implementar este tipo de processos (A Conferência sobre o Futuro da 
Europa, na qual participamos) mais frequentemente a nível da UE.  

 

49. Agrupamento de 4 orientações 
 

 

2.2.1.1 orientação: Criar e reforçar os laços entre a UE e as instituições locais.  
2.2.1.2 orientação: Comunicar mais diretamente com os cidadãos europeus através de um 
canal dedicado (por exemplo através de relatórios, vários meios de comunicação social) 
para informar a política climática da UE e os projetos e iniciativas concretas levadas a cabo.  
2.2.1.3 orientação: Publicar mais estatísticas sobre emissões de diferentes setores da UE e 
torná-las mais visíveis (por exemplo, através do canal acima mencionado).  
2.3.2.2 orientação: Recomendamos que a UE comunique diretamente com os cidadãos 
europeus através de um canal dedicado ou de um departamento de comunicação. 
Informação sobre iniciativas e projetos concretos levados a cabo.  

 

50. 2.3.4.1 orientação: A UE deve proporcionar segurança conjunta nas fronteiras da UE, de 
acordo com os princípios e valores da UE. Ou seja, respeitar os direitos humanos, 
independentemente do que aconteça ao longo das fronteiras externas.  

 

51. 2.3.4.2 orientação: A UE deve promover a cooperação entre os exércitos nacionais de 
diferentes países da UE e o pessoal da União Europeia.  
 

2.3.4.3 orientação: Recomendamos que a UE assegure a segurança das fronteiras, salvaguardando 

ao mesmo tempo a migração regulamentada.  
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Tema 3: Uma UE forte num mundo pacífico  

 
3.1 Segurança e Defesa  
 

 

52. Agrupamento de 3 orientações 

 

3.1.1.1 orientação: Recomendamos que seja formado um exército europeu como 
complemento das estratégias e estruturas existentes da NATO.  
3.1.2.1 orientação: Recomendamos que se reestruture a atual arquitetura de segurança 
(europeia) e se transfiram os recursos financeiros existentes para formações militares mais 
eficientes.  
3.1.3.1 orientação: Recomendamos o desenvolvimento e a construção das futuras forças 
armadas europeias em coordenação com a NATO.  

 

53. 3.1.4.1 orientação: Recomendamos que as forças armadas europeias só possam ser 
utilizadas para fins de defesa e que se exclua o comportamento militar agressivo.  
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3.2 Tomada de decisões e política externa da UE  

 

55. Agrupamento de 2 orientações 

 

3.2.1.1 orientação: Recomendamos que a União Europeia deixe de utilizar a unanimidade para 
tantas decisões e que a utilize apenas para alguns assuntos, poucos, essenciais e não urgentes.  
3.3.1.1 orientação: Propomos que o modo de decisão na UE seja alterado para todas as decisões a 
serem tomadas por maioria qualificada. Uma vez efetuada esta alteração, a UE poderá estudar os 
pedidos de adesão de novos países e submetê-los à votação por maioria qualificada.  

 

56. 3.2.1.2 orientação: Recomendamos ainda, para implementar a Orientação 1, que a UE 
reforce as suas estruturas democráticas, tais como o papel do Parlamento Europeu nestes 
processos.  

 

57. Agrupamento de 5 orientações 

 

2.3.3.1 orientação: Como cidadãos recomendamos que a UE crie um «catálogo de coimas e 
restrições aos privilégios dos membros» para lidar com violações de valores ou outros acordos 
comuns.  
2.3.3.2 orientação: Nós, como cidadãos, recomendamos que a UE aplique sanções contra os 
Estados-Membros que violam os direitos humanos. Os Estados-Membros devem estar unidos na 
sanção.  
3.2.2.1 orientação: Recomendamos que a União Europeia reforce a sua capacidade de sancionar os 
Estados-Membros ou Estados terceiros, bem como de assegurar que estas sanções sejam aplicadas.  
5.1.3.2 orientação: Devem ser impostas sanções (financeiras) aos Estados-Membros da UE que não 
cumpram as regras e mecanismos de solidariedade existentes em matéria de política migratória.  
5.2.1.1 orientação: Recomendamos penalizações / sanções concretas e duras contra os Estados-
Membros da UE quando os Estados-Membros violam os direitos humanos ou o Estado de direito ao 
longo dos procedimentos de asilo. Por exemplo, os fundos da UE não poderiam ser pagos aos 
Estados-Membros.  

