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Resumo 

No âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, decorreu na 
Alemanha, em janeiro de 2022, um painel de cidadãos nacional, 
organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em estreita 
cooperação com a ifok. Entre 5 e 8 de janeiro, em rondas de debate 
digitais, cerca de cem cidadãos selecionados aleatoriamente 
apresentaram a sua visão do futuro da Europa e os temas que, do seu 
ponto de vista, são mais importantes, divididos em cinco diferentes grupos 
temáticos. A conferência de encerramento do painel de cidadãos nacional 
alemão sobre o Futuro da Europa teve lugar em 15 e 16 de janeiro 
de 2022. Durante esta sessão, os participantes elaboraram 
conjuntamente duas propostas concretas de ação no âmbito dos domínios 
temáticos "O papel da UE no mundo", "Uma economia mais forte", "Clima 
e ambiente", "Justiça social" e "Estado de direito e valores". As propostas 
de ação foram apresentadas na sessão plenária de encerramento e 
submetidas à votação dos participantes. As dez propostas atingiram o 
quórum de 70 % exigido para a adoção. As propostas foram então 
virtualmente "entregues" à ministra federal dos Negócios Estrangeiros, 
Annalena Baerbock. Foram então comentadas pela ministra, pelos 
representantes do Governo Federal, do Parlamento Federal alemão e 
dos Laender, pela representante dos diálogos com os cidadãos alemães e 
por outros representantes de alto nível do Governo Federal presentes 
no Plenário da Conferência para o Futuro da Europa. 
 
Estas propostas de ação serão apresentadas pela representante dos 
diálogos com os cidadãos alemães, Stephanie Hartung, no Plenário 
da Conferência sobre o Futuro da Europa, em Estrasburgo, em janeiro e 
março de 2022. Além disso, estarão acessíveis na plataforma digital 
da Conferência para o Futuro da Europa. Desta forma, integrarão o 
processo à escala europeia, cujos resultados serão apresentados 
em 9 de maio de 2022. As instituições da UE analisarão depois quais as 
recomendações dos cidadãos que poderão ser postas em prática e o 
modo como tal poderá ser feito. 
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Introdução 

Num amplo processo de diálogo público, o desenvolvimento da União 
Europeia é debatido por cidadãos de todos os Estados-Membros 
da União Europeia com representantes das instituições da UE e 
dos Estados-Membros, bem como da sociedade civil, no âmbito 
da Conferência sobre o Futuro da Europa. Desde maio de 2021 que os 
participantes na Conferência têm vindo a debater desafios, prioridades e 
ideias para o futuro da UE no quadro de uma plataforma digital, e de 
eventos descentralizados, e painéis de cidadãos nacionais e 
transnacionais, bem como em sessões plenárias. O objetivo da 
conferência é elaborar conclusões com recomendações concretas de 
ação para os futuros moldes da União Europeia, as quais serão 
apresentadas aos decisores das instituições da UE e debatidas tendo em 
vista a sua eventual execução. 
 
A Declaração Conjunta da Conferência sobre o Futuro da Europa prevê 
que cada Estado-Membro possa dar mais contributos para a Conferência, 
"recorrendo, por exemplo, a painéis de cidadãos nacionais ou a eventos 
temáticos". A pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros e em 
estreita cooperação com este, a ifok organizou o painel de cidadãos 
nacional sobre o Futuro da Europa em nome do Governo Federal. Em 
janeiro de 2022, cerca de cem cidadãos selecionados aleatoriamente 
trocaram impressões sobre a sua visão do futuro desenvolvimento da UE, 
debateram e hierarquizaram propostas concretas sobre diversos temas, 
identificaram os desafios implícitos, desenvolveram as soluções 
correspondentes e, por último, apresentaram as propostas concretas de 
ação e a respetiva justificação. Essas propostas foram apresentadas na 
conferência de encerramento1 de 16 de janeiro perante a ministra 
dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock. Foram 
então comentadas pela ministra, pelos representantes 
do Governo Federal, do Parlamento Federal alemão e dos Laender, pela 
representante dos diálogos com os cidadãos alemães e por outros 
representantes de alto nível do Governo Federal presentes no Plenário 
da Conferência para o Futuro da Europa. 

  

 
1 A gravação da transmissão em direto da conferência de encerramento de 16 de janeiro de 2022 

pode ser vista aqui: https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4/DE-_GEMEINSAME_ERKLÄRUNG_ZUR_KONFERENZ_ÜBER_DIE_ZUKUNFT_EUROPAS.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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A nível europeu, a Conferência sobre o Futuro da Europa articula-se em 
torno de uma vasta gama de tópicos. Os nove temas da Conferência 
sobre o Futuro da Europa foram inicialmente agrupados e depois divididos 
pelos seguintes quatro painéis de cidadãos europeus: 

• Painel 1– "Uma economia mais forte, justiça social e emprego" / 
"Educação, cultura, juventude e desporto" / "Transformação digital" 

• Painel 2 – "Democracia europeia" / "Valores e direitos, Estado de 
direito, segurança" 

• Painel 3 – "Alterações climáticas e ambiente" / "Saúde" 

• Painel 4 – "A UE no mundo" / "Migração" 
 
Para os painel de cidadãos nacional, foi feita uma repartição análoga, 
mas com ênfase nos seguintes domínios temáticos: 

• "O papel da UE no mundo" 

• "Uma economia mais forte" 

• "Clima e ambiente" 

• "Estado de direito e valores" 

• A "Justiça social" foi escolhida livremente e com antecedência 
pelos cidadãos como quinto tema, por votação em linha, de entre 
os outros temas dos painéis de cidadãos europeus. 

