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1. Princípios orientadores do processo de organização do 

painel 
 
Todo o processo de execução do painel foi concebido para respeitar as indicações constantes das 

orientações para os painéis de cidadãos nacionais no contexto da Conferência sobre o Futuro da 

Europa. Mais concretamente: 

• Finalidade: 

Todos os convidados a participar no painel preencheram um questionário de participação, 

indicando os objetivos e as finalidades do projeto, com referências específicas à Conferência 

sobre o Futuro da Europa, aos tópicos abrangidos e aos métodos de participação. 

• Transparência: 

Todos os materiais de apresentação da iniciativa foram disponibilizados aos participantes 

por diversos meios, entre eles o correio eletrónico, e remetendo sempre para o sítio Web 

oficial da Conferência. 

• Inclusividade: 

O convite à participação foi transmitido de diversas formas, nomeadamente por correio 

eletrónico enviado aos membros da comunidade SWG e divulgando hiperligações, através 

do Twitter e do LinkedIn, para o preenchimento do formulário de candidatura. Este método 

gerou um total de mais de 400 acessos ao formulário de candidatura e 245 pedidos. A 

seleção dos participantes (com base na aleatoriedade) foi efetuada de forma a assegurar a 

presença de pessoas de diferentes géneros, idades, contextos sociais, locais de residência 

e estatutos profissionais. 

• Representatividade: 

Embora a dimensão da amostra não seja estatisticamente representativa, o mecanismo 

usado para a sua constituição foi concebido para conseguir a máxima heterogeneidade entre 

os participantes, a fim de reproduzir um microcosmo do público-alvo. 

• Informação: 

Foi fornecido a todos os participantes um vasto conjunto de informações sobre a Conferência 

e os tópicos a debater durante o painel. Na secção introdutória, os objetivos e as 

modalidades do projeto foram reiterados de acordo com os princípios da neutralidade e da 

exaustividade. Foi dada a todos os participantes a oportunidade de solicitar mais 

informações e pormenores sobre o evento pelos números de telefone diretos dos gestores 

de projeto da SWG. 

• Grupos de deliberação: 

O principal objetivo de todo o processo foi a formulação de recomendações concretas, 

amplamente partilhadas pelos participantes, a dirigir à União Europeia. A abordagem de 

trabalho e a forma como os grupos foram conduzidos deu origem a um processo centrado 

na recolha, elaboração e síntese das indicações dos participantes, bem como à sua 

verificação e validação pelos próprios grupos numa sessão de trabalho posterior. 

• Calendário: 

Durante as sessões de trabalho, viveu-se um ambiente descontraído que deu aos 

participantes muito tempo para explorarem as questões sobre as quais foram convidados a 

deliberar, a expressar as suas opiniões e a ouvir as opiniões dos outros. Pela mesma razão, 

foi decidido dividir os dois grupos principais em outros tantos subgrupos. O trabalho foi 

igualmente repartido por dois dias, de modo a que fosse possível sedimentar devidamente 

as considerações que iam surgindo. 
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• Seguimento: 

No último dia de trabalho, todos os painéis participaram num processo de verificação e 

validação do primeiro projeto de recomendações elaborado durante a primeira fase do 

trabalho. A versão final das recomendações foi distribuída a todos os participantes no painel 

logo que o relatório dos resultados foi entregue ao Departamento de Políticas Europeias da 

Presidência do Conselho de Ministros e a respetiva autorização foi concedida. Em todos os 

casos, os participantes foram convidados a continuar a acompanhar as atividades da 

Conferência através do sítio Web e das atualizações que seriam publicadas. 

• Integridade: 

Todo o processo de trabalho foi conduzido com total autonomia pela SWG, de acordo com 

a missão que lhe foi confiada. O Departamento de Políticas Europeias da Presidência do 

Conselho de Ministros foi permanentemente informado das diferentes etapas da iniciativa e 

dos resultados que iam sendo alcançados. 

• Privacidade: 

Foi totalmente garantida a privacidade dos participantes. Para serem admitidos ao painel, 

todos os candidatos tiveram de assinar o consentimento esclarecido exigido por lei. 

• Avaliação: 

No final do processo, todos os participantes responderam a um questionário para avaliar a 

sua experiência, cujos resultados são resumidos no presente relatório. 