 

3.3 Países vizinhos e Alargamento  

 

58. 3.3.1.2 orientação: Propomos que os Estados-Membros definam claramente em conjunto 
uma visão comum do futuro da Europa em termos de expansão da UE a outros países 
vizinhos.  

 

59. 3.3.2.1 orientação: Propomos o estabelecimento de uma educação cívica europeia nos 
Estados-Membros para que os cidadãos tenham mais conhecimento da UE e do seu 
funcionamento, e para que adotem os valores europeus. Esta educação cívica europeia 
deveria ser proposta pelas instituições da UE, e depois aceite nos diferentes Estados-
Membros. 
 

60. 3.3.2.2 orientação: Propomos desenvolver a presença da UE nas redes sociais, 
especialmente para atingir um público mais jovem e para evitar a desinformação nos meios 
de comunicação social.  
 

61. 3.3.3.1 orientação: Propomos que a UE faça maior uso do seu peso comercial nas relações 
diplomáticas com os países vizinhos para evitar que certos Estados-Membros sejam 
submetidos a pressões bilaterais por parte destes. 
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Tema 4: A migração de um ponto de vista humano  

 
4.1 Integração  

 

62. 4.1.1.1 orientação: Recomendamos à UE que apoie financeiramente os países de origem 
para melhorar o seu desenvolvimento económico e político, mas analisando sempre cada 
caso individualmente e tendo em conta as especificidades de cada país. Os peritos devem 
identificar os países em que estas ações poderiam ser realizadas e orientar as ações que 
serão desenvolvidas no terreno. Deve também haver cooperação com as ONG que 
trabalham no terreno para ajudar a canalizar a ajuda, uma vez que conhecem bem a 
situação e os cidadãos. 
 

63. 4.1.1.2 orientação: Recomendamos o estabelecimento de uma ligação entre o apoio à 
migração nos países de origem e as políticas de alargamento da UE com os países 
fronteiriços.  
 

64. 4.1.1.3 orientação: Recomendamos também tratar a migração entre os países da própria UE 
como uma questão crítica.  
 

65. 4.1.2.1 orientação: Recomendamos à UE que tenha um modelo que facilite a educação e 
formação dos migrantes para favorecer o seu regresso aos países de origem, garantindo 
sempre que as suas vidas não correm perigo nesses países. É importante educá-los para 
aumentar os recursos destes países e proteger os refugiados, apoiando-os no processo de 
aprendizagem de novas competências.  
 

66. 4.1.2.2 orientação: Recomendamos à União Europeia que trabalhe em exames de nível 
comum para todos os países dentro e fora da UE, favorecendo assim tanto os migrantes 
como os próprios Estados.  
 

67. 4.1.2.3 orientação: Recomendamos que se trabalhe num quadro laboral comum para 
assegurar a estabilidade no seio da União Europeia.  
 

68. 4.1.2.4 orientação: Recomendamos à União Europeia que invista num modelo semelhante 
ao «EURES», mas centrado em países terceiros.  
 

69. 4.1.3.1 orientação: Recomendamos que se trabalhe num protocolo de ação específico para 
combater as alterações climáticas que aborde a questão da perspetiva da migração 
climática. 
 

70. 4.1.3.2 orientação: Recomendamos à União Europeia que reflita sobre o que é e o que não é 
uma crise migratória e que defina, previamente, critérios que permitam diferenciar um do 
outro e agir em conformidade.  