 
Quanto à seleção dos temas predefinidos, foram igualmente considerados 
aqueles que, na Alemanha, mereceram a maior atenção na plataforma 
digital da Conferência sobre o Futuro da Europa, ou os temas sobre os 
quais foi apresentada a maior parte das propostas e comentários 
da Alemanha. Dada a amplitude dos temas, o destaque foi feito de modo 
a permitir debates mais específicos. Ao mesmo tempo, pretendeu-se que, 
ao escolherem o quinto tema, os participantes pudessem manifestar as 
suas preferências e interesses. O objetivo desta abordagem é assegurar 
que as propostas de ação do painel de cidadãos nacional se possam 
integrar em todo o processo. 
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O processo de deliberação foi concebido de modo a que todos os 
cidadãos pudessem exprimir os seus pontos de vista sobre todos os 
temas e estivessem em condições de emitir uma intenção de voto clara 
na votação final. Para o efeito, em determinadas fases do processo a 
constituição dos subgrupos foi remodelada e os participantes reunidos em 
novas configurações. Os períodos de reflexão e de retorno de informação 
nos cinco painéis temáticos e no Plenário da Conferência permitiram 
restabelecer a ligação com todos os participantes, e os contributos de 
peritos sobre todos os temas permitiram chegar a um entendimento 
comum da amplitude e da variedade de conteúdos dos temas, bem como 
da situação atual do debate a nível europeu. Deu-se assim aos cidadãos 
a possibilidade de votarem nas dez propostas de ação de uma forma 
bastante representativa da sociedade alemã (ver a secção sobre a 
seleção dos participantes). 
 
Apresenta-se a seguir uma panorâmica dos debates havidos nos 
subgrupos e as dez propostas de ação dos cidadãos, nas suas próprias 
palavras, com o resultado da votação. 
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Panorâmica do debate e das propostas de ação 

Painel 1 – "Papel da UE no mundo" 

No primeiro dos cinco painéis temáticos, os participantes 
debateram o papel que a União Europeia deve desempenhar 
no mundo no futuro. Nos seus contributos, os cidadãos 
descreveram a visão de uma Europa democrática e soberana 
que mantenha relações externas diversificadas e de 

qualidade, combinando o poder económico com uma ação 
climática eficaz. 
 
Houve consenso entre os cidadãos quanto ao facto de as posições da UE 
a nível internacional serem atualmente afetadas por conflitos internos e 
por ações nacionais isoladas. Neste contexto, foi igualmente abordada a 
questão da abolição do princípio da unanimidade nas votações 
do Conselho da União Europeia em matéria de política externa e de 
segurança comum a favor da votação por maioria. Em numerosas 
intervenções apelou-se à UE para que falasse "a uma só voz" e 
cooperasse mais em domínios políticos fundamentais, em especial em 
matérias relacionadas com a política externa e no domínio da segurança, 
da energia, do clima e da migração. 
 
Os debates sobre a definição concreta das relações diplomáticas da UE 
revelaram posições menos homogéneas. Os cidadãos concordaram que 
a Europa deve procurar estabelecer relações diplomáticas de amizade 
mas, ao mesmo tempo, reforçar a sua soberania perante outros 
países. Enquanto alguns dos participantes, referindo-se a violações dos 
direitos humanos e do princípio do Estado de direito, apelaram sobretudo 
a uma maior independência em relação à China e à Rússia e a um reforço 
das relações transatlânticas, outros manifestaram-se a favor de uma 
maior independência em relação aos EUA e de fortes relações 
económicas com a China. 
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Embora estas questões de política externa, no sentido estrito do termo, 
tenham ocupado uma parte considerável dos debates dos subgrupos, 
ambas as propostas de ação acabaram por centrar-se na política 
económica e comercial europeia, com forte ênfase na política climática, 
com base no argumento de que a influência internacional da UE se baseia 
precisamente também no seu poder económico. Os grupos delinearam 
possíveis formas de tornar os interesses europeus no plano do comércio 
externo mais respeitadores do clima e de incentivar a produção de bens 
na UE, também com implicações relevantes para o clima. 

Primeira proposta 
Associação dos interesses no plano do comércio externo às 

medidas de política climática 

 

"Recomendamos que a UE (em especial a Comissão 
Europeia) lance um pacote de investimentos em 
tecnologias e inovações respeitadoras do clima com 
programas de fomento. Esse pacote deverá ser financiado 
pela imposição de direitos de importação relacionados 

com o clima, cujas receitas serão afetadas e repercutidas como 
compensação monetária pelos danos climáticos causados. Neste 
contexto, para determinados produtos seria introduzido um sistema 
baseado em pontos para classificar a sua sustentabilidade. Úteis 
para alcançar as metas mundiais em matéria de clima seriam uma 
posição clara da UE e uma Europa forte e inovadora. Deste modo se 
contribuiria para consolidar o papel da UE enquanto pioneira e 
modelo responsável a nível mundial, que garante a prosperidade e é 
capaz de provocar mudanças globais sustentáveis. Estes objetivos 
são importantes para nós, uma vez que a UE está a dar um 
contributo duradouro para a luta contra as alterações climáticas, o 
que, a longo prazo, poderá traduzir-se numa contribuição importante 
para a consolidação da paz mundial." 
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Segunda proposta 
Criação de incentivos à produção na UE, em especial à produção de 

bens essenciais 

 

"Para tornar possível a produção de bens essenciais, 
recomendamos a aceleração e uniformização dos 
procedimentos de autorização, reduzindo a burocracia e 
concedendo subsídios às empresas que se deslocalizam 
para a UE e/ou estabelecem locais de produção na UE. A UE 

deverá promover em larga escala as energias renováveis, a fim de 
reduzir os custos da energia. Com estas medidas, pretendemos 
encurtar as cadeias de abastecimento e torná-las mais respeitadoras 
do clima, reforçar a UE e criar postos de trabalho em que os direitos 
humanos sejam respeitados. Estes objetivos são importantes para 
nós, uma vez que a deslocalização da produção para a UE tornaria 
a União mais autónoma a nível internacional e politicamente 
menos vulnerável." 

 

 

  

8%

92%

Papel da UE no mundo – 2.ª proposta:
Incentivos à produção na UE

Sim Não

22%
78%

Papel da UE no mundo – 1.ª proposta:
Associação dos interesses no plano do 

comércio externo às medidas de 
política climática

Sim Não

Votação na sessão plenária de encerramento Votação na sessão plenária de encerramento 
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Painel 2 – "Uma economia mais forte" 

No segundo painel, os cidadãos debateram a forma de 
reforçar a economia europeia. Para isso, traçaram a imagem 
de uma UE socialmente mais justa, com legislação uniforme 
em matéria fiscal e de proteção laboral, com um número ainda 
maior de países a adotar o euro como meio de pagamento, 

com infraestruturas digitais sólidas e a produção de inovações 
tecnológicas e de bens respeitadores do clima. Foram também debatidas 
as implicações da crescente digitalização no mercado de trabalho. Os 
cidadãos salientaram ainda a necessidade de proteção de dados e de 
cibersegurança na UE. 
 