 

2. Procedimentos de seleção e envolvimento dos 

participantes 
 

A seleção 

Na fase de comunicação que antecedeu o evento, o objetivo era recrutar pelo menos 50 cidadãos 

italianos interessados em participar na iniciativa. 

Para o efeito, foi criado um breve formulário de autocandidatura, que consistia num questionário a 

preencher em linha na plataforma própria da SWG, pelo qual todos os interessados em participar 

na iniciativa se podiam candidatar, indicando os dados mínimos necessários para serem atribuídos 

aos grupos dos quais se sorteavam os participantes. Dispor de ligação à Internet, de um dispositivo 

equipado com microfone e câmara de vídeo, bem como a assinatura da Carta da Conferência eram 

as condições necessárias para a participação. 

O formulário de candidatura foi divulgado a partir das contas da SWG nas redes sociais. Para o 

efeito, foram feitas seis publicações no Twitter e uma no LinkedIn, com os seguintes resultados: 

 
Redes sociais 

Datas 
Número de 

visualizações 
Acesso à hiperligação 

da candidatura 

Twitter 6 publicações entre 
8 e 10 de março 

889 31 

 

LinkedIn 
1 publicação 

em 8 de março 
410 25 
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Ao mesmo tempo, os membros da comunidade SWG foram convidados a candidatar-se, de acordo 

com uma estratégia de convite que visava garantir uma representação máxima da população 

italiana, não só em termos de características socioanagráficas, mas também em termos de ideias, 

orientações e valores culturais. 

As candidaturas decorreram entre as 8 horas de 8 de março e as 16 horas de 10 de março de 2022, 

tendo-se registado um total de 420 acessos ao formulário e 225 candidaturas preenchidas. 

Um total de 140 pessoas foram consideradas elegíveis, das quais 70 foram selecionadas de acordo 

com um critério que garantisse uma presença equilibrada de participantes em termos de género, 

distribuição geográfica, idade e habilitações literárias. 

Para a seleção dos candidatos, houve especial cuidado em proceder de acordo com um princípio 

de probabilidade equitativa à seleção entre os participantes, com base num critério de aleatorização 

condicional. 

A aleatoriedade do sorteio foi fundamental para a equidade do processo de acesso. Contudo, dentro 

do espírito da iniciativa e a fim de promover a máxima inclusividade, afigurou-se importante pôr em 

prática uma estratégia que garantisse não só o envolvimento do maior número possível de pessoas, 

como também a máxima heterogeneidade dos participantes selecionados. 

 

Em resumo, a distribuição das pessoas elegíveis para participar foi a seguinte: 

 

 

Após o sorteio dos 70 candidatos, na manhã do evento, as pessoas identificadas foram contactadas 

por telefone para confirmar a sua participação. Os contactos foram feitos pelo Centro de Contacto 

CATI próprio da SWG. Globalmente, no final desta fase, foram registadas 59 pessoas, que 

confirmaram a sua participação. Destas 59, 55 participaram ativamente no painel. 
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Distribuição dos candidatos elegíveis

26
39

35

40

140

76 64

18-34 anos27

96

17

35-64 anos

65-75 anos

Noroeste

Nordeste

Centro

Sul e ilhas

Baixo 11
Ensino unificado, 

ensino técnico-profissional 

Médio 56
Ensino secundário

Alto 73
Licenciatura, mestrado ou superior

Sexo

Grupos etários

Nível de escolaridade Zona de residência
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A composição social e etária do painel foi a seguinte: 

 

Em síntese, são estes os resultados do processo de recrutamento: 
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Distribuição dos participantes efetivos

8
16

12

19

55

26 29

18-34 anos8

34

13

35-64 anos

65-75 anos

Noroeste

Nordeste

Centro

Sul e ilhas

Baixo 5
Ensino unificado, 

ensino técnico-profissional 

Médio 24
Ensino secundário

Alto 26
Licenciatura, mestrado ou superior

Sexo

Grupos etários

Nível de escolaridade Zona de residência

1

O processo de candidatura

Acesso ao formulário de 
candidatura

Candidaturas preenchidas

Candidatos elegíveis

Admitidos no painel

Participantes ativos

420

225

140

70

55

8-10 de março de 2022

10 de março de 2022

10 de março de 2022

11 de março de 2022

11-12 de março de 2022
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Materiais para comunicação 

A fim de assegurar um elevado nível de motivação e participação desde o início, foram 

disponibilizados a todos os participantes os seguintes materiais: 

• Fichas de apresentação da Conferência sobre o Futuro da Europa e dos painéis 
nacionais; 

• Carta da Conferência sobre o Futuro da Europa; 
• Temas dos tópicos que seriam debatidos nos painéis; 
• Informações técnicas e organizativas necessárias para a participação. 