 
4.2 Considerações humanas  

 

71. 4.2.1.1 orientação: Recomendamos a implementação de uma política comum de migração 
na União Europeia.  
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72. Agrupamento de 6 orientações 
 

 

4.1.4.1 orientação: Recomendamos que se trabalhe para promover a desestigmatização.  
4.2.1.2 orientação: Recomendamos a implementação de atividades nos Estados-Membros 
centradas na educação e no aumento da consciência social no domínio da migração.  
4.3.3.2 orientação: As histórias de sucesso de migrantes bem integrados precisam de ser 
divulgadas, idealmente não através de campanhas mas sim através de eventos onde os 
migrantes contam as suas histórias.  
4.3.3.3 orientação: Deve-se pensar em como alcançar explicitamente as pessoas com 
atitudes negativas em relação aos migrantes.  
5.1.6.3 orientação: Recomendamos que a UE aumente os seus esforços para informar e 
educar os cidadãos da UE sobre a migração, e distinga claramente nas suas campanhas 
educativas entre as diferentes categorias de migração (regular e irregular, legal e ilegal, 
refugiados, requerentes de asilo, migrantes).  
5.2.7.2 orientação: A autoridade escolhida da UE deve fornecer informações precisas aos 
Estados-Membros para educar os cidadãos sobre a cultura e o filosofia do país de origem 
dos migrantes que procuram asilo. Os meios de comunicação social devem ser utilizados 
para o efeito.  

 

73. Agrupamento de 5 orientações 

 

1.2.5.1 orientação: Deve haver uma comunicação melhor e mais intensiva com os 
migrantes nos países de origem e nos países de transição onde os traficantes de seres 
humanos são ativos.  
1.2.8.1 orientação: Deve haver melhor educação e comunicação com potenciais migrantes 
nos países de origem. Deve ser utilizada uma vasta gama de canais de comunicação, desde 
folhetos até à televisão e meios de comunicação social.  
1.2.9.1 orientação: Recomendamos que a UE informe os migrantes económicos que 
procuram uma vida melhor (isto é, refugiados que não sejam refugiados de guerra) no país 
de origem sobre a realidade do novo país (gestão das expectativas). A UE deveria também 
investir em infraestruturas no país de partida e na qualidade de vida das pessoas que 
querem fugir.  
4.2.2.1 orientação: Recomendamos a criação de uma política de informação comum e 
coordenada na UE, dirigida aos países de origem das pessoas que possam vir a ser vítimas 
de contrabandistas.  
5.1.6.4 orientação: Recomendamos que a UE reforce os seus esforços para dirigir e 
controlar os fluxos de refugiados. Por exemplo, a UE deve tentar aconselhar os refugiados 
durante a fuga sobre as hipóteses realistas de serem aceites, leis, regras e procedimentos 
relevantes para entrar na UE e opções alternativas.  

 

74. 4.2.2.3 orientação: Recomendamos a criação de estradas e meios de transporte legais e 
humanitários para os refugiados de zonas de crise de forma organizada. Ao mesmo tempo, é 
necessário criar critérios que permitam verificar se a sua chegada à União Europeia é 
justificada. Lista de ações prioritárias. 

 

75. 4.2.2.5 orientação: Recomendamos que seja dada maior ênfase à luta ativa contra o 
contrabando humano. Reforçar a segurança internacional e a inteligência nesta área de 
atividades. Mais financiamento para instituições como a Europol e outras agências. 
Necessidade de instituições dedicadas para lidar com o contrabando de pessoas através das 
fronteiras.  
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76. 4.2.3.1 orientação: Recomendamos a tomada de medidas a nível mundial e não apenas a 
nível da UE. Cooperação com países de todo o mundo. Uma rede de centros que funcionem 
bem, onde as pessoas tenham boas condições, nos quais permaneçam por um curto período 
de tempo e nos quais recebam ajuda concreta a fim de se integrarem rapidamente e 
iniciarem uma nova vida.  