Registou-se nos subgrupos um consenso quanto à necessidade de 
harmonizar na UE as normas e disposições legislativas no domínio das 
condições de trabalho, de formação e de produção e dos sistemas 
fiscais. Por exemplo, muitos cidadãos gostariam que fosse estabelecido 
um salário mínimo mais elevado e à escala europeia, bem como normas 
de ação climática e taxas comuns de tributação para as empresas. 

 

Os participantes apelaram igualmente a que o investimento económico e 
as subvenções na UE fossem mais fortemente orientados por critérios de 
sustentabilidade e de ação climática. Desta forma, haverá lugar para mais 
inovações e tecnologias respeitadoras do clima e eficientes em termos de 
recursos. Os cidadãos salientaram o seu desejo de se criarem 
oportunidades transfronteiras no que toca à educação e formação, bem 
como a cursos universitários, no âmbito das quais também poderiam ser 
partilhados exemplos de boas práticas. Os participantes consideraram 
muito importante que com essas medidas se contribuísse para uma maior 
aproximação das pessoas na UE. 
 
Num grande número de contributos, bem como no painel dedicado 
ao "papel da UE no mundo", foi manifestado o desejo de uma maior 
independência em relação a outros países, em especial no que diz 
respeito às importações de mercadorias. Nesse sentido, os participantes 
consideraram fulcral um aumento da capacidade de produção de todos os 
tipos de mercadorias na Europa. Foi igualmente debatida a forma de criar 
mais incentivos para promover a inovação na UE. 
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A digitalização foi outra questão fundamental nos debates mantidos pelos 
subgrupos. Em especial, apelou-se à rápida implantação da fibra e à 
igualdade de acesso à Internet rápida em todos os Estados-Membros. No 
decurso da conferência de encerramento, a digitalização impôs-se como 
tema central de um dos subgrupos. Os participantes propuseram o 
estabelecimento de uma classificação do nível de digitalização das 
empresas na UE. Ainda relacionado com a digitalização, mas com 
destaque para a partilha de conhecimentos e experiências, o outro 
subgrupo propôs a criação de uma plataforma de informação digital à 
escala da UE no domínio da educação e da formação. 

 

Primeira proposta 
Digi-Score ‒ Pontos para uma economia digital forte à escala da UE 

 

"Propomos que a UE, e, neste caso, a DG Connect, 
estabeleça um painel de pontuação, o Digi-Score, 
acessível ao público. Trata-se de um sistema de 
classificação exaustivo que indica e compara o atual nível 
de digitalização das empresas. 

Com a presente proposta, pretendemos criar um incentivo para 
aumentar a digitalização. As empresas com uma pontuação digital 
baixa teriam direito a um apoio específico para as ajudar a recuperar 
o atraso. 
Este objetivo é importante para nós, uma vez que ajudaria a criar 
condições para o aumento da produtividade, da eficiência e das 
vendas, reforçando assim a Europa como base de produção." 
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Segunda proposta 
Plataforma de informação para um intercâmbio de conhecimentos e 

experiências à escala da UE 

 

"Recomendamos que a UE crie uma plataforma (de 
informação) que sirva para um amplo intercâmbio de 
conhecimentos e experiências (à escala da UE). O nosso 
objetivo é reunir informações sobre cursos 
transnacionais de educação e formação na UE, apresentar 

exemplos de boas práticas e oferecer aos cidadãos a oportunidade 
de apresentarem novas ideias para o intercâmbio transfronteiras. 
Além disso, poderiam ser prestadas mais informações sobre os 
fóruns de especialistas existentes (por exemplo, em domínios 
centrais como a energia, o ambiente, a digitalização). 
Consideramos que essa medida seria importante para responder à 
necessidade de transparência que os cidadãos sentem no que toca 
aos cursos de formação e de educação transfronteiras disponíveis, 
bem como de melhor orientação a nível da UE sobre os fóruns e as 
plataformas existentes." 

 

 

  

18%
82%

Uma economia mais forte – 1.ª 
proposta:

Digi-Score ‒ Pontos para uma 
economia digital forte à escala da UE

Sim Não

26%
74%

Uma economia mais forte – 2.ª 
proposta:

Plataforma de informação para um 
intercâmbio de conhecimentos e 

experiências à escala da UE

Sim Não

Votação na sessão plenária de encerramento Votação na sessão plenária de encerramento 



 
 

13 
 

Painel 3: "Clima e ambiente" 
 

O facto de a política climática ser já definitivamente uma 
questão transversal aos mais diversos domínios de 
intervenção ficou demonstrado não só nas referências feitas 
noutros painéis para os aspetos climáticos, como também na 

diversidade de temas debatidos no terceiro painel, dedicado ao clima e 
ambiente. Os participantes começaram por descrever a visão de 
uma Europa totalmente autossuficiente em termos de energias 
renováveis, que permite uma mobilidade com impacto neutro no clima, 
poupa e reutiliza os recursos, tanto quanto possível, numa economia 
circular, e protege a biodiversidade e os ecossistemas. Embora ambos os 
subgrupos tenham definido estes objetivos de forma quase idêntica, os 
cidadãos descreveram, a nível do pormenor, diferentes formas de 
os alcançar. 
 
No que diz respeito ao aprovisionamento energético, todos os 
participantes apelaram a uma rápida expansão das energias renováveis e 
à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. No entanto, as 
opiniões foram dissonantes quanto ao momento em que este último 
objetivo poderia ser alcançado de forma realista, quanto à questão de 
saber se a energia nuclear deve continuar a desempenhar um papel no 
aprovisionamento energético e quanto às tecnologias que devem ser 
consideradas prioritárias para uma transição energética rápida. Foram 
igualmente controversos o nível a que deve ser fixada a fasquia dos 
objetivos de redução das emissões de CO2 e o papel que o comércio de 
emissões de CO2 deverá desempenhar aquando da sua aplicação. Alguns 
participantes manifestaram também preocupações quanto à tolerância 
social da ação climática e da transição energética. 
 
