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1. Síntese da 3.ª sessão 

Em 25 e 27 de fevereiro de 2022, 180 cidadãos europeus selecionados aleatoriamente de diferentes 

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

debater os temas «Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude 

e desporto / Transformação digital», prosseguindo as deliberações que tiveram lugar durante a 1.ª e 

a 2.ª sessões. Para esta sessão final, os participantes no Painel 1 foram acolhidos no castelo de Dublim 

pelo Instituto dos Assuntos Internacionais e Europeus (IIEA), tendo havido igualmente a possibilidade 

de participação em linha. Tendo por base do seu trabalho as orientações que desenvolveram durante 

a 2.ª sessão, os cidadãos elaboraram e aprovaram 48 recomendações finais, que serão apresentadas 

e debatidas no Plenário da Conferência. Dos 180 participantes, 15 participaram 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 do seu próprio 

                                                
1Exoneração de responsabilidade: o presente relatório é da exclusiva responsabilidade dos autores e não reflete os pontos 
de vista das instituições da UE. 
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facilitador profissional, proveniente do grupo de deliberação ou de prestadores de serviços 

externos. Para apoiar o trabalho dos facilitadores, o Instituto dos Assuntos Internacionais e 

Europeus (IIEA) disponibilizou um assistente por subgrupo. 

● Em sessão plenária, com todos os participantes. As sessões plenárias, conduzidas por dois 

moderadores principais provenientes do grupo de deliberação, com interpretação nas 24 

línguas oficiais da UE, realizaram-se no Castelo de Dublim. 

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 dos facilitadores dos 

subgrupos. Cada cidadão recebeu cinquenta autocolantes (dez fúcsia para a vertente 1, dez laranja 

para a vertente 2, dez verdes para a vertente 3, dez azuis para a vertente 4 e dez vermelhos para a 

vertente 5) e definiu a prioridade de um máximo de dez orientações por cada vertente. Após 

concluírem o processo de definição de prioridades a nível do painel, os cidadãos 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, até um máximo de cinco. As 3 melhores 

orientações classificadas pelo painel na subvertente foram acrescentadas na 1.ª, 2.ª e 3.ª posições. 

Em seguida, o subgrupo utilizou autocolantes pretos (cinco por pessoa) para hierarquizar as restantes 

orientações e acrescentá-las na 4.ª e na 5.ª posições.  

O trabalho subsequente do subgrupo foi dedicado ao 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... 1000 

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 passou para outra sala. 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 1 encontra-se disponível em: Painel 1 — 2.ª sessão — Relatório 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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As recomendações de cada subgrupo foram, posteriormente, votadas pelo painel no domingo, 27 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 às cinco vertentes do 

painel. As recomendações foram apresentadas por vertente, em espaços de 30 minutos, e começaram 

com um cidadão de cada subgrupo a partilhar opiniões sobre o trabalho realizado durante o fim de 

semana. O facilitador principal leu em voz alta cada uma das recomendações para cada vertente 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 25 de fevereiro de 2022 

● Sessão plenária do painel de 27 de fevereiro 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 reuniu-se 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 realizou-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 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, organizado no Centro de Exposições e 

Conferências de Maastricht pelo Studio Europa Maastricht, em colaboração com a Universidade de 

Maastricht e o Instituto Europeu de Administração Pública.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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A 1.ª sessão teve um caráter introdutório e destinou-se a definir de uma visão, a fixar o programa de 

trabalho e a hierarquização as questões sobre as quais os cidadãos se queriam concentrar, a 2.ª sessão 

teve por objetivo aprofundar os temas e formular orientações e a 3.ª sessão foi dedicada à produção 

de contributos para a sessão plenária da conferência através da formulação de um conjunto de 

recomendações para que as instituições da União lhes deem seguimento. 

 

3. Principais resultados da sessão: Recomendações aprovadas pelo painel (para apresentação 

em sessão plenária) 

Vertente 1: Trabalhar na Europa  

Subvertente 1.1 «Mercado de trabalho» 
 

1. Recomendamos a introdução de um salário mínimo para assegurar uma qualidade de vida 
semelhante em todos os Estados-Membros. Reconhecemos os esforços envidados no âmbito da 
diretiva da UE COM(2020) 682 para normalizar o modo de vida. O salário mínimo deve garantir um 
rendimento líquido mínimo para alcançar um objetivo essencial: todas as pessoas necessitadas 
devem ter mais dinheiro para gastar. O salário mínimo deve ter em conta os seguintes aspetos:  

● A UE deve assegurar a aplicação efetiva da proteção dos trabalhadores, uma vez que 
atualmente nem todos os Estados-Membros a aplicam adequadamente.  

● Deve ser dada especial atenção ao acompanhamento e à evolução da melhoria do nível de 
vida. 

● O salário mínimo deve ter em conta o poder de compra nos diferentes países. É necessário 
um ciclo de revisão regular para o ajustar à evolução do custo de vida (por exemplo, devido 
à inflação). 

 
Apresentamos esta recomendação porque um salário mínimo reforça a justiça social no mercado de 
trabalho e melhora as condições de vida concretas dos trabalhadores em todos os Estados-Membros. 
Este aspeto é especialmente importante no contexto de um ambiente de trabalho em rápida mutação, 
por exemplo, através da digitalização. 
 
 

2. Já existe um ato da UE (Diretiva da UE relativa ao tempo de trabalho — 2003/88/CE). No entanto, 
não é suficiente para assegurar um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida familiar. 
Como primeiro passo, recomendamos que o quadro existente seja revisto para ser adequado às 
circunstâncias atuais. Em segundo lugar, a UE deve estabelecer um mecanismo de controlo mais 
rigoroso para assegurar a aplicação em todos os Estados-Membros. Há que prestar especial atenção 
aos diferentes setores, com diferentes níveis de pressão e de esforço, tanto do ponto de vista 
psicológico como físico. No entanto, ao mesmo tempo, outros setores dependem de uma maior 
flexibilidade por parte dos seus trabalhadores para se adaptarem às necessidades específicas das 
empresas. 
 
Apresentamos esta recomendação porque um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida 
familiar é importante, uma vez que reforça a coesão social e contribui para uma maior igualdade de 
circunstâncias entre os trabalhadores. Além disso, afeta positivamente o bem-estar individual dos 
trabalhadores. 
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Subvertente 1.2 «Os jovens e o emprego» 
 

3. Recomendamos a harmonização do nível de todos os diferentes programas educativos na UE, com 
a aceitação dos conteúdos nacionais. Por conseguinte, recomendamos que os diplomas 
profissionais sejam validados e mutuamente reconhecidos em todos os Estados-Membros da UE. 
 
Apresentamos esta recomendação porque queremos facilitar a mobilidade laboral europeia e reduzir 
os encargos administrativos. 
 
 

4. Recomendamos que os estudantes do ensino secundário (a partir dos 12 anos) tenham uma visão 
do seu futuro mercado de trabalho, dando-lhes a oportunidade de realizar várias visitas de 
observação de elevada qualidade em organizações com ou sem fins lucrativos. Propomos incentivar 
as empresas a aceitarem a observação de estudantes, concedendo-lhes subsídios. Em zonas remotas 
onde existem menos oportunidades, as escolas, os governos, as organizações e as empresas locais 
terão de trabalhar em estreita colaboração para terem a certeza que essas visitas de observação 
também são eficazes.  
 
Apresentamos esta recomendação porque queremos que os jovens tenham conhecimento das 
diferentes possibilidades existentes no mercado de trabalho, para que possam fazer uma melhor 
escolha curricular para o seu futuro profissional e compreender a importância dos estudos adequados. 
Além disso, essas visitas de observação ensinam aos jovens a responsabilidade e o respeito pelo 
mercado de trabalho, ajudando-os igualmente a integrar-se no mercado de trabalho. Trata-se de uma 
situação vantajosa para ambas as partes. 
 