 

3. Organização do painel 
 

A fim de permitir o máximo nível de participação das pessoas com compromissos profissionais, o 

painel foi estruturado em dois meios dias consecutivos, incluindo um dia de fim de semana, de 

acordo com o seguinte calendário: 

• Sexta-feira, 11 de março, das 16 às 20 horas 

• Sábado, 12 de março, das 10 às 12 horas 

Com esta decisão pretendeu-se, por um lado, facilitar a participação de trabalhadores na iniciativa 

e, por outro, repartir o compromisso de participação, incentivando uma maior atenção e 

envolvimento, bem como uma deliberação mais sólida sobre as questões e as propostas 

apresentadas. 

Os participantes no painel acederam às duas sessões de trabalho através da plataforma 

GoToMeeting e foram divididos em quatro grupos (dois para cada domínio temático), liderados por 

um moderador da SWG, e na presença de um transcritor, que redigiu as atas das intervenções. Os 

moderadores orientaram os grupos por duas vias de debate diferentes (uma para cada domínio 

temático), com o objetivo de, tanto quanto possível, envolver todos os participantes e assegurar 

uma abordagem baseada na máxima inclusão e neutralidade. 

 

 

4. Agenda de trabalho 
 

Primeira sessão (sexta-feira, 11 de março de 2022) 

• 15h00 – Início da sessão e oportunidade para os participantes se ligarem à plataforma, 
bem como para confirmarem o funcionamento dos seus sistemas áudio e vídeo 

• 16h00 – Apresentação pelo moderador: explicação das razões da iniciativa e da estrutura 
do trabalho 

• 16h15 – Repartição dos participantes por grupos, em função das preferências indicadas 
na fase de candidatura 

• 16h20 – Início dos debates dos grupos 
• 20h00 – Encerramento da sessão 
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Segunda sessão (sábado, 12 de março de 2022) 

• 10h00 – Continuação dos trabalhos com a leitura dos resultados do primeiro dia. 
• 10h15 – Continuação do debate, pontos de vista e comentários dos participantes. 
• 12h00 – Encerramento dos trabalhos. 
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5. Recomendações recolhidas 
 

Uma economia mais forte, justiça social e emprego 
 

1. Ultrapassar o modelo de produção do século XX 
 
A perceção dos participantes no painel é de que os últimos acontecimentos mundiais (a pandemia 

de COVID-19 e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia) mostraram à saciedade os limites do atual 

modelo produtivo europeu e evidenciaram a necessidade de se reanalisar a abordagem que muitos 

descrevem como sendo do "século XX". 

A evidente dependência da Europa relativamente à energia e aos alimentos provenientes de países 

fora da União Europeia, bem como a constatação (durante a pandemia) de que não somos capazes 

de produzir a quantidade de dispositivos médicos e vacinas necessários para combater sozinhos o 

avanço do vírus, levaram à perceção da fragilidade fundamental do nosso sistema económico 

associada à falta de autossuficiência. 

Ao mesmo tempo, existe a noção clara de que uma economia mais forte, capaz de criar emprego 

num contexto de justiça social, deve apresentar fortes vantagens em termos tecnológicos. Para que 

tal seja possível, é essencial apoiar um sistema educativo cada vez mais voltado para as disciplinas 

CTEM. 