No setor dos transportes, os cidadãos gostariam de ver melhorada a rede 
de transportes públicos locais e de longa distância, bem como a transição 
para a eletromobilidade nos transportes privados. Tanto para a transição 
energética como para a transição em matéria de transportes, os 
participantes consideraram central o desenvolvimento de tecnologias 
modernas de armazenamento de energia. 
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Em ambos os subgrupos, vários contributos expressaram o desejo de pôr 
em prática uma economia circular que preserve os recursos. Apelaram 
igualmente ao fim das explorações pecuárias em massa e ao 
desenvolvimento da agricultura biológica. 
 
Por último, os dois subgrupos debateram igualmente a forma de aumentar 
a sensibilização individual para a urgência da ação climática e dos 
padrões de consumo sustentáveis. Uma das propostas de ação 
elaboradas pelos cidadãos no âmbito da conferência de encerramento 
sugere uma resposta possível, sob a forma de uma campanha pública. A 
segunda proposta aborda o problema da obsolescência programada 
dos produtos. 

 

Primeira proposta 
Regulamentação do ciclo de vida garantido dos produtos 

 

"Recomendamos que a UE adote legislação que garanta 
um ciclo de vida alargado, garantido e específico para os 
produtos fabricados e vendidos na UE, e que assegure a 
sua transparência para os consumidores. 
Os recursos são finitos e poderiam ser poupados com 

esta medida, que também evitaria o desperdício, o que beneficiaria o 
ambiente, o clima e os consumidores. 
Desta forma, queremos incentivar os fabricantes a colocar no 
mercado produtos mais duradouros e reparáveis." 

 

Segunda proposta 
Campanha da UE a longo prazo para um consumo e um estilo de 

vida sustentáveis 

 

"Recomendamos que seja um organismo europeu com 
sucursais nos países da UE, dotado de recursos próprios, 
a liderar a campanha. 
Pretendemos garantir que todas as pessoas na UE 

adquiram uma identidade comum e consciência do seu consumo e 
estilo de vida sustentáveis e adotem esse modo de vida. Esses 
objetivos são importantes para nós, uma vez que queremos que se 
chegue a uma motivação intrínseca para uma vida sustentável." 
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Painel 4: "Justiça social:" 

Neste painel, os cidadãos manifestaram a sua perceção de 
uma crescente desigualdade socioeconómica na Europa. Nos 
debates foram identificadas áreas que exigem intervenção, 
como os salários, as prestações sociais ou a pobreza na 
velhice, mas também o sistema de saúde, a falta de habitação 

a preços acessíveis, as políticas educativas, a igualdade entre homens e 
mulheres e a questão das condições de vida uniformes na Europa. 
 
Ambos os subgrupos definiram salários justos como a questão central da 
justiça social. Os cidadãos apelaram a uma melhor remuneração do 
trabalho físico pesado e das profissões essenciais, bem como, à 
semelhança do sugerido no painel "Uma economia mais forte", um salário 
mínimo à escala da UE sujeito a normas uniformes. Além disso, foi 
também dada elevada importância ao combate ao desemprego jovem e à 
pobreza na velhice. 
 
A política de educação foi objeto de intenso debate entre os participantes. 
Ambos os subgrupos afirmaram que as oportunidades educativas não 
deviam depender do contexto social e económico das famílias e que os 
obstáculos ao acesso, como a questão do financiamento dos estudos, 
deviam ser eliminados. Os programas de intercâmbio para alunos quer 
das escolas quer das universidades foram também definidos como 
componente importante de uma política pan-europeia em matéria 
de educação. 
 
  

15%

85%

Clima e ambiente – 1.ª proposta:
Ciclo de vida garantido dos produtos

Sim Não

28%

72%

Clima e ambiente – 2.ª proposta:
Campanha a favor de um consumo e 

de um estilo de vida sustentáveis

Sim Não

Votação na sessão plenária de encerramento Votação na sessão plenária de encerramento 
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Outro ponto importante de debate foi a concretização de uma prestação 
justa de cuidados de saúde. No que diz respeito à Alemanha, alguns 
cidadãos apelaram à extinção das caixas de seguro de saúde privadas 
que, na sua opinião, estão na base de uma "medicina de primeira e de 
segunda classe". 
 
Os participantes também gostariam de ver melhorias no que toca à 
igualdade entre homens e mulheres. Em especial, foram abordados os 
elevados custos da prestação de cuidados ao nível dos jardins de 
infância, a deficiente conciliação entre a vida profissional e a vida familiar 
e a desigualdade de remuneração entre homens e mulheres. Os cidadãos 
apelaram também a um maior reconhecimento das profissões sociais e do 
trabalho no acolhimento de crianças ou na prestação de cuidados 
aos idosos. 
 
Por último, os cidadãos apelaram a melhorias no que respeita à inclusão, 
a um maior reconhecimento do voluntariado e ao combate à exclusão 
habitacional e à situação de sem-abrigo. 

 

Consequentemente, os participantes propuseram, por um lado, a 
introdução de um salário de base específico por grupos profissionais e, 
por outro, a aplicação de um programa de intercâmbio de baixo limiar 
para todos os alunos das escolas da UE. 