 

5. Recomendamos que a prática das competências interpessoais seja integrada em todos os cursos dos 
programas escolares. Por competências interpessoais entende-se: escutar os outros, incentivar o 
diálogo, a resiliência, a compreensão, o respeito e a apreciação dos outros, o pensamento crítico, o 
autoestudo, a curiosidade permanente e a orientação para os resultados. Os professores devem 
receber formação sobre a transmissão destas competências, colaborando estreitamente com 
assistentes sociais e/ou psicólogos. Outras sugestões de aplicação: organizar programas de 
intercâmbio para estudantes entre escolas, organizar a participação em eventos desportivos e 
culturais entre escolas, etc. 
 
Apresentamos esta recomendação porque as competências interpessoais são competências básicas 
necessárias, que se perdem na era digital e são absolutamente necessárias na vida futura dos nossos 
jovens. Por conseguinte, salientamos a sua inclusão nos programas de estudos para os ajudar a ser 
resilientes e a evitar e superar problemas mentais que possam encontrar na sua vida futura. As 
competências sociais reforçam as relações humanas e, por conseguinte, ajudam as pessoas a 
encontrar o seu lugar na sociedade.  
 
 

6. Recomendamos que, em caso de crise grave (por exemplo, crise sanitária, guerra, etc.), estejam 
prontos planos bem preparados com cenários detalhados para aplicar de forma flexível, a fim de 
minimizar o impacto nos nossos jovens e nos seus estudos, formação profissional, bem-estar 
mental, etc. Por impacto entende-se: custos mais elevados de estudo ou formação, duração 
acrescida dos estudos, estágios que não puderam ser realizados, aumento dos problemas de saúde 
mental. Os cenários têm de ser postos em prática para minimizar o impacto nos jovens e na sua 
transição para o mercado de trabalho. 
 
Apresentamos esta recomendação porque a posição dos jovens é muito vulnerável em tempos de 
crise.  
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Subvertente 1.3 «Digitalização no trabalho» 
 

7. Recomendamos que a UE introduza legislação ou reforce a legislação em vigor para regular o 
chamado «trabalho inteligente» [= trabalho em linha e à distância, por exemplo, trabalho no 
domicílio ou outro local com ligação em linha]. Além disso, recomendamos que a legislação da UE 
incentive as empresas a serem socialmente responsáveis e a manterem empregos de «trabalho 
inteligente» de elevada qualidade na UE. Os incentivos podem ser financeiros e/ou reputacionais e 
devem ter em conta os critérios ambientais, sociais e de governação reconhecidos 
internacionalmente. Para tal, a UE deve criar um grupo de trabalho composto por peritos de todas 
as partes interessadas, a fim de explorar e reforçar essa legislação. 
 
Apresentamos esta recomendação porque temos de promover empregos de «trabalho inteligente» 
de elevada qualidade e evitar a sua deslocalização para países terceiros com custos mais baixos. A 
pandemia de COVID-19 e as tendências económicas mundiais aumentam a urgência de proteger o 
emprego na UE e de regular o «trabalho inteligente». 
 

8. Recomendamos que a UE garanta o direito à formação digital para todos os cidadãos da UE. Em 
especial, as competências digitais dos jovens poderiam ser reforçadas com a introdução de uma 
certificação da UE nas escolas que os preparasse para o futuro mercado de trabalho. 
Recomendamos também formação específica a nível da UE para a reconversão e a melhoria das 
competências dos trabalhadores, para que se mantenham competitivos no mercado de trabalho. 
Por último, recomendamos que a UE sensibilize mais para as plataformas digitais existentes que 
ligam as pessoas aos empregadores e as ajudam a encontrar emprego na UE, como a rede EURES, 
por exemplo. 
 
Apresentamos esta recomendação porque as competências digitais certificadas são fundamentais 
para as pessoas entrarem no mercado de trabalho e para os trabalhadores se reconverterem e se 
manterem competitivos.  
 
 
Vertente 2: Uma economia para o futuro 
 

Subvertente 2.1 «Inovação e competitividade europeia» 
 

9. Recomendamos que a UE crie oportunidades para que diferentes entidades (universidades, 
empresas, institutos de investigação, etc.) invistam em investigação e inovação com vista a 
desenvolver:  

● novos materiais, destinados a servir de alternativas mais sustentáveis e biodiversas aos 
atualmente utilizados, 

● utilizações inovadoras dos materiais existentes (também com base na reciclagem e nas 
técnicas de ponta que tenham a menor pegada ambiental).  

Recomendamos que este seja um compromisso permanente a longo prazo por parte da UE (pelo 
menos até 2050).  
 
Apresentamos esta recomendação porque vivemos num planeta com recursos finitos. Se quisermos 
ter um futuro, temos de proteger o clima e procurar alternativas respeitadoras do planeta. Queremos 
também que a UE se torne líder neste domínio e goze de uma forte vantagem competitiva na cena 
internacional. A intenção da recomendação é produzir resultados inovadores que possam ser 
amplamente aplicados e explorados em vários domínios e países. O impacto seria também positivo na 
economia e no mercado de trabalho, ao criar novas oportunidades de emprego no domínio da 
inovação sustentável. Poderia contribuir para combater as injustiças sociais, substituindo os atuais 
meios de produção de exploração de recursos por novos meios de produção mais éticos. 
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10. Recomendamos que a UE assuma um compromisso permanente a longo prazo no sentido de 
aumentar em grande medida a sua quota de energia proveniente de fontes sustentáveis, utilizando 
uma gama diversificada de fontes renováveis com a menor pegada ambiental possível (com base 
numa avaliação holística do ciclo de vida). Além disso, a UE deve investir na melhoria e manutenção 
da qualidade das infraestruturas elétricas e da rede elétrica. Recomendamos igualmente que o 
acesso à energia a preços acessíveis seja reconhecido como um direito fundamental dos cidadãos.  
 
Apresentamos esta recomendação porque: 

● a diversificação das fontes de energia (nomeadamente solar, eólica, hidrogénio, água do mar 
ou quaisquer métodos sustentáveis futuros) tornaria a UE mais independente do ponto de 
vista energético, 

● reduziria os custos da eletricidade para os cidadãos da UE,  
● criaria postos de trabalho e reestruturaria o mercado da energia (especialmente em regiões 

até agora dependentes dos combustíveis fósseis), 
● poderia incentivar o desenvolvimento científico de técnicas inovadoras de aprovisionamento 

energético, 
● a qualidade da infraestrutura elétrica e da rede elétrica são tão importantes como as fontes 

de energia, permitindo uma distribuição e transporte de energia fluidos, eficientes e a preços 
acessíveis.  

 
 

11. Recomendamos que a UE promova ativamente processos de produção mais ecológicos, 
subvencionando ou de outra forma recompensando as empresas que investem na redução dos 
custos ambientais da sua produção. Além disso, é necessário envidar esforços para recultivar as 
zonas pós-industriais e estabelecer zonas verdes protegidas em torno de instalações existentes. As 
empresas devem ser obrigadas a financiar estes esforços, pelo menos em parte, a partir do seu 
próprio bolso.   
 
Apresentamos esta recomendação porque os processos de produção são um elemento importante da 
cadeia de abastecimento. Torná-los mais respeitadores do ambiente poderia reduzir 
consideravelmente o nosso impacto climático. Consideramos que as empresas e as indústrias devem 
ser responsabilizadas pela forma como produzem os seus produtos (incluindo medidas de recultivo e 
de proteção do ambiente). Tornar os processos de produção mais ecológicos também prepara as 
empresas para o futuro e torna-as mais resilientes (o que protege os postos de trabalho).  
 