A inovação tecnológica, a energia sustentável, mas também o turismo e a cultura, surgem 

como três direções fundamentais para o desenvolvimento da economia europeia do futuro, com 

especial destaque para a conservação da produção de base, a fim de evitar o risco de dependência 

excessiva de países terceiros para o abastecimento de produtos e matérias-primas essenciais. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Tomar medidas eficazes no domínio das alterações climáticas e das 

energias alternativas; 

2. Investir numa economia baseada no turismo e na cultura, incluindo os 

inúmeros pequenos destinos na Europa; 

3. Dar relevância às tecnologia e à inovação enquanto motores de 

crescimento; 

4. Reduzir a dependência de outros países no que diz respeito às matérias-

-primas, às fontes de energia e à agricultura; 

5. Incentivar os jovens a estudar disciplinas científicas. 
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2. Regulamentação generativa e inclusiva da produção 
 

Ultrapassar a organização económica do século XX exige igualmente uma revisão das regras e dos 

procedimentos em matéria de regulação da atividade empresarial. Foram feitas quatro 

recomendações neste sentido, que têm uma lógica comum: por um lado, simplificar as regras e, por 

outro, manter um elevado nível de vigilância contra a má conduta (nomeadamente no que diz 

respeito à contrafação e à concorrência desleal). 

É dada grande atenção à necessidade de as regras económicas serem, antes de mais, generativas, 

reduzindo, tanto quanto possível, as opções que imponham tanto a normalização dos processos de 

produção (pondo em causa produtos locais específicos com raízes culturais profundas) como 

também a destruição de bens agrícolas resultante da necessidade de manter quantidades de 

produção predefinidas. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Reduzir a burocracia (licenças, certificações); 

2. Reduzir a normalização dos produtos e reconhecer as particularidades 

culturais e produtivas locais e regionais (respeito pelas tradições de 

produção); 

3. Ultrapassar a lógica das "quotas fixas" na produção agrícola, que acarreta 

a destruição dos produtos excedentários; 

4. Combater a contrafação e a concorrência desleal. 

 

3. Medir o crescimento pela felicidade das pessoas, e não pela 

quantidade de produtos 
 

Ultrapassar o modelo de produção do século XX implica não só mudar os métodos de produção, 

mas também encetar uma nova cultura em que os indicadores de crescimento não se baseiem 

apenas na quantidade de bens produzidos, mas também na capacidade de garantir que os cidadãos 

alcancem um objetivo de felicidade. Nesse novo modelo de economia, o principal fator em torno do 

qual se avalia o impacto e o investimento não poderão ser os bens, mas terão de ser as pessoas. 

Tal mudança implica a necessidade de abandonar um sistema de indicadores baseado na 

quantidade de bens produzidos (PIB), passando a um sistema capaz de medir o bem-estar das 

pessoas (FIB – felicidade interna bruta). 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Desenvolver uma economia mais centrada na produção de felicidade 

(felicidade interna bruta) do que de bens (produto interno bruto). 
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4. Maior integração entre os Estados 
 

O que é evidente para todos, mesmo para aqueles que estão menos satisfeitos com a atual estrutura 

da União Europeia e com os resultados por esta alcançados até à data, é que não basta que haja 

uma união monetária – a Europa tem de conseguir progredir com crescente força enquanto entidade 

política coesa, capaz de negociar externamente a uma só voz e de agir com maior solidariedade a 

nível interno. Condição fundamental para essa crescente força política, comercial e produtiva da 

União Europeia é conseguir uma maior união, graças à homogeneidade das leis fundamentais, bem 

como a um sistema integrado e coeso de tributação das empresas e dos cidadãos, que harmonize 

os salários e os serviços prestados aos cidadãos. Só assim teremos uma Europa capaz de reduzir 

as diferenças sociais e de promover a qualidade de vida. 

Tal premissa implica não retroceder relativamente às realizações dos últimos anos e preservar o 

conceito de bem-estar, identificado pelos participantes no painel como sendo o mais avançado do 

mundo e o mais zeloso da igualdade de oportunidades e da justiça social para os seus cidadãos. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Não fazer concessões a nível dos direitos sociais (saúde pública, educação 

pública, políticas laborais); 

2. Consolidar o que foi feito em termos da moeda única e de interconexão dos 

sistemas de pagamento e de telecomunicações. 