 

Primeira proposta 
Criação de intercâmbios para os alunos das escolas na Europa 

 

"Recomendamos que a União Europeia adote ‒ 
paralelamente ao atual programa ERASMUS ‒ um 
regulamento relativo a um programa de intercâmbio para 
estudantes entre os 14 e os 25 anos, independentemente 
da sua origem, género e nível de ensino. Este intercâmbio 

deverá ser sistematicamente estabelecido e comunicado pelas 
escolas locais. Qualquer estudante deverá ter a possibilidade de 
participar no intercâmbio a qualquer momento da sua vida escolar. 
Para o efeito, a Comissão Europeia deverá apresentar uma proposta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu. 
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O nosso objetivo é que os alunos, independentemente do seu 
desempenho escolar e do apoio financeiro dos pais, tenham a 
possibilidade de participar em programas de intercâmbio em toda 
a Europa. Deverá ser promovida uma cultura de intercâmbio 
na Europa desde a idade escolar. Acima de tudo, é importante que os 
intercâmbios tenham um baixo limiar de exigências e sejam 
desburocratizados. Através do programa de intercâmbio, queremos 
criar um sentido de comunhão na Europa e reduzir as barreiras 
linguísticas. Isso deverá ocorrer tendo em mente a justiça no 
domínio da educação e a participação educativa, a fim de reforçar as 
competências interculturais e de comunicação. 
Estes objetivos são importantes para nós por poderem ajudar a 
promover a consolidação europeia, a reforçar o respeito e a 
colaboração e a transmitir os valores europeus desde tenra idade, de 
forma a que a diversidade da Europa possa ser percecionada e 
encarada como uma oportunidade." 

 

Segunda proposta 
Introdução de um salário de base específico por grupo profissional 

 

"Recomendamos que o comissário da UE responsável 
pelo Emprego e os Direitos Sociais apresente 
ao Parlamento Europeu uma proposta para o 
estabelecimento de um salário de base específico por 
grupo profissional em todos os Estados-Membros. O 

salário de base deverá ser composto por um salário mínimo 
suficiente para garantir a subsistência e por um suplemento 
específico por grupo profissional. 
O nosso objetivo é que o desempenho profissional e os salários 
sejam comparáveis dentro da UE, a fim de reforçar a justiça 
social. Este objetivo é importante para nós para que se garanta que o 
princípio básico da UE seja refletido no mercado de trabalho: 
condições de vida e de trabalho comparáveis, independentemente do 
local de residência e da profissão." 

 

18%

82%

Justiça social – 1.ª proposta:
Programas de intercâmbio para os 

alunos das escolas na Europa

Sim Não

27%

73%

Justiça social – 2.ª proposta:
Introdução de um salário de base 
específico por grupo profissional

Sim Não

Votação na sessão plenária de encerramento Votação na sessão plenária de encerramento 
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Painel 5: "Estado de direito e valores" 

No quinto e último painel debateram-se os valores 
fundamentais da União Europeia, bem como os temas da 
democracia e do Estado de direito. Das visões dos cidadãos 
surge a imagem de uma UE que respeita e defende os direitos 
fundamentais e os direitos humanos, combate a 

discriminação, respeita a diversidade, em especial dos grupos vulneráveis 
como as crianças e as pessoas com baixos rendimentos, que cria 
igualdade de oportunidades e que pune as violações dos princípios 
do Estado de direito. 
 
A situação da democracia e do Estado de direito na Polónia e na Hungria 
foi um ponto fundamental de debate em ambos os subgrupos. Os 
cidadãos concordaram que os princípios democráticos, os direitos civis e 
as liberdades fundamentais devem ser obrigatoriamente respeitados por 
todos os Estados-Membros. As violações dos princípios do Estado de 
direito deviam ser sancionadas com rapidez e eficácia, e ativamente 
tematizadas, inclusivamente fora das fronteiras da Europa. Neste 
contexto, apelou-se igualmente à abolição da regra da unanimidade 
no Conselho da União Europeia e, de um modo mais geral, a uma maior 
transparência dos processos políticos nas instituições da UE. 
Ao mesmo tempo, os participantes observaram que os conflitos entre 
os Estados-Membros da UE também podem resultar de tradições e 
culturas diferentes. Perante essa constatação, apelaram a uma maior 
compreensão mútua, ao respeito pela diversidade existente e à 
solidariedade entre os Estados. Em especial, deviam ser reforçados os 
laços e os intercâmbios entre os diferentes grupos e culturas, no intuito de 
se promover a integração e a interação. 
 
Os cidadãos pretendem que vão sendo suprimidas as discriminações 
existentes e estabelecida a igualdade de oportunidades para os grupos 
desfavorecidos, como os grupos com baixos rendimentos. Para isso, a 
educação de qualidade foi identificada como sendo uma componente 
essencial, em especial para proporcionar a todas as pessoas da UE, 
desde crianças, um conhecimento sólido e uma forte consciência da 
democracia e do Estado de direito. 
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Por último, ambos os subgrupos debateram intensamente quais 
os valores e as convicções que estão e devem estar no coração 
da União Europeia. Por exemplo, alguns participantes observaram que a 
acolheu desde a década de 1990 um grande número de novos Estados-
-Membros, mas sem que os seus valores fundamentais tivessem sido 
questionados, debatidos ou avaliados. Por este motivo, foi manifestado o 
desejo de que se realizasse um debate público sobre os valores 
fundamentais em todos os Estados-Membros da UE e com a participação 
mais ampla possível dos cidadãos. 
 
Durante a conferência de encerramento, os participantes elaboraram 
propostas de ação para comunicar e transmitir concretamente os valores 
fundamentais e os princípios democráticos e do Estado de direito 
na UE. Foi debatida a possibilidade de ser criada uma ligação emocional 
com a UE, por exemplo sob a forma de um concurso pan-europeu de 
canções relacionadas com os valores da UE ou orientadas para 
determinados públicos-alvo, especialmente os jovens. Concretamente, 
propôs-se, por exemplo, um "pacote de iniciação" para todas as pessoas 
com mais de 18 anos na UE (com informações sobre os valores da UE, 
mas também produtos que promovam a identificação com a Europa, por 
exemplo, pulôveres da UE). A comunicação esteve também no centro da 
proposta de criação de um canal de televisão europeu. 