 

4.3 Remediar as causas da migração  

 

77. Agrupamento de 2 orientações 

 

4.3.1.1 orientação: O apoio individual próximo aos migrantes durante a integração deve 
ser assegurado em todos os países.  
4.3.1.2 orientação: Aos migrantes devem ser oferecidos cursos de línguas rapidamente.  

 

78. 4.3.1.3 orientação: Não deve haver mais «guetos»; os migrantes devem viver distribuídos. 
As escolas, em particular, deveriam ser mais bem misturadas. A experiência com a 
integração falhada dos ciganos deve ser avaliada; as lições devem ser aprendidas.  

 

79. 4.3.1.4 orientação: Os refugiados devem ser apoiados para se estabelecerem onde têm uma 
oportunidade de emprego adequada. Para este fim, deve ser criada uma plataforma com a 
qual os perfis dos trabalhadores qualificados dos refugiados e a procura regional de 
trabalhadores qualificados possam ser registados e correspondidos.  
 

80. 4.3.2.2 orientação: Os seguintes requisitos uniformes para a migração legal devem aplicar-
se na UE: Competências linguísticas da língua-alvo ou inglês de nível B1 ou B2 à entrada ou 
cursos de línguas obrigatórios após a entrada + qualificações profissionais que sejam 
comprovadamente necessárias na UE (as qualificações devem ser verificadas) + uma 
declaração pessoal sobre o objetivo e a duração prevista da migração 

 

81. 4.3.3.1 orientação: Devem ser criadas oportunidades de encontros pessoais.  
 

82. Agrupamento de 4 orientações 
 

 

4.3.4.1 orientação: As condições de vida e de alojamento dos migrantes devem ser 
drasticamente melhoradas.  
4.3.4.2 orientação: Os migrantes devem ter a oportunidade de se queixarem de más 
condições de vida e alojamento.  
5.2.7.1 orientação: Recomendamos que exista um programa à escala da UE logo que 
cheguem os requerentes de asilo que informe os requerentes de asilo sobre onde existem 
efetivamente oportunidades de emprego e alojamento.  
5.2.9.1 orientação: Acreditamos que devem ser implementados programas de assistência 
aos requerentes de asilo, incluindo subvenções para ajudá-los na sua assimilação ou 
integração. Com especial destaque para a habitação e a educação básicas.  
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Tema 5: Responsabilidade e solidariedade em toda a UE  
 
5.1 Distribuição da Migração  

 

83. Agrupamento de 4 orientações 

 

1.2.4.1 orientação: Os procedimentos de tratamento dos pedidos de migração devem ser 
acelerados.  
4.2.2.4 orientação: Recomendamos que se acelerem os procedimentos de asilo. Assegurar 
o regresso seguro ao país de origem se houver uma necessidade real de enviar a pessoa de 
volta. Proporcionar segurança no local ao qual deve regressar a pessoa enviada. Assegurar 
que a pessoa quer ser enviada de volta, é seguro para ela, para que condições está a 
regressar? Necessidade de garantir que existe qualquer possibilidade de integração, de 
modo a não enviar pessoas que não queiram regressar ao seu país de origem.  
4.3.2.1 orientação: Os procedimentos para os pedidos de asilo devem ser acelerados. No 
entanto, a qualidade dos procedimentos de triagem deve permanecer garantida. Por 
conseguinte, deve ser colocado mais pessoal à disposição das autoridades. A UE deve 
aprender com os eficientes procedimentos de triagem dos EUA.  
5.1.1.1 orientação: Os países onde os refugiados chegam (países de chegada) devem 
receber mais apoio, a fim de poderem tratar os pedidos de asilo de forma rápida e 
eficiente. Os países de chegada devem também receber apoio, a fim de poderem fornecer 
infraestruturas adequadas para acolher os requerentes de asilo. Uma instituição da UE 
deve assumir esta tarefa e a sua coordenação, por exemplo, um Ministério das Migrações 
da UE (a ser criado).  