 

Subvertente 2.2 Economia sustentável / Subvertente 2.3 Fiscalidade 
 

12. Recomendamos que as embalagens de plástico sejam abandonadas e se generalizem as embalagens 
reutilizáveis. Devem existir incentivos para os consumidores e as empresas, para que a cada um de 
nós não saia mais caro comprar bens a granel («en vrac» em francês ou «sfuso» em italiano) em vez 
de embalados. As empresas que contribuem para esta transição devem ter benefícios fiscais e as 
outras devem pagar mais impostos. Os produtos que não possam ser reutilizados devem ser 
recicláveis e/ou biodegradáveis. É necessária uma instituição pública ou de supervisão que controle, 
estabeleça as regras e as divulgue junto de todos. Recomenda-se a educação e a comunicação — 
também através das redes sociais — sobre estas ações, tanto para as empresas como para os 
consumidores, a fim de alterar os seus comportamentos a longo prazo. As empresas devem ser 
incentivadas e ajudadas a encontrar as melhores soluções para os próprios resíduos (por exemplo, 
empresas de construção).   
 
Apresentamos esta recomendação porque todos temos de ser responsáveis pelas nossas ações. Por 
conseguinte, temos de repensar todos os processos de produção. A reciclagem exige muitos recursos 
(água, energia), pelo que não pode ser a única resposta. É por esta razão que propomos a 



  

  
Painel 1, 3.ª sessão - 9 

 

Painel de Cidadãos Europeus 1: «Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação digital» 

comercialização de produtos a granel. A reciclagem só deve ser utilizada para materiais facilmente 
recicláveis. E sabemos com o exemplo finlandês que é possível reciclar uma grande parte.   
 
 

13. Recomendamos a adoção das mesmas regras orçamentais na Europa e a harmonização da política 
orçamental em toda a UE. A harmonização fiscal deve permitir a cada Estado-Membro uma margem 
de manobra para estabelecer as suas próprias regras fiscais, mas continuar a prevenir a evasão 
fiscal. Acabará com as práticas fiscais prejudiciais e a concorrência fiscal. Os impostos devem incidir 
sobre as transações comerciais no local onde ocorrem. Quando uma empresa vende num país, deve 
pagar impostos nesse país específico. Estas novas regras visariam evitar a deslocalização e assegurar 
que as transações e a produção sejam realizadas entre países europeus.   
 
Apresentamos esta recomendação para proteger e desenvolver o emprego, as atividades económicas 
na Europa e a equidade entre os Estados-Membros. Esta medida proporcionará um entendimento 
comum do sistema fiscal na Europa. Com ela pretende pôr-se termo à situação absurda de monopólio 
das empresas gigantes que não pagam impostos suficientes em comparação com as empresas mais 
pequenas. Além disso, trará dinheiro ao lugar onde ocorrem as atividades comerciais . 
 
 

14. Recomendamos a eliminação do sistema de obsolescência programada de todos os dispositivos 
eletrónicos. A mudança deve ocorrer tanto a nível individual como comercial, para que possamos 
possuir, reparar e atualizar produtos durante longos períodos. Recomendamos a promoção de 
dispositivos renovados. Através de regulamentação, as empresas seriam obrigadas a garantir o 
direito à reparação, incluindo melhorias e atualizações de software, e a reciclar todos os dispositivos 
durante um longo prazo. Recomenda-se igualmente que todas as empresas utilizem conectores 
normalizados. 
 
Apresentamos esta recomendação porque, no mundo moderno, os produtos tendem a durar dois 
anos e queremos que tenham um período de vida muito mais longo, de cerca de 10 anos. Esta 
proposta terá um impacto positivo nas alterações climáticas e na ecologia. Reduzirá também os custos 
para os consumidores e diminuirá o consumismo.  
 
 

15. Recomendamos que se ajudem todos a aprender sobre o nosso ambiente e a sua ligação à saúde 
individual de cada um através da educação. Os cursos educativos ajudarão todos a definir as suas 
próprias estratégias pessoais para integrar estes temas nas suas vidas. Esta educação deve começar 
na escola com temas específicos que abordem todas as questões ecológicas, e devemos continuar a 
ser educados ao longo de toda a nossa vida (por exemplo, no trabalho). Este esforço educativo 
contribuirá para reduzir os resíduos e proteger o ambiente e a saúde humana e para promover o 
consumo local de produtos saudáveis e não transformados, provenientes de produtores locais. Os 
que não agirem no sentido de reduzir os resíduos terão de frequentar um curso de formação 
gratuito sobre a questão. Para permitir esta adaptação do estilo de vida, os preços devem ser justos 
para o produtor e para o consumidor. Por conseguinte, propomos que os pequenos produtores 
locais e respeitadores do ambiente beneficiem de isenções fiscais. 
 
Apresentamos esta recomendação porque acreditamos que muitas pessoas ainda não se sentem 
preocupadas com estas questões. É por esta razão que precisamos de educação para todos. Além 
disso, os produtos locais e saudáveis tendem a ser incomportáveis para muitos. Temos de garantir que 
os produtos fabricados a nível local sejam mais amplamente acessíveis a todos.  
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Subvertente 2.4 Agricultura / Subvertente 2.5 Infraestrutura digital  
 

16. Recomendamos a aplicação de um sistema europeu comum de rotulagem para os produtos de 
consumo e nutrição que seja de fácil compreensão (a informação incluiria alergénios, país de 
origem, etc.), além de recomendarmos a transparência dos processos de aprovação em curso e a 
digitalização da informação sobre os produtos, criando uma aplicação normalizada europeia que 
permitiria um acesso mais fácil aos utilizadores e forneceria informações adicionais sobre os 
produtos e a cadeia de produção. Constatamos igualmente a necessidade de um organismo 
verdadeiramente independente que regule as normas alimentares em toda a UE e seja dotado de 
poderes legislativos para poder aplicar sanções. 
 
Apresentamos esta recomendação porque todos os cidadãos da UE devem esperar que os alimentos 
tenham a mesma qualidade. A integridade dos produtos alimentares é uma necessidade para garantir 
a segurança dos cidadãos. Estas recomendações foram feitas para reforçar a monitorização da 
aprovação e a transparência da produção alimentar de forma harmonizada. 
 

17. Recomendamos que as infraestruturas sejam um ativo do Estado para evitar o aumento dos 
monopólios das telecomunicações e dos serviços Internet. O acesso à Internet deve ser um direito 
e instalar a ligação à Internet em «zonas brancas/zonas mortas» (zonas sem acesso à Internet) deve 
ser uma prioridade. As crianças e as famílias devem ter prioridade no acesso à Internet e ao material 
informático, sobretudo em termos de educação e especialmente em tempos de pandemia. É 
necessária uma iniciativa para ajudar a apoiar o trabalho à distância, como espaços de escritórios 
com acesso a uma ligação à Internet fiável e rápida e formação digital. 
 
Apresentamos esta recomendação porque temos de garantir que a transformação digital é realizada 
de forma equitativa. O acesso à Internet é fundamental para a democracia e é um direito de todos os 
cidadãos europeus. 
 
 

18. Recomendamos que os insetos locais sejam respeitados e protegidos contra espécies invasoras. 
Propomos igualmente incentivar e defender os novos projetos de construção que incluam espaços 
verdes obrigatórios. Apelamos à introdução da biodiversidade como tema obrigatório nas escolas 
através da utilização de atividades curriculares, por exemplo, através de atividades práticas. É 
importante destacar a sensibilização para a biodiversidade através da utilização de campanhas nos 
meios de comunicação social e incentivar os «concursos» (nas comunidades locais) em toda a UE. 
Recomendamos o estabelecimento de objetivos nacionais vinculativos em todos os Estados-
Membros da UE para a replantação de árvores autóctones e a flora local. 
 