 

Primeira proposta 
Vivência dos valores europeus e comunicação desses valores 

fazendo apelo às emoções 

 

"Recomendamos que os valores europeus sejam 
mais tangíveis e comunicados fazendo mais apelo às 
emoções. Este objetivo seria possível de alcançar, por 
exemplo, criando um pacote de iniciação que 
contemplasse os meios de comunicação social, os 

elementos interativos e uma maior participação dos cidadãos. 
É nosso objetivo que todas as pessoas que vivem na UE conheçam 
os valores comuns e se identifiquem com eles. 
Damos importância a este objetivo por constituir a base da nossa 
convivência na nossa comunidade de valores. Estes valores são 
pouco conhecidos por falta de ligação pessoal, pelo que é 
necessário estabelecê-la." 
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Segunda proposta 
"A vida na UE" 

 

"Recomendamos que a UE crie o seu próprio programa de 
televisão educativo e informativo. Desta forma, queremos 
reforçar a sensibilização de todos os cidadãos da UE para 
os nossos valores comuns e garantir a todos um acesso 
fácil e sem entraves. Estes objetivos são importantes para 

nós, uma vez que queremos conhecer as opiniões em todos os 
países da UE, queremos reforçar os pontos comuns, promover a 
aproximação para alcançar uma maior solidariedade e formar as 
pessoas no domínio do Estado de direito, no intuito de salvaguardar 
a democracia." 

 

O processo de participação 

No processo global do painel de cidadãos nacional sobre o Futuro 
da Europa podem distinguir-se, de um modo geral, três fases: 
 

• Preparação do processo e seleção aleatória dos participantes 

• Processo e execução da deliberação 

• Contributo para o processo global da Conferência sobre o Futuro da 
Europa, especialmente para as sessões plenárias. 

 
Para uma panorâmica gráfica do processo global, ver anexo. 
  

24%
76%

Estado de direito e valores – 2.ª 
proposta:

A vida na UE – Programa de televisão 
educativo e informativo da UE

Sim Não

30%
70%

Estado de direito e valores – 1.ª 
proposta:

Vivência dos valores europeus e 
comunicação desses valores fazendo 

apelo às emoções

Sim Não

Votação na sessão plenária de encerramento Votação na sessão plenária de encerramento 
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Preparação e seleção dos participantes 

Foi aplicado o chamado método de seleção aleatória estratificada para o 
recrutamento de cidadãos que integrassem os painéis de cidadãos 
europeus. Foi também este o processo de seleção seguido pelo painel de 
cidadãos nacional alemão sobre o Futuro da Europa. 
 
Da recomendação oficial do Secretariado Comum da Conferência sobre 
o Futuro da Europa dirigida aos painéis de cidadãos nacionais, consta o 
seguinte: "Os participantes deverão constituir um microcosmo do grande 
público. Para esse efeito, recorre-se a uma amostragem aleatória, tendo 
em conta as diferentes origens geográficas, o género, a idade, o contexto 
socioeconómico e/ou nível de instrução do país/região em causa." O 
mesmo critério foi aplicado e, em grande medida, alcançado no painel de 
cidadãos nacional na Alemanha. A seleção aleatória seguiu o princípio de 
que, em teoria, podia ser selecionado qualquer cidadão ou cidadã 
da Alemanha com mais de 18 anos. O objetivo foi refletir o mais fielmente 
possível a diversidade das realidades de vida e a estrutura da sociedade 
alemã. Os critérios acima definidos basearam-se nos dados do censo 
da República Federal da Alemanha. 
No início, foram enviadas aleatoriamente quase 12 000 cartas a 
agregados familiares de toda a Alemanha. Entre os quase 600 
interessados que se registaram em linha, foi feita uma seleção de 107 
cidadãos, identificados com base em critérios demográficos, geográficos e 
socioeconómicos. Por fim, participaram no painel de cidadãos nacional 
cerca de 100 cidadãos, que constituíam uma representação bastante boa 
da Alemanha em ponto pequeno. As poucas desistências de última hora 
puderam ser compensadas com recurso à lista de reserva. 
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 Critérios de amostragem para seleção dos participantes no diálogo sobre o futuro da Europa 

 

 

Número de cidadãos do 
painel:  

Número de 
registados: 

 Número de 
contactados:  

100 cidadãos  
+ 10 % na lista de reserva 
(  107 selecionados)  

596 registados 
(a dimensão do grupo 
influencia o grau de 
representatividade)  

 Quase 12 000 
cartas 
(taxa de resposta de 
cerca de 5 %)  

 

A ifok GmbH faz parte de um consórcio internacional que desenvolveu a 
metodologia para os quatro painéis de cidadãos europeus da Conferência 
sobre o Futuro da Europa e forneceu orientações às conferências 
nacionais. Atualmente, a ifok é também responsável pela execução. 

Processo e execução da deliberação 

A particularidade de um processo deliberativo é o facto de, ao contrário do 
que sucede com um inquérito, não recolher opiniões individuais dos 
cidadãos. Graças ao trabalho sobre um determinado tema, ao acesso que 
têm aos factos e a intensos debates, os participantes desenvolvem 
posições novas e aceitáveis para a maioria. No caso do painel de 
cidadãos nacional alemão sobre o Futuro da Europa, foi assim possível, 
partindo de posições comuns, alcançar o objetivo de formular 
recomendações de ação, reivindicações e desejos dirigidos aos decisores 
políticos europeus e nacionais. Tal objetivo foi assegurado pela 
organização e pelo funcionamento do painel: 
 
o painel de cidadãos nacional sobre o Futuro da Europa decorreu em 
duas fases. Em primeiro lugar, em 5 e 8 de janeiro de 2022, realizou-se 
um seminário preliminar em linha com a duração de três horas para cada 
um dos cinco painéis temáticos, no qual foram fornecidos aos 
participantes contributos de peritos, lhes foi dada a oportunidade de fazer 
perguntas e, em subgrupos, desenvolver visões específicas para cada 
tema e hierarquizaram os temas. 
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Numa conferência de encerramento de apenas dois dias, realizada em 15 
e 16 de janeiro de 2022, os cidadãos, organizados em subgrupos e de 
novo com a participação de peritos, identificaram, com base nos 
resultados dos seminários, primeiro os desafios, antes de desenvolverem, 
compararem e hierarquizarem primeiras soluções, com vista à formulação 
de propostas concretas de ação em cada área temática. Cada uma 
dessas propostas foi então apresentada por um cidadão durante a sessão 
plenária, tendo depois sido submetidas à votação de todos os 
participantes. As dez propostas de ação foram entregues à ministra 
dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock. Foram 
então comentadas pela ministra, pelos representantes 
do Governo Federal, do Parlamento Federal alemão e dos Laender, pela 
representante dos diálogos com os cidadãos alemães e por outros 
representantes de alto nível do Governo Federal presentes no Plenário 
da Conferência para o Futuro da Europa. 
No decurso do diálogo, os cidadãos organizados em diferentes 
configurações debateram os diversos destaques temáticos. Os 
contributos de ordem geral, bem como a deliberação final e as votações, 
decorreram na sessão plenária, com a presença de todos os 
participantes. Em cada um dos cinco painéis temáticos, cerca de 20 
cidadãos abordaram um domínio de intervenção em profundidade. A este 
nível, houve troca de impressões e foram dados contributos específicos 
para cada tema. Todos os painéis temáticos foram novamente divididos 
em dois subgrupos de cerca de dez participantes, tendo a parte principal 
da deliberação decorrido numa ronda menor. Foi nesta base que foram 
definidos objetivos específicos e elaboradas recomendações de ação 
para cada um dos setores da área em causa, os quais foram 
posteriormente discutidos e sujeitos a votação a nível superior. Esta 
abordagem de partilha de trabalho conferiu uma maior profundidade aos 
debates e uma maior margem de manobra a todos os participantes para a 
realização dos trabalhos. No entanto, garantiu igualmente que os 
resultados fossem democraticamente legitimados pelo grupo de 
cidadãos participantes. 
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Estrutura e níveis de diálogo (entre parênteses: número de pessoas) 