 

No entanto, nada do que foi feito parece ser suficiente hoje em dia, e a Europa do futuro tem de dar 

um salto definitivo em frente no que toca à integração entre os Estados-Membros, seguindo uma 

visão interna que deixe de assentar na concorrência e passe a assentar na cooperação, que coloque 

todos os cidadãos europeus em condições de usufruir dos mesmos sistemas de garantias e 

oportunidades em todos os Estados-Membros da União. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Ultrapassar o interesse próprio de cada Estado e a tendência para procurar 

vantagens individuais em detrimento dos outros; 

2. Estabelecer um sistema que preveja as mesmas leis, sistemas fiscais, 

direitos e deveres em todos os países; 

3. Coordenar os regimes fiscais entre os diferentes Estados, especialmente no 

que diz respeito às empresas (fim das zonas francas ou de baixa tributação); 

4. Praticar preços coerentes dos produtos e garantir a igualdade de poder de 

compra entre os diferentes Estados; 

5. Reduzir as disparidades salariais entre os diferentes Estados e as 

respetivas regiões geográficas; 

6. Tornar a dívida pública de vários Estados-Membros uma responsabilidade 

comum. 
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5. Políticas de inclusão 

 

Uma Europa justa e capaz de proporcionar felicidade aos seus cidadãos é uma Europa inclusiva, 

que dedica à luta contra as desigualdades um elevado nível de atenção. As recomendações definem 

um rumo alcançar objetivos há muito acarinhados (como a igualdade de género) e identificam novos 

requisitos associados às transformações culturais das sociedades contemporâneas (combater as 

desigualdades digitais e direito a viver num ambiente saudável). 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Alcançar a plena igualdade entre homens e mulheres, nomeadamente 

através do reforço da licença parental paterna e das estruturas de 

acolhimento de crianças; 

2. Combater as desigualdades digitais; 

3. Garantir que todos os cidadãos europeus vivam num ambiente saudável e 

sustentável; 

4. Garantir a oportunidade da mobilidade social e, por conseguinte, de ter 

todas as hipóteses de autorrealização e autodeterminação; 

5. Promover a renovação geracional a todos os níveis; 

6. Gerir o acolhimento de refugiados e migrantes de forma equilibrada nos 

diferentes Estados. 

 

Uma vez mais, o papel das escolas e das políticas educativas parece ser fundamental, não só para 

dar aos jovens as competências de que necessitam para entrar no mercado de trabalho, mas 

também para construir uma cultura europeia. Após construir uma Europa das instituições, é 

essencial construir uma Europa dos povos. Deste ponto de vista, salienta-se o caráter central que 

uma língua comum teria para o diálogo entre os cidadãos de diferentes países e a igualdade de 

acesso aos serviços. Depois de se ter esfumado sonho do esperanto, a saída do Reino Unido da 

União Europeia suscitou dúvidas quanto à possibilidade de o inglês ser adotado como língua 

comum, um idioma fundamental nas relações internacionais, bem como no sistema científico e 

económico. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Promover a adoção de uma língua comum; 

2. Investir nas escolas e no ensino da História da Europa em vez da História 

de cada nação, bem como na economia política e na educação cívica; 

3. Franquear o acesso à cultura, à educação e aos intercâmbios entre 

estudantes e cidadãos dos diferentes Estados-Membros. 
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As políticas de inclusão constituem um elemento essencial para garantir o acesso dos cidadãos às 

oportunidades que se apresentem. Partindo deste pressuposto, os participantes no painel 

sublinharam a forma como a Itália tem sido muitas vezes incapaz de aproveitar os fundos europeus 

disponibilizados para o efeito. A inclusão e a acessibilidade significam que as instituições europeias 

estão mais próximas dos seus cidadãos, e que há mais informação e consciência dos direitos que 

assistem aos cidadãos europeus enquanto tal. Deste ponto de vista, surgiu a importância de criar 

uma relação direta entre as instituições da União e os cidadãos, sem que seja necessariamente 

mediada pelos Estados-Membros. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Promover a utilização dos fundos europeus para reduzir as desigualdades; 

2. Tornar as instituições europeias acessíveis e próximas dos cidadãos. 

3. Incentivar o acesso direto dos cidadãos e informá-los claramente dos seus 

direitos e oportunidades. 