Apresentamos esta recomendação porque a biodiversidade é fundamental para o ambiente, a 
qualidade de vida e a luta contra as alterações climáticas. 
 
 
Vertente 3: Uma sociedade justa 
 

Subvertente 3.1. Segurança Social 
 

19. Recomendamos a promoção de políticas sociais e de igualdade de direitos, incluindo a saúde, 
harmonizadas para toda a UE, que tenham em conta os regulamentos acordados e os requisitos 
mínimos em todo o território.   
 
Apresentamos esta recomendação porque as disparidades existentes entre os Estados-Membros no 
que diz respeito às políticas sociais são grandes e têm de ser reduzidas para ser possível alcançar uma 
vida digna para todos os cidadãos e prestar os cuidados e o apoio necessários às pessoas vulneráveis 
por diversas razões (saúde, idade, orientação sexual, etc.). 
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20. Recomendamos a promoção da investigação em matéria social e de saúde na UE, seguindo linhas 
prioritárias consideradas de interesse público e acordadas pelos Estados-Membros, e a 
disponibilização do financiamento adequado. Temos de reforçar a colaboração entre domínios de 
especialização, entre países, centros de estudos (universidades, etc.).  
 
Apresentamos esta recomendação porque há muitos domínios em que temos de avançar e 
aprofundar os nossos conhecimentos. A experiência com a pandemia mostra-nos um exemplo em que 
a investigação é essencial para melhorar a vida, que a colaboração entre os setores público e privado 
e entre governos é indispensável e que é necessário apoio financeiro.  
 
 

21. Recomendamos que a UE tenha mais competências em matéria de políticas sociais para harmonizar 
e estabelecer regras mínimas e prestações de reforma em toda a UE, com base num diagnóstico 
exaustivo. A pensão mínima tem de ser superior ao limiar de pobreza do país. A idade de reforma 
deve variar em função da categorização das profissões e as profissões mental e fisicamente 
exigentes devem poder reformar-se mais cedo. Ao mesmo tempo, deve ser garantido o direito ao 
trabalho para os idosos que desejem continuar a trabalhar numa base voluntária.  
 
Apresentamos esta recomendação porque a esperança de vida está a aumentar e a natalidade está a 
diminuir. A população europeia está a envelhecer, razão pela qual temos de tomar medidas adicionais 
para evitar o risco de marginalização dos idosos e garantir uma vida digna.  
 
 

22. Recomendamos um conjunto de medidas acordadas para incentivar o aumento da taxa de 
natalidade, bem como para assegurar estruturas adequadas de acolhimento de crianças. Estas 
medidas incluem, nomeadamente, estruturas de acolhimento de crianças acessíveis e a preços 
comportáveis (no local de trabalho, de noite, reduzindo o IVA sobre o equipamento infantil), 
habitação, trabalho estável, apoio à maternidade, apoio específico e proteção do trabalho para 
jovens e pais e dando a mães e pais o acesso ao conhecimento no regresso ao trabalho.  
 
Recomendamos isto porque a UE se destaca por baixas taxas de natalidade, que contribuem para o 
envelhecimento da população europeia e reclamam medidas imediatas. O conjunto de medidas 
proposto visa assegurar a estabilidade das famílias jovens, necessária para poderem ter crianças.  
 
 

23. Recomendamos que se garanta a prestação de cuidados sociais e de saúde aos idosos em casa, bem 
como em lares de terceira idade. Além disso, é necessário melhorar o apoio às pessoas que cuidam 
de idosos (familiares).  
 
Apresentamos esta recomendação porque a esperança de vida está a aumentar e a natalidade está a 
diminuir, e porque a população europeia está a envelhecer, pelo que temos de tomar medidas 
adicionais para evitar o risco de marginalização dos idosos e garantir uma vida digna. 
 
 

24. Recomendamos que a UE apoie os cuidados paliativos e a morte assistida [eutanásia] seguindo um 
conjunto concreto de regras e regulamentos. 
 
Apresentamos esta recomendação porque esta medida reduziria a dor dos doentes e das famílias e 
garantiria um fim de vida digno. 
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Subvertente 3.2 Igualdade de Direitos 
 

25. Recomendamos à UE que apoie o acesso específico dos cidadãos a uma habitação social digna, de 
acordo com as suas necessidades específicas. O esforço financeiro deve ser partilhado entre os 
financiadores privados, os senhorios, os beneficiários da habitação, os governos dos Estados-
Membros a nível central e local e a União Europeia. O objetivo deve ser facilitar a 
construção/reparação do parque habitacional social existente, nomeadamente por associação 
cooperativa, arrendamento e compra. O apoio deve ser concedido com base em critérios claros (por 
exemplo, superfície máxima/pessoa a subvencionar, rendimentos dos beneficiários, etc.). 
 
Apresentamos esta recomendação porque um melhor acesso à habitação garantiria que os cidadãos 
da UE beneficiariam de uma igualdade de direitos tangível e porque cremos que contribuiria para 
aliviar as tensões sociais. Embora a UE seja principalmente chamada a supervisionar o mecanismo de 
apoio, as autoridades nacionais e locais devem resolver mais ativamente os problemas de habitação. 
 
 

26. Recomendamos que a UE melhore a regulamentação e a aplicação uniforme das medidas de apoio 
às famílias com crianças em todos os Estados-Membros. Estas medidas incluem: aumentar a 
duração da licença parental, do subsídio de nascimento e do subsídio de guarda dos filhos.  
 
Apresentamos esta recomendação porque pensamos que estas medidas permitiriam atenuar o 
problema demográfico com que a UE se depara. Além disso, melhorariam a igualdade entre mães e 
pais. 
 
 

27. Recomendamos que a UE tome medidas para garantir que todas as famílias beneficiem de direitos 
familiares iguais em todos os Estados-Membros. Esses direitos incluem o direito ao casamento e à 
adoção. 
 
Apresentamos esta recomendação porque pensamos que todos os cidadãos da UE devem gozar de 
direitos iguais, incluindo os direitos familiares. A família é a forma básica de organização social. Uma 
família feliz contribui para uma sociedade saudável. A recomendação visa garantir que todos os 
cidadãos gozam de direitos familiares, independentemente do seu género, idade adulta, etnia ou 
condição física de saúde. 
 
 
Subvertente 3.3 Equidade / Subvertente 3.4 Acesso ao desporto 
 

28. Recomendamos que a Estratégia da UE para a Igualdade de Género 2020-2025 seja fortemente 
prioritária e incentivada como uma questão urgente efetivamente abordada pelos Estados-
Membros. A UE deve: a) definir indicadores (ou seja, atitudes, disparidades salariais, emprego, 
liderança, etc.), acompanhar a estratégia anualmente e ser transparente com os resultados 
alcançados; e b) criar um Provedor para obter informações diretamente dos cidadãos. 
 
Apresentamos esta recomendação porque pensamos que a igualdade entre homens e mulheres está 
longe do que desejamos ver na UE. Deve haver uma harmonia na igualdade de género e nos direitos 
civis a nível europeu, para que sejam alcançados em todos os países e não apenas nos países com um 
compromisso mais forte com o tema. Valorizamos a presença e o contributo das mulheres em cargos 
de poder e em qualquer tipo de profissão, a fim de ter uma UE diversificada e que permita a realização 
de todos. As mulheres são desfavorecidas em muitas situações (mesmo no caso de disporem de boas 
habilitações/estudos superiores ou de outros privilégios), pelo que essa estratégia é absolutamente 
necessária. 
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29. Recomendamos que a UE promova e sensibilize para o desporto e a atividade física em todos os 
Estados-Membros, devido aos benefícios destas práticas para a saúde. O desporto e a atividade 
física devem ser incluídos nas políticas sociais, de saúde física e mental, de educação e de trabalho 
(ou seja, promover o desporto e/ou a prescrição de exercício físico por médicos e, depois, garantir 
o acesso às instalações desportivas; 1 hora de tempo de trabalho/semana para a atividade física, 
etc.). 
 