Apresentação do processo de deliberação na conferência de 
encerramento de sábado, 15 de janeiro de 2022: 

 

 
 
Apresentação do processo de deliberação na conferência de 
encerramento de domingo, 16 de janeiro de 2022: 
  

Sessão plenária 
(100)

Painel 1: Papel 
da UE no mundo 

(20)

Subgrupo 1.1 
(10)

Subgrupo 1.2 
(10)

Painel 2: Uma 
economia mais 

forte (20)

Subgrupo 2.1 
(10)

Subgrupo 2.2 
(10)

Painel 3: Clima e 
ambiente (20)

Subgrupo 3.1 
(10)

Subgrupo 3.2 
(10)

Painel 4: Justiça 
social (20)

Subgrupo 4.1 
(10)

Subgrupo 4.2 
(10)

Painel 5: Estado 
de direito e 
valores (20)

Subgrupo 5.1 
(10)

Subgrupo 5.2 
(10)
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A fim de ajudar os cidadãos a familiarizarem-se com os conteúdos, foram 
distribuídas previamente cinco fichas informativas onde cada tema era 
apresentado de forma concisa e factual. Nos painéis preliminares de 5 
e 8 de janeiro e na conferência de encerramento de 15 de janeiro, peritos 
selecionados das ciências e da investigação forneceram contributos sobre 
cada área temática e estiveram disponíveis para esclarecer dúvidas. Além 
disso, o trabalho dos subgrupos durante as fases deliberativas foi 
acompanhado por "verificadores de factos" dos ministérios federais 
competentes, os quais podiam ser consultados sobre questões de 
fundo. A sua presença serviu para prestar apoio especializado aos 
cidadãos, tendo em conta a complexidade das áreas temáticas, e assim 
permitir a realização de um debate informado e fundamentado. 

 

As Orientações do Ministério Federal do Ambiente sobre participação 
cívica positiva, bem como uma netiqueta apresentada aos participantes, 
serviram de base para o processo de moderação e para os debates 
virtuais se desenrolassem no respeito mútuo. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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No caso dos eventos virtuais, é particularmente importante minimizar os 
obstáculos de acesso que se colocam a todos os participantes. Por 
conseguinte, foi assegurado que os participantes dispunham de 
equipamento técnico suficiente (computadores portáteis, auscultadores, 
câmaras Web, etc.). Em reuniões preparatórias, os cidadãos receberam 
ainda formação sobre o modo de utilizar as ferramentas em linha. O 
número destas ferramentas foi reduzido ao mínimo. Desta forma, os 
participantes puderam nas reuniões seguintes concentrar-se inteiramente 
no conteúdo e nos debates. Como plataforma de vídeo, foi utilizado 
o Zoom que oferece uma interface de utilizador simples e intuitiva, com 
todas as funcionalidades para debates em grupo. Enquanto instrumento 
técnico de apoio à deliberação, foi utilizado o placar virtual Mural durante 
os debates dos subgrupos. Isso permitiu aos moderadores dos grupos 
estruturarem os debates, reunirem e hierarquizarem os temas e 
registarem os resultados. 
Além disso, foi assegurada a disponibilidade constante de pessoal que, 
por telefone e por conversa virtual, serviu de ponto de contacto para 
prestar auxílio em caso de problemas técnicos e dúvidas. A existência de 
regras claras para o debate no espaço virtual, uma boa moderação e o 
acompanhamento dos fóruns de debate e dos aspetos técnicos que tudo 
funcionasse sem sobressaltos. 

Ligação ao processo europeu 

Do painel de cidadãos nacional resultaram dez propostas de ação 
formuladas pelos cidadãos durante as reuniões. As recomendações 
representam reivindicações e aspirações para o futuro da União Europeia 
dirigidas aos responsáveis políticos a diferentes níveis. Através de vários 
canais, serão integradas no processo mais alargado da Conferência e 
comunicadas aos decisores políticos. 
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• Plataforma digital: A plataforma digital multilingue é o ponto de 
contacto central da Conferência sobre o Futuro da Europa no espaço 
virtual. Dá aos cidadãos a oportunidade de partilharem as suas ideias 
com outros cidadãos além-fronteiras, de conhecerem todos os eventos 
realizados no âmbito da Conferência e de se manterem a par dos 
progressos da Conferência. A plataforma reunirá todos os contributos 
dados para a Conferência, nomeadamente os provenientes de 
indivíduos, eventos nacionais, painéis de cidadãos nacionais e 
europeus e do Plenário da Conferência, numa base temática. Os 
conteúdos da plataforma são regularmente analisados e publicados 
em relatórios, nomeadamente na preparação dos painéis de cidadãos 
e do Plenário da Conferência. 

 

• As recomendações do painel de cidadãos nacional da Alemanha 
também serão integradas na plataforma digital e poderão então ser 
lidas e debatidas por cidadãos de todos os Estados-Membros da UE. 
Desta forma, passarão a fazer parte dos debates e relatórios 
da plataforma. 