 

6. Emprego 
 

A questão do emprego surgiu sistematicamente como um elemento transversal e um efeito direto 

da capacidade da União Europeia para dar seguimento às suas recomendações. No debate entre 

os participantes, ficou claro que a questão do emprego é fundamental para a vida das pessoas, mas 

que tem de estar associada ao reforço das questões económicas e sociais. A forte expectativa é de 

uma União Europeia em que as políticas laborais ativas continuem a ser centrais e cada vez mais 

coordenadas. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Promover intercâmbios entre trabalhadores na Europa, por intermédio de 

um Centro Europeu de Emprego; 

2. Integrar as políticas de emprego a nível da UE; 

3. Conceder incentivos às empresas que ofereçam emprego. 
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A Europa no mundo 

 

Os recentes acontecimentos internacionais e, em particular, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, 

tiveram um impacto profundo na perceção do papel que a Europa deve desempenhar a nível 

internacional. 

As recomendações recolhidas articularam-se essencialmente em torno de um eixo que visa reforçar 

a União (tanto em termos de identidade como de força económica) e posicioná-la como um modelo 

de referência e estímulo nas suas relações com outros países. 

 

 

 

 

 

1. Reforçar a identidade europeia 

 

Para que seja reconhecida fora das suas fronteiras, a União Europeia deve, antes de mais, ser 

coerente a nível interno, não só do ponto de vista económico e financeiro, mas também em termos 

de identidade e de valores. Uma identidade que não seja criada por decreto de harmonização, mas 

sim reforçando as especificidades locais num quadro de valores fundamentais partilhados. 

A este respeito, há também que considerar um eventual alargamento da União, que, segundo 

alguns dos participantes no painel, não deve ser feito indiscriminadamente, mas antes dando mais 

atenção ao reconhecimento mútuo da cultura e dos valores do que aos padrões económicos. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Reforçar os valores europeus, as características culturais e as 

especificidades regionais; 

2. Criar um instituto da cultura europeia, que promova uma cultura de respeito 

e de miscigenação entre cidadãos de diferentes Estados; 

3. Para novos países candidatos, redefinir os princípios de pertença, com o 

reforço de fatores como a identidade e os valores culturais; 

 

  

Reforçar a identidade 

europeia 

Reforçar a economia e 

as instituições 
Cooperação  

e parcerias 

Ponto de referência 

político e cultural 
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2. Reforçar a economia e as instituições 

 

A Europa do futuro é chamada a desempenhar um papel de liderança a nível internacional, e este 

papel só pode ser assumido quando a União for forte e independente de terceiros. Há uma 

consciência generalizada de que os países da União são pobres em matérias-primas, mas parece 

essencial que a União seja capaz de garantir uma maior independência no plano do 

aprovisionamento energético, da agricultura e dos produtos tecnológicos. 

Tal objetivo pressupõe investimentos bem definidos para recuperar o atraso em domínios como a 

tecnologia (em que a União Europeia não parece atualmente ocupar um lugar dianteiro), mas 

também nos setores alimentar e energético. 

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia voltou também a colocar no centro do debate a importância de 

uma política europeia de defesa integrada, com uma identidade própria e uma maior autonomia em 

relação à OTAN, sem pôr em causa esta filiação. 

Por último, implica escolhas bem determinadas para o futuro, com um forte investimento na ciência 

e na investigação a fim de aumentar as competências dos jovens europeus. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Reforçar a capacidade de produção interna: cadeia alimentar 

(especialmente trigo) e tecnologia (circuitos integrados); 

2. Valorizar os produtos regionais e europeus típicos; 

3. Reforçar os polos industriais europeus (por exemplo, aço); 

4. Reforçar a produção local de energia numa perspetiva ecológica (gás, 

energia solar, energia eólica); 

5. Desenvolver tecnologias aeroespaciais; 

6. Criar laboratórios científicos europeus (banco europeu de vírus); 

7. Criar um exército europeu comum que atue no âmbito da OTAN, mas 

também ajude a ir mais além; 

8. Investir na formação de formadores (intercâmbios europeus de 

professores, Erasmus para professores); 

9. Aumentar a mobilidade dos investigadores europeus, desenvolvendo 

novas instituições científicas comunitárias; 

10. Promover empresas inovadoras em fase de arranque. 
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3. Cooperação e parcerias 

 

Não se vislumbra a Europa do futuro como uma fortaleza a defender a sua riqueza, mas sim como 

uma protagonista na cena internacional capaz de dialogar com todos os países do mundo. Um 

diálogo que parte de uma potência comercial e deverá visar a liderança económica, a qual pode ser 

consolidada com a criação de parcerias e projetos de grande alcance internacional. 