Apresentamos esta recomendação porque se trata de um investimento a longo prazo. O investimento 
no desporto e na atividade física reduz os custos e os encargos para os serviços de saúde. Por exemplo, 
o desporto e a atividade física como intervenção sanitária reduziriam os períodos de tratamento e 
aumentariam a sua eficácia. Esta medida já está a ser aplicada com êxito em alguns países, como a 
Alemanha. O desporto é uma forma de construir valores como o empenho, o esforço, a autoestima, o 
respeito ou a camaradagem. Os estilos de vida sedentários são agora mais comuns do que nas 
gerações anteriores devido a mais empregos de escritório e/ou a mudanças de hábitos de lazer, entre 
outros. 
 

30. Recomendamos que a UE obrigue todos os Estados-Membros a fixar um salário mínimo definido, 
relacionado com o custo de vida nesse país, e que seja considerado um salário justo que permita 
condições mínimas de vida, acima do limiar de pobreza. Cada Estado-Membro deve acompanhar 
esta evolução.  
 
Apresentamos esta recomendação porque não é justo que quem trabalha não consiga ter dinheiro 
para chegar ao final do mês. Os salários justos devem contribuir para a qualidade de vida a nível social. 
Os salários injustos têm custos elevados para os Estados (segurança, elisão fiscal, custos sociais mais 
elevados, etc.). 
 
 

31. Recomendamos a harmonização fiscal nos Estados-Membros da UE (para evitar paraísos fiscais na 
UE e combater a deslocalização dentro da Europa), bem como a aplicação de um incentivo fiscal 
para desencorajar a deslocalização de postos de trabalho para fora da Europa. 
 
Apresentamos esta recomendação porque estamos preocupados com o impacto da deslocalização de 
postos de trabalho para fora da Europa e pensamos que esta recomendação impediria a concorrência 
fiscal entre os Estados-Membros da UE. 
 

 
Vertente 4: Aprender na Europa 
 

Subvertente 4.1 Identidade europeia / Subvertente 4.2 Educação digital 
 

32. Recomendamos a promoção do multilinguismo desde tenra idade, por exemplo, desde o jardim de 
infância. A partir do ensino básico, deve ser obrigatório que as crianças atinjam um nível C1 numa 
outra língua ativa da UE diferente da sua.  
 
Apresentamos esta recomendação porque o multilinguismo é um instrumento que liga as pessoas e é 
uma ponte com outras culturas, uma vez que torna os outros países e as suas culturas mais acessíveis. 
O multilinguismo reforça a identidade europeia e o intercâmbio intercultural. É importante conhecer 
as outras culturas no contexto da União Europeia. Por conseguinte, poder conversar fluentemente em 
duas línguas ajudaria a criar uma identidade europeia comum e a compreensão de outras culturas 
europeias. A UE deve assegurar uma estreita cooperação entre si e os estabelecimentos de ensino 
para obter bons resultados educativos. Além disso, é necessário um programa específico (por 
exemplo, plataformas digitais, programas Erasmus+ alargados, etc.) para promover exclusivamente o 
multilinguismo. As atuais Escolas Europeias podem servir de modelo para isto. A UE deve criar mais 
escolas deste tipo e promovê-las ativamente. 



  

  
Painel 1, 3.ª sessão - 14 

 

Painel de Cidadãos Europeus 1: «Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação digital» 

 
 

33. Recomendamos que a UE sensibilize mais os jovens para os perigos da Internet e da digitalização 
através da criação de uma disciplina obrigatória no ensino primário. A UE deve criar ferramentas e 
criar espaços comuns de formação para os jovens aprenderem em conjunto.  
 
Apresentamos esta recomendação porque as atuais iniciativas ou os programas neste domínio não 
são suficientes. Além disso, muitos cidadãos da UE não têm conhecimento das iniciativas da UE 
existentes nestes domínios. As crianças não estão suficientemente conscientes dos perigos da 
Internet, pelo que devemos fazer muito mais para promover e sensibilizar as gerações mais jovens. 
 
 

34. Recomendamos que a UE envide esforços no sentido de tornar a tecnologia mais acessível às 
gerações mais velhas, promovendo programas e iniciativas, por exemplo, sob a forma de cursos 
adaptados às suas necessidades. A UE deve garantir o direito de utilizar a digitalização a quem o 
desejar e propor alternativas para aqueles que não o desejem.   
 
Apresentamos esta recomendação porque a UE deve garantir que as pessoas mais velhas possam 
participar no mundo digital e que ninguém seja discriminado. Devem ser introduzidos instrumentos 
simplificados para as gerações que não são tão experientes na utilização de determinadas tecnologias, 
a fim de as integrar no mundo de hoje. Recomendamos que as iniciativas já existentes sejam mais bem 
promovidas, para que os cidadãos estejam cientes dessas oportunidades. A UE não deve discriminar 
as gerações mais velhas no que diz respeito à utilização de ferramentas informáticas. (Isto significa 
que os cidadãos devem poder viver as suas vidas sem serem obrigados a passar por uma rede 
Internet). A UE deve organizar e disponibilizar assistência permanente gratuita às gerações mais 
velhas, a fim de facilitar o acesso às ferramentas digitais. 
 
 
Subvertente 4.3 Identidade europeia / Subvertente 4.4 Educação ambiental  
 

35. Recomendamos que a UE crie uma plataforma para a disponibilização de material didático sobre as 
alterações climáticas, a sustentabilidade e as questões ambientais para fins educativos. Estas 
informações devem basear-se em factos, ser verificadas por peritos e adaptadas a cada Estado-
Membro. A plataforma: 

● deve incluir aulas para vários grupos-alvo; por exemplo, pessoas que vivem num contexto 
urbano ou rural, para todos os grupos etários e para todos os níveis de conhecimentos 
prévios; 

● deve estar à disposição de todos os Estados-Membros e ser facilmente acessível; 
● a sua implementação deve incluir um plano de promoção e deve ser feita em colaboração 

com as empresas pertinentes; 
● poderá ser disponibilizada juntamente com um programa de financiamento para apoiar a 

utilização e a tradução prática das informações disponíveis na plataforma. Este 
financiamento deve também prestar apoio a visitas ao terreno para mostrar exemplos 
relevantes da vida real. 
 

Apresentamos esta recomendação porque as pessoas de todas as idades precisam de ter acesso a 
informações factuais sobre a forma de abordar as alterações climáticas, a sustentabilidade e as 
questões ambientais. Conceitos importantes, como, por exemplo, a pegada ecológica, devem ser 
entendidos por todos, em especial pelos jovens, uma vez que o que aprendemos enquanto crianças é 
utilizado ao longo da nossa vida. Estes temas são complexos e a desinformação é generalizada. 
Precisamos de uma fonte fidedigna e a UE dispõe da credibilidade e dos recursos necessários para o 
fazer. Este aspeto é igualmente importante porque os níveis de conhecimento e o acesso fácil a 
informações credíveis diferem entre os Estados-Membros. 
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36. Recomendamos que a UE dê prioridade a programas de intercâmbio acessíveis a todos (grupos 
etários, Estados-Membros, níveis de ensino e capacidade financeira) e permita intercâmbios ou 
estágios entre setores, países, estabelecimentos de ensino, cidades e empresas. A UE deve ser 
responsável por iniciar, mediar e financiar intercâmbios culturais e sociais em toda a UE — tanto 
física como digitalmente. A UE deve promover ativamente estas iniciativas e visar pessoas que ainda 
não estão ao corrente dos programas de intercâmbio cultural e social. A Conferência sobre o Futuro 
da Europa, na qual as pessoas foram selecionadas aleatoriamente, é o exemplo perfeito de um 
intercâmbio europeu. Queremos mais iniciativas deste tipo, mas também iniciativas de menor 
escala, bem como intercâmbios no âmbito do desporto, da música, dos estágios (sociais), etc. 
 