• Plenário da Conferência: O Plenário da Conferência sobre o Futuro 
da Europa reúne representantes das instituições da UE, dos Estados-
-Membros e dos parlamentos nacionais com os cidadãos e 
representantes da sociedade civil. As recomendações formuladas no 
contexto dos painéis de cidadãos nacionais e europeus são aqui 
debatidas de forma temática e sem resultados predeterminados. O 
Plenário é preparado por nove grupos de trabalho que representam os 
tópicos da Conferência para o Futuro da Europa. 

• Enquanto representante da Alemanha para os diálogos com os 
cidadãos, Stephanie Hartung apresentou as recomendações da 
Alemanha sobre os tópicos "Valores e direitos, Estado de direito, 
segurança" e "Alterações climáticas e ambiente" na terceira sessão 
plenária, realizada em Estrasburgo, em 21 e 22 de janeiro de 2022, no 
âmbito da apresentação dos resultados de vários painéis de cidadãos 
nacionais. Nas suas declarações no Plenário sobre estes dois 
tópicos, Anna Lührmann, ministra de Estado alemã para a Europa e 
o Clima, remeteu igualmente para as recomendações emanadas do 
painel de cidadãos nacional. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Anexo 

- Imagem dos participantes no encerramento 
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- Testemunhos dos participantes 

 

Perguntas de orientação 
o O que me motivou a participar no painel de 

cidadãos nacional? 
o O que guardo na memória em especial foi... 
o O que desejo que aconteça em futuros projetos de 

participação cívica do Governo Federal? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Meclemburgo-Pomerânia Ocidental 

"Quantas vezes desabafamos: "Se me 
deixassem a mim..."?! Isto deu-me a 
oportunidade de me debruçar sobre o tema 
da Europa, com um limite de tempo e com a 
noção de quanto tempo iria despender. Até 
agora, pouco sabia sobre esta estrutura e 
fiquei desejosa de me poder dedicar a este 
assunto e aprofundar os meus conhecimentos. 
 
Em particular, guardo na memória o facto de pessoas vindas ao acaso de 
toda a Alemanha se terem reunido (infelizmente, apenas de forma virtual) 
e estarem dispostas a ser criativas para dar forma à Europa do 
futuro. Não fiquei com a impressão que a netiqueta referida tivesse sido 
realmente necessária para os participantes – estavam todos dispostos a 
ouvir-se uns aos outros e a partilhar ideias, sem agredir verbalmente os 
outros. Gostaria que houvesse MAIS oportunidades como esta para 
falarmos uns com os outros e debatermos ideias com criatividade, mas 
também d ouvirmos os responsáveis ou os especialistas falar-nos sobre o 
assunto – e, de preferência, ao vivo, em eventos presenciais. 
 
Uma pequena nota à margem: infelizmente, estas ideias concretas e de 
pequena escala não constavam da breve síntese feita no Plenário. Espero 
que delas tenha sido feito algum registo por escrito para que os 
responsáveis por levar essas sínteses até Bruxelas saibam em que áreas 
nós propusemos dar pequenos passos viáveis." 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, Renânia 
do Norte-Vestefália 

"Nunca antes tinha ouvido nada sobre painéis 
de cidadãos, mas achei a ideia boa. Embora 
as pessoas que me conhecem tenham ficado 
um pouco céticas quanto ao que me levou a 
participar, fiquei muito curioso e entusiasmado 
por descobrir o que lá se passa. A visita ao 
Ministério dos Negócios Estrangeiros também 
foi uma experiência fora do comum. 

 
Os elementos do meu subgrupo sobre a justiça social eram bastante 
fortes e elaborámos uma recomendação sobre o programa Erasmus para 
os alunos das escolas. O grupo tinha uma ótima dinâmica própria e foi 
extremamente enriquecedor para mim. Em especial, fiquei e ficarei 
durante muito tempo impressionado com a conferência de encerramento 
de 15 e 16 de janeiro. Os resultados em todos os grupos foram notáveis 
e, por mim, concordaria com todos eles. Tenho muito esperança que os 
temas sejam abordados a nível político, uma vez que as mais diversas 
pessoas trabalharam neles e produziram ótimos resultados. Também 
espero que as pessoas encontrem uma relação diferente com a política, o 
que já aconteceu no meu caso. Na memória guardo que todo o evento foi 
muito importante. Gostaria igualmente de agradecer aos moderadores. A 
moderação foi fundamental para acompanhar os resultados, e houve uma 
interação civilizada entre os participantes. 
O futuro da UE já é um tema fantástico e estes dias foram para mim 
enriquecedores. Por isso, não sugiro quaisquer alterações, mas sim que 
sejam organizadas mais iniciativas do género. No início, tive dificuldade 
com o tema que me calhou, mas consegui entrar rapidamente no 
esquema. Seria desejável que se realizasse um segundo evento para 
aprofundarmos os temas e podermos passar verdadeiramente ao debate. 
De momento, custa-me pensar que já terminou. Também seria bom que 
continuássemos a ser informados sobre a evolução das coisas." 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Bade-
-Vurtemberga "Quis participar no painel 
porque queria ser ouvido e dar a minha 
opinião. O futuro da Europa não me é 
indiferente. Com as minhas ideias, queria 
que o sistema político também tivesse 
perspetivas diferentes sobre as coisas e 
percebesse o que é importante para os 
cidadãos como eu. 

 

Em especial, recordo o debate sobre possíveis soluções. Penso que é 
bom ouvir as opiniões de outras pessoas, especialmente se souberem 
argumentar bem. 
Gostava que houvesse mais projetos deste tipo com os cidadãos. No 
entanto, não acho que os temas propostos fossem muito úteis. Seria 
preferível que fossem os próprios participantes a identificar os temas. Os 
participantes poderiam então dividir-se nos grupos por área temática, em 
função da sua vontade. Isso revelaria qual o assunto que mais interesse 
desperta entre os cidadãos e sobre o qual o governo teria potencial para 
fazer melhor." 
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- Gráfico do processo do painel de cidadãos nacional sobre o Futuro da Europa 

 

 