 

84. Agrupamento de 8 orientações 

 

1.2.6.1 orientação: O Sistema de Dublin deveria ser reformado e os migrantes deveriam 
ser distribuídos mais equitativamente entre os Estados-Membros da UE, dependendo da 
capacidade e do desempenho económico dos países de acolhimento.  
4.2.2.2 orientação: Recomendamos uma revisão da Convenção de Dublin. Ação mais a 
nível europeu, não a nível dos Estados-Membros.  
5.1.1.2 orientação: Os pedidos de asilo devem ser apresentados diretamente a nível da UE 
e não a nível dos Estados-Membros. 
5.1.2.1 orientação: Deve ser encontrada uma fórmula de repartição para distribuir os 
refugiados (tanto os que receberam asilo como os que não receberam) entre os Estados-
Membros da UE, tendo em conta as condições individuais e as capacidades (financeiras) 
dos Estados-Membros da UE.  
5.1.3.1 orientação: Devem ser introduzidas e implementadas quotas, definindo o número 
de refugiados por Estado-Membro da UE, com base nas capacidades (financeiras) dos 
Estados-Membros.  
5.2.2.1 orientação: Recomendamos a criação de regras e critérios uniformes para os 
procedimentos de asilo na UE.  
5.2.5.2 orientação: Acreditamos que o Acordo de Dublin já não é prático ou de utilidade no 
que diz respeito à integração. A integração planeada e de admissão deve fazer parte de 
qualquer novo pacto ou acordo. Já não se adequa à ao fim para que foi criado, sendo 
antiquado e deixando os requerentes de asilo a gerir os seus próprios assuntos. O Acordo 
de Dublim não deve ser alterado, deve ser completamente substituído.  
5.2.8.1 orientação: Recomendamos que seja criado um quadro jurídico sólido que permita 
uma distribuição justa e equitativa dos requerentes de asilo e dos pedidos. É necessário um 
sistema mais robusto, no qual a UE fornece instruções aos Estados-Membros.  
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85. 5.1.6.1 orientação: Recomendamos que as agências europeias se coordenem melhor para 
conseguir uma distribuição justa dos requerentes de asilo e refugiados (= migração irregular) 
dentro dos Estados-Membros da UE.  

 

86. 5.1.6.2 orientação: Recomendamos que a UE funcione em procedimentos de crise de forma 
proativa e prospetiva e reaja não só aos fluxos de refugiados que chegam às fronteiras dos 
Estados-Membros da UE.  
 

87. 5.1.7.1 orientação: Recomendamos que seja disponibilizado mais dinheiro e apoio 
operacional aos países particularmente afetados pela migração irregular. O montante das 
contribuições de cada Estado-Membro deve ser medido por critérios objetivos (por 
exemplo, PIB, número de habitantes, etc.) e a UE deve examinar as possibilidades de 
angariação de fundos nos mercados financeiros (mercados de capitais), a fim de financiar a 
partilha de encargos (e assim promover também, por exemplo, projetos de integração, 
cuidados aos refugiados, etc.).  
 

88. 5.1.7.2 orientação: A opinião dos cidadãos da UE deve ser mais tida em conta e devem ser 
feitos mais esforços para gerar acordo e aceitação entre os cidadãos da UE sobre um tema 
tão importante como a migração. 
 

89. 5.1.8.1 orientação: Recomendamos que a política de migração dos Estados-Membros para a 
imigração regular se torne mais liberal e permeável.  

 
5.2. Abordagem comum ao asilo  

 

90. 5.2.3.1 orientação: Os refugiados que muito provavelmente terão direito a asilo na UE, 
devem ter acesso simplificado aos procedimentos de asilo, por exemplo, diretamente nos 
seus países de origem.  