Apresentamos esta recomendação porque é importante criar um sentimento de união e coesão e 
promover a tolerância perante a nossa magnífica diversidade e as nossas perspetivas variadas, bem o 
desenvolvimento de competências individuais. Este processo permitirá o desenvolvimento de 
amizades, a compreensão mútua e o pensamento crítico. Gostaríamos de promover a participação de 
todos os membros das nossas comunidades, mesmo daqueles que ainda não participaram em tais 
iniciativas. 
 
 
Subvertente 4.5 Qualidade, financiamento e acesso à educação / Subvertente 4.6 Harmonização da 
educação  
 

37. Recomendamos que todos os Estados-Membros acordem e adotem um nível mínimo certificado de 
educação nas disciplinas essenciais, começando no ensino primário. O objetivo é garantir a 
igualdade de acesso de todos os cidadãos a uma educação de qualidade, garantindo a equidade e a 
igualdade. 
 
Apresentamos esta recomendação porque: 

● A existência de um padrão mínimo daria aos pais, professores e estudantes uma maior 
confiança nos seus sistemas de ensino, sem tocar na capacidade de iniciativa e na diversidade.  

● A aplicação da nossa recomendação reforçaria e promoveria uma identidade europeia 
comum, incentivando a união, a unidade e o sentimento de pertença.  

● A aplicação desta recomendação geraria uma maior cooperação e intercâmbio entre escolas 
em toda a UE, o que melhoraria as relações entre o pessoal docente e os alunos e contribuiria 
grandemente para os programas de intercâmbio. 

 
 

38. Recomendamos que o inglês seja ensinado, de acordo com uma norma certificável, como tema 
central nas escolas primárias de todos os Estados-Membros da UE, a fim de facilitar e reforçar a 
capacidade dos cidadãos europeus para comunicarem eficazmente. 
 
 

Apresentamos esta recomendação porque: 
● Proporcionaria uma maior unidade e igualdade através do aumento das capacidades dos 

cidadãos para comunicar entre si e apoiar uma identidade europeia comum mais forte. 
● Permitiria um mercado de trabalho mais amplo, flexível e mais acessível, permitindo aos 

cidadãos trabalhar e comunicar em todos os outros Estados-Membros, proporcionando 
maiores oportunidades pessoais e profissionais. 

● Poderíamos ter uma língua europeia de utilização comum em muito pouco tempo se esta 
recomendação fosse levada à prática. 

● A utilização de uma língua comum acelera a partilha de informações que beneficiaria a 
cooperação, reagindo em conjunto às crises, ajudando os esforços humanitários e 
aproximando a Europa e os europeus. 
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Vertente 5: Uma transformação digital ética e segura 
 

Subvertente 5.1 Democratização da Digitalização / Subvertente 5.2 Cibersegurança 
 

39. Recomendamos que a UE tenha mais poderes para combater os conteúdos ilegais e a 
cibercriminalidade. Recomendamos o reforço das capacidades da Europol/Centro Europeu da 
Cibercriminalidade, nomeadamente:  

● Aumentando os recursos financeiros e humanos  
● Assegurando uma uniformização das penas em cada país  
● Garantindo que a aplicação da lei seja rápida e eficaz 

 
Recomendamos que se garanta a liberdade na Internet, assegurando simultaneamente que a 
discriminação, os abusos e o assédio sejam punidos. Apoiamos a ideia de ter um organismo público 
europeu porque não queremos deixar a regulamentação das plataformas em linha apenas às 
empresas privadas. As plataformas em linha têm de assumir a responsabilidade pelos conteúdos 
distribuídos, mas queremos garantir que não são os seus interesses que prevalecem. A 
regulamentação do conteúdo e da ação penal contra os responsáveis deve ser eficaz e rápida, de modo 
a ter igualmente um efeito dissuasor sobre os criminosos. 
 
 

40. Recomendamos que a UE invista em infraestruturas digitais inovadoras e de elevada qualidade 
(como a tecnologia 5G que está a ser desenvolvida na Europa), a fim de assegurar a autonomia da 
Europa e evitar a dependência de outros países ou empresas privadas. A UE deve também prestar 
atenção ao investimento em regiões menos desenvolvidas da UE. 
 
Apresentamos esta recomendação porque as infraestruturas digitais desempenham um papel vital na 
economia europeia e na facilitação da vida quotidiana na Europa. Por conseguinte, a Europa necessita 
de infraestruturas digitais de elevada qualidade. Se a Europa estiver dependente de outros, pode ser 
vulnerável a influências negativas de empresas privadas ou de países estrangeiros. Portanto, a Europa 
deve investir em infraestruturas digitais para melhorar a sua autonomia. É igualmente importante 
assegurar a inclusão digital, assegurando que as regiões menos desenvolvidas do ponto de vista digital 
recebem investimento.  
 
 

41. Recomendamos que a UE promova a educação sobre notícias falsas, desinformação e segurança em 
linha em todas as escolas europeias. Para tal, deve basear-se em exemplos de boas práticas de toda 
a UE. A UE deve criar uma organização especificamente destinada a promover este trabalho e a 
formular recomendações aos sistemas educativos. Deve também promover a educação não formal, 
bem como técnicas de ensino inovadoras e criativas (por exemplo, jogos participativos). 
 
Apresentamos esta recomendação porque a introdução de lições sobre segurança em linha e literacia 
digital em matéria de segurança (combate a burlas em linha, informações falsas, etc.) na escola é 
importante para proporcionar a todos os cidadãos os instrumentos necessários para se protegerem 
das ameaças em linha. É importante visar as gerações mais jovens, uma vez que estão muito expostas 
a ameaças em linha. As escolas também podem comunicar com os pais para promover boas práticas. 
Este tipo de cursos pode inspirar-se em exemplos de boas práticas em toda a Europa (por exemplo, 
na Finlândia), adaptadas às necessidades de cada país. 
 
 
Subvertente 5.3 Proteção dos dados 
 

42. Recomendamos uma maior limitação da utilização abusiva dos dados por parte dos «gigantes de 
dados» através de uma melhor aplicação do RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) 
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e a criação de mecanismos mais normalizados em toda a UE, garantindo que mesmo as empresas 
não europeias que operam na UE cumprem as mesmas normas. A melhoria deve exigir uma 
explicação clara e sucinta das condições de utilização dos dados, a fim de evitar ambiguidades, 
fornecer mais informações sobre como e por quem serão utilizados e evitar o consentimento por 
defeito da reutilização e revenda dos dados. Deve ainda assegurar que os dados sejam 
permanentemente apagados quando um cidadão o solicitar. Deverá também melhorar a coerência 
da fiscalização do respeito das regras em matéria de definição de perfis das pessoas com base nas 
respetivas atividades em linha. Propomos dois tipos de sanções: uma coima proporcional ao volume 
de negócios da empresa e a limitação das atividades da empresa. 
 