Tudo isto tendo em vista a cooperação e a atenção às zonas menos seguras do mundo, com 

projetos ad hoc de promoção dos países mais pobres, bem como intercâmbios culturais e 

económicos com os países do Leste. 

A questão da migração também merece uma atenção especial, com uma maior coordenação entre 

os diferentes Estados e a utilização de procedimentos comuns de gestão dos pedidos e das 

pessoas. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Estimular as exportações; 

2. Promover rotas turísticas europeias transnacionais; 

3. Desenvolver um sistema comercial de negociações a nível europeu (não 

como Estados ou empresas individuais, mas como União) para conseguir 

maior poder de negociação, mas que também obedeça a restrições 

associadas ao respeito pelos direitos humanos; 

4. Levar a cabo importantes projetos internacionais, como a Estação Espacial 

Internacional; 

5. Financiar projetos em África para construir escolas e hospitais sem uma 

atitude colonial e visando antes o respeito pelos direitos e valores 

europeus; 

6. Investir na formação in loco (especialmente para as mulheres) nos países 

mais pobres; 

7. Promover o intercâmbio de técnicos e formadores; 

8. Criar um sistema de regras comuns (de recenseamento e de controlo do 

comportamento e do emprego) aplicáveis ao acesso dos migrantes, com 

processos diferenciadores de migrações de natureza humanitária e 

económica, e uma distribuição equitativa entre os diferentes Estados. 
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4. Ponto de referência político e cultural 

 

No cenário acima descrito, a Europa é chamada a representar um ponto de referência político e 

cultural claro a nível mundial, do ponto de vista dos direitos e da ética, dando o exemplo ao tomar 

decisões que visem garantir um ambiente saudável, o respeito pelos direitos das pessoas e o 

diálogo entre o Oriente e o Ocidente. 

 

RECOMENDAÇÕES EM SÍNTESE 

1. Dar o exemplo de um continente verde, ser a primeira a alcançar as 

emissões nulas e aumentar a produção de energia limpa (eólica e solar); 

2. Exportar tecnologias para produzir bens com impacto nulo; 

3. Atuar como uma confluência (uma praça pública, uma ágora) entre o 

Oriente e o Ocidente, promovendo intercâmbios culturais e iniciativas 

culturais conjuntas (à semelhança das Jornadas Mundiais da Arte, a 

realizar rotativamente nas várias capitais europeias e com um programa 

artístico que inclua artistas ocidentais e orientais); 

4. Criar um modelo ético europeu para gerir os processos de migração, que 

deve ser partilhado a nível internacional. 

 

 

6. Avaliação final pelos participantes 
 

No final dos dois dias de trabalho, todos os participantes foram convidados a preencher um breve 

questionário para avaliarem a sua experiência. O questionário de avaliação foi enviado dois dias após 

o final do painel, a fim de dar tempo a que todos interiorizassem a experiência e reagissem de uma 

forma equilibrada. 

Os resultados recolhidos revelam um nível de satisfação particularmente elevado, tanto com o 

interesse despertado como com a facilidade de participação, o sentimento de terem sido ouvidos e a 

inclusão sentida. 
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SATISFAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO PAINEL 

 

 

Embora partindo de diferentes experiências, competências e motivações, os participantes sentiram-se 

fortemente envolvidos: 98 % dos inquiridos no questionário de avaliação consideraram que tinham 

participado ativamente e dado um contributo positivo para o debate. 

Em geral, constatou-se uma perceção muito forte da utilidade desta experiência, que foi vista 

sobretudo como uma oportunidade de participação ativa e gerou um sentimento de maior 

proximidade com as instituições comunitárias. Esse facto levou quase todos os inquiridos a pedir 

que este tipo de iniciativa se repetisse mais vezes. 

 

AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO "PAINEL NACIONAL ITALIANO PARA A CONFERÊNCIA SOBRE 

O FUTURO DA EUROPA" 
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Todos os participantes declararam que, se fosse novamente organizada uma iniciativa deste tipo, 

não só participariam voluntariamente, como também recomendariam aos amigos que 

participassem. 

 