 

91. Agrupamento de 3 orientações 
 
 

5.2.2.2 orientação: Recomendamos o estabelecimento de uma instituição de alto nível da 
UE para tratar das questões de asilo e assegurar que estas sejam levadas a cabo de forma 
consistente e juridicamente fiável. Esta instituição deve definir quais os países de origem 
que podem ser considerados «seguros» e quais os que são considerados «inseguros».  
5.2.3.2 orientação: Recomendamos a criação de uma instituição de nível superior 
localizada a nível da UE ou, em alternativa, o reforço do Gabinete Europeu de Apoio em 
matéria de Asilo. Uma instituição de alto nível como esta deve poder analisar 
uniformemente os pedidos de asilo em toda a UE.  
5.2.11.1 orientação: Recomendamos a criação de uma organização centralizada para gerir 
todas as questões em matéria de imigração e asilo. Deve ser criada uma organização-
cúpula que disponha de recursos suficientes. Deve haver uma organização central que 
monitorize, coordene e governe todos os assuntos.  

 
92. 5.2.5.1 orientação: Acreditamos que os requerentes de asilo devem ser integrados de forma 

mais uniforme e organizada.  
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93. 5.2.6.1 orientação: Recomendamos que seja estabelecido um novo pacto/quadro jurídico 
que reflita os tempos em que agora vivemos. As questões relativas à integração devem ser 
abordadas a montante, uma vez que deve ser abordada atempadamente.  
 

94. 5.2.10.1 orientação: Recomendamos que cada Estado-Membro da UE aplique o processo de 
avaliação/qualificação de forma igual, utilizando todos os recursos partilhados.  
 

95. Agrupamento de 3 orientações 
 
 

5.2.12.1 orientação: Deve ser criado um centro ou centros dedicados para acomodar as 
necessidades de menores vulneráveis não acompanhados e órfãos imediatamente após a 
chegada à UE.  
5.2.12.2 orientação: Recomendamos que programas específicos de educação e saúde 
sejam oferecidos a menores assim que for praticável.  
5.2.12.3 orientação: Recomendamos que os serviços de acolhimento sejam estabelecidos 
para ajudar no cuidado de menores não acompanhados. Tal deve acontecer de uma forma 
expedita. Devem ser disponibilizados apoios às famílias de acolhimento interessadas. 


	Tema 1 Autossuficiência e Estabilidade
	Subtema 1.1 Autonomia da UE
	Subtema 1.2 Fronteiras

	Tema 2: A UE como parceiro internacional
	Subtema 2.1 Comércio e Relações numa Perspetiva Ética
	Subtema 2.2 Ação Climática Internacional
	Subtema 2.3 Promoção de Valores Europeus

	Tema 3: Uma UE forte num mundo de paz
	Subtema 3.1 Segurança e Defesa
	Subtema 3.2 Tomada de decisões e política externa da UE
	Subtema 3.3 Países Vizinhos e Alargamento

	Tema 4: A migração de um ponto de vista humano
	Subtema 4.1 Remediar as causas da migração
	Subtema 4.2 Considerações humanas
	Subtema 4.3 Integração

	Tema 5: Responsabilidade e solidariedade em toda a UE
	Subtema 5.1 Distribuição da Migração
	Subtema 5.2 Abordagem comum ao Asilo

	Tema 1 Autossuficiência e Estabilidade
	Subtema 1.1 Autonomia da UE

	Tema 2: A UE como parceiro internacional
	Subtema 2.1 Comércio e Relações numa Perspetiva Ética

	Tema 3: Uma UE forte num mundo de paz
	Subtema 3.1 Segurança e Defesa

	Tema 4: A migração de um ponto de vista humano
	Subtema 4.1 Remediar as causas da migração
	Subtema 4.2 Considerações Humanas
	Subtema 4.3 Integração

	Tema 1: Autossuficiência e Estabilidade
	1.1. Autonomia da UE
	1.2 Fronteiras