Apresentamos esta recomendação porque atualmente é pouca a transparência sobre o tipo de dados 
recolhidos, a forma como são tratados e a quem são vendidos. Temos de limitar ainda mais o abuso 
de poder por parte dos gigantes de dados e garantir que o consentimento dado pelos cidadãos para o 
tratamento de dados é bem informado. 
 
 

43. Recomendamos a criação de uma agência pan-europeia independente que defina claramente o 
comportamento intrusivo (por exemplo, o spam) e crie orientações e mecanismos para a não 
participação das pessoas ou a revogação de dados, especialmente face a terceiros. Deve ter um 
mandato para identificar e sancionar os autores de fraudes e as organizações não cumpridoras. 
Deve trabalhar no sentido de assegurar o cumprimento da regulamentação da UE para as entidades 
sediadas fora da UE que operam na UE. Um tal mecanismo seria financiado pelas instituições da UE 
e composto por um conselho misto de organismos independentes (ou seja, peritos de universidades 
e entidades representativas de profissionais). A presidência deve ser rotativa. Propomos dois tipos 
de sanções: uma coima proporcional ao volume de negócios da empresa e a limitação das atividades 
da empresa. 
 
Apresentamos esta recomendação porque não existe uma agência central com um mandato forte que 
possa ajudar os cidadãos, especialmente quando têm problemas e necessitam de ajuda, 
aconselhamento ou apoio. Não existem regras claras e obrigatórias para as empresas e as sanções não 
lhes são aplicadas ou são negligenciáveis.  
 
 

44. Recomendamos a criação de um sistema de certificação da UE que reflita a conformidade com o 
RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) de forma transparente e que assegure que 
as informações sobre proteção de dados são apresentadas de forma acessível, clara e simples. Esse 
certificado seria obrigatório e visível em sítios e plataformas Web. A sua emissão seria feita por um 
certificador independente a nível europeu, já existente ou especialmente criado, que não esteja 
ligado aos governos nacionais ou ao setor privado. 
 
Apresentamos esta recomendação porque atualmente é pouca ou nenhuma a transparência sobre o 
grau de proteção atribuído aos dados por cada empresa, pelo que os utilizadores/clientes não podem 
fazer escolhas informadas. 
 
 

45. Recomendamos uma melhor explicação do RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) 
e uma melhor comunicação em torno do mesmo, através da criação de um texto normalizado em 
matéria de conformidade que utilize uma linguagem simples, clara e compreensível por todos. Este 
texto deve apresentar uma mensagem fundamental e/ou princípios fundamentais. O processo de 
concessão do consentimento deve ser mais visual (ou seja, como uma aplicação que solicita 
autorização explícita de acesso por telefone). Todas estas medidas devem ser acompanhadas de 
uma campanha de informação (incluindo na televisão) e da oferta coerente de cursos obrigatórios 
(pelo menos aos que trabalham com dados) e de aconselhamento às pessoas que necessitam de 
assistência. 



  

  
Painel 1, 3.ª sessão - 18 

 

Painel de Cidadãos Europeus 1: «Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação digital» 

 
Apresentamos esta recomendação porque, atualmente, a linguagem do RGPD é demasiado vaga e 
técnica, a quantidade de informação é esmagadora e não é acessível a todos. A comunicação também 
difere entre os países e, muitas vezes, exclui diferentes grupos, principalmente idosos e nativos não 
digitais. 
 
 
Subvertente 5.4 Digitalização saudável 
 

46. Recomendamos que a UE aborde o problema das «notícias falsas» de duas maneiras: 
● Com legislação para que as empresas de redes sociais implementem algoritmos de 

aprendizagem automática que possam realçar a fiabilidade das informações nas redes 
sociais e nos novos meios de comunicação social, fornecendo ao utilizador fontes de 
informação verificadas. Recomendamos que os algoritmos sejam controlados por peritos, a 
fim de assegurar o seu bom funcionamento; 

● A criação de uma plataforma digital que classifique as informações provenientes dos meios 
de comunicação tradicionais (por exemplo, televisão, imprensa escrita, rádio) 
independentemente dos interesses políticos e económicos e informe os cidadãos sobre a 
qualidade das notícias sem aplicar qualquer tipo de censura. A plataforma deve estar aberta 
ao escrutínio público e respeitar os mais elevados padrões de transparência, e a UE deve 
assegurar que o financiamento específico é utilizado para os fins previstos. 

 
Apresentamos esta recomendação porque estão em causa diferentes tipos de meios de comunicação 
social e acreditamos que as sanções ou a remoção de conteúdos podem conduzir à censura e violar a 
liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Recomendamos que os peritos verifiquem e 
acompanhem o correto funcionamento do algoritmo, a fim de assegurar o seu bom funcionamento. 
Por último, recomendamos que a plataforma seja apolítica e independente, a fim de garantir a 
transparência e a liberdade de expressão. Uma vez que é impossível eliminar completamente as 
notícias falsas, a disponibilização destes instrumentos aos cidadãos contribuirá para diminuir os seus 
efeitos na Europa. 
 
 

47. Recomendamos que a UE implemente diferentes ações a fim de assegurar uma utilização saudável 
da Internet: 

● Em primeiro lugar, a UE deve dar resposta à falta de infraestruturas e de dispositivos que 
impedem os cidadãos de aceder à Internet.  

● Em seguida, recomendamos também que a UE incentive os Estados-Membros a ministrarem 
formação sobre a Internet e os seus riscos a todos os grupos etários. Essa formação poderia 
ser feita através da introdução de aulas nas escolas para crianças e jovens e da criação de 
diferentes programas e programas curriculares para chegar a cidadãos adultos e idosos. O 
conteúdo destas aulas deve ser decidido a nível europeu por um grupo de peritos 
independentes.  

● Por último, solicitamos à UE que tome todas as medidas necessárias para garantir que a 
digitalização da sociedade não exclua as pessoas idosas, garantindo que os serviços 
essenciais também possam ser acedidos de forma presencial.  

● A UE deve assegurar que o financiamento específico seja utilizado pelos Estados-Membros 
para os fins previstos. 

 
Apresentamos esta recomendação porque há falta de infraestruturas e de material informático (por 
exemplo, dispositivos) em alguns locais da Europa e que é necessário assegurar a ligação antes de 
educar os cidadãos, uma vez que sabemos que existem certas regiões e perfis que têm limitações no 
acesso à Internet. Recomendamos as aulas, a fim de ajudar as crianças a alcançar a literacia digital, a 
incluir outros programas para ajudar as gerações mais velhas nesta transformação digital e a tomar as 



  

  
Painel 1, 3.ª sessão - 19 

 

Painel de Cidadãos Europeus 1: «Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude e desporto / Transformação digital» 

medidas necessárias para garantir que os direitos da população idosa não sejam prejudicados pela 
transformação digital. 
 
 

48. Recomendamos que a União Europeia promova a educação dos cidadãos em todos os Estados-
Membros para melhorar o pensamento crítico, o ceticismo e a verificação de factos, a fim de lhes 
ensinar como avaliar de forma independente se um elemento de informação é ou não fiável. A 
educação nesta matéria deve começar no ensino básico, com aulas específicas, e deve também ser 
oferecida noutros espaços públicos a cidadãos de todas as idades que queiram voluntariamente 
beneficiar desta formação. A UE deve assegurar que o financiamento específico seja utilizado pelos 
Estados-Membros para os fins previstos. 
 
Apresentamos esta recomendação porque pensamos que é impossível eliminar completamente as 
notícias falsas, pelo que esta formação ajudará os cidadãos a reconhecê-las por si próprios. Deste 
modo, os efeitos das notícias falsas na sociedade e nos próprios cidadãos serão atenuados. Tal daria 
também às pessoas maior capacidade para agir para obterem informações fiáveis, em vez de 
dependerem das instituições.  
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Anexo I: Como foram elaboradas as recomendações? 

A. Panorâmica da 3.ª sessão 

 

· Boas-vindas e ordem do dia · 
· Informações da plataforma · 
· Apresentação de objetivos e 

processo · 

· Transformar as orientações em 

recomendações · 

· Trabalhar em mensagens-chave 

para o Plenário da Conferência · 

· Cidadãos leem e priorizam 

orientações · 
· Peritos e verificadores de 

informações disponíveis para P&R · 

· Apresentação das observações dos 
outros grupos 

e finalização das recomendações 

· Votar as recomendações · 
· Palavras finais· 

· Finalizar as mensagens-chave · 

· Os cidadãos começam a transformar 
as orientações em 

recomendações · 

PLENÁRIO 

FÓRUM ABERTO 

FÓRUM 

SESSÃO EM 
SUBGRUPOS 

- Reconectar e preparar 
- Priorizar orientações 

- Começar a transformar orientações 

em recomendações 

- Transformar as orientações em 

recomendações 
- Finalizar as recomendações 

- Trabalhar em mensagens-chave 

para o Plenário da Conferência 

- Votar as recomendações 

   

 

  

 

3.ª SESSÃO 
 

                DIA 1                                 DIA 2                                  DIA 3 
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B. Esquema de elaboração de recomendações  
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C. Processo de elaboração de recomendações passo a passo 

Sexta-feira, 25/02/2022 

Sessão plenária 1 

- Objetivo: Voltar a familiarizar-se com o painel e preparar-se para a 3.ª sessão 
- Boas-vindas; Palavra aos cidadãos; Atualização da plataforma; Ordem de trabalhos do 

fim de semana; Introdução à metodologia da sessão 

Fórum aberto 1 

- Objetivo: Definir a prioridade das orientações 
- Leitura das orientações e debate informal em sessão plenária (sem interpretação); 

definir a prioridade das orientações utilizando autocolantes; Cada cidadão recebeu 
cinquenta autocolantes (dez fúcsia para a vertente 1, dez laranja para a vertente 2, 
dez verdes para a vertente 3, dez azuis para a vertente 4 e dez vermelhos para a 
vertente 5) e definiu a prioridade de um máximo de dez orientações por cada 
vertente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vertente 5  
Uma 
transformação 
digital ética e 
segura 

 

Subvertente 5.1 

Democratização 
da digitalização 

Vertente 3  
Uma sociedade 
justa 

 
 
 

Subvertente 
3.1 

Segurança 
Social 

Vertente 4 
Aprender na 
Europa 

 
 
 

Subvertente 
4.1 

Identidade 
europeia 

Vertente 1  
Trabalhar na 
Europa 

 
 
 

Subvertente 
1.1 

Mercado de 
trabalho 

Vertente 2  
Uma economia 
para o futuro 

 
 
 

Subvertente 2.1 

Inovação e 
competitividade 
europeia 
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Trabalho do subgrupo 1 

- Objetivo: Dar início à transformação das orientações em recomendações 

Sábado, 26/02/2022 

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 atribuída a mesma 
vertente. 

- Objetivo 3: Troca de observações com outros subgrupos de diferentes vertentes. 
- 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, 27/02/2022 

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 a vertente 

 

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 

vertente 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» (Knowledge and Information Centre — KIC), composto por membros do Secretariado 
Comum e do grupo de deliberação. Sempre que os participantes, facilitadores, observadores ou 
peritos participantes detetavam a necessidade de clarificação factual, esta era comunicada ao KIC, 
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 dentro de um curto espaço de 
tempo, formulando uma resposta tão clara quanto possível, que pudesse ser transmitida pelo 
facilitador aos participantes após aprovação pelo KIC. Os peritos que se seguem estavam disponíveis, 
nem todos receberam perguntas e alguns puderam dar o seu contributo em várias vertentes.  

Lista de peritos presentes e em linha: 

Peritos para a Vertente 1: Trabalhar na Europa 

● Barbara Gerstenberger, chefe de unidade, Vida Profissional, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, chefe de unidade (interino), Políticas Sociais, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (também Vertente 5) professor auxiliar, Centro de Investigação sobre 
Integração Europeia Universidade de Viena 

● Leonie Westhoff, investigador associado, Centro de Estudos de Política Europeia 

Peritos para a Vertente 2: Uma economia para o futuro 

● Daniel Gros, membro do Conselho de Administração e membro emérito do Centro de Estudos 
de Política Europeia 

● Allesandro Giovannini, economista principal na Direção-Geral das Relações Internacionais e 
Europeias do Banco Central Europeu 

● Gianluca Sgueo (também Vertente 5), investigador associado principal e professor adjunto 
na Escola de Governação de Bruxelas 

Peritos para a Vertente 3: Uma sociedade justa 

● John Hurley, chefe de unidade em exercício, Unidade Emprego, Eurofound 

● Nicolas Defaye, responsável pela gestão de políticas, Federação Europeia para o Emprego 
Familiar e os Cuidados ao Domicílio 

● Paul Ginnell, diretor da Rede Europeia Antipobreza, Irlanda 

● Elizabeth Gosme, diretora da COFACE (Confederação dos Organismos Familiares na União 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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Europeia) 

Peritos para a Vertente 4: Aprender na Europa 

● Jimmy Jamar, secretário-geral, Europa Nostra 

● Charis Hughes, responsável principal de investigação em comunicações e impacto das 
comunicações, Léargas (Agência Nacional Erasmus+ da Irlanda) 

● Jemma Lee, responsável principal pelo Apoio e Desenvolvimento, Léargas (Agência Nacional 
+ da Irlanda) 

● Amélia Veiga, professora auxiliar, Universidade do Porto 

● Andrea Lapegna, coordenador de comunicação e campanhas na Plataforma de Aprendizagem 
ao Longo da Vida 

● Altheo Valentini, presidente do Conselho de Administração «All Digital» 

● Giuseppina Tucci, secretária-geral do gabinete de organização das associações de estudantes 
do ensino secundário europeias (OBESSU) 

● Selina McCoy, professora associada no Instituto de Investigação Económica e Social (ESRI) e 
professora auxiliar no Trinity College Dublin 

● Gabriela Martinez Sainz, investigadora Ad Astra e professora auxiliar, University College 
Dublin 

Peritos para a Vertente 5: Uma transformação digital ética e segura 

● Rosanna Fanni, investigadora associada e coordenadora do Fórum Digital, Centro de Estudos 
de Política Europeia (CEPS) 

● Bart Preneel, chefe do grupo de Segurança Informática e Criptografia Industrial da 
Universidade Católica de Lovaina 

● Vasiliki Artinoupoulou, professora de criminologia no departamento de Sociologia da 
Universidade Panteion de Ciências Sociais e Políticas de Atenas  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=pt
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Anexo III: Outras recomendações que foram apreciadas pelo painel e não foram aprovadas 
 

Vertente 3: Uma sociedade justa 
 
Subvertente 3.2 Igualdade de Direitos 
 
Recomendamos que a UE crie um mecanismo que assegure o controlo e o exercício efetivo dos 
direitos das minorias (por exemplo, um portal ou um gabinete onde as pessoas possam apresentar 
queixas).  
 
Apresentamos esta recomendação porque acreditamos que cada pessoa pode expressar a sua opinião 
e tem o direito de procurar e receber ajuda. Um tal gabinete é necessário para reduzir a tensão entre 
as minorias e a maioria. 
 
 
Subvertente 3.3 Equidade / Subvertente 3.4 Acesso ao desporto 
 
Recomendamos que a UE sensibilize para a atividade física através da «modelização de papéis» 
através de figuras públicas (por exemplo, os eventos do Parlamento devem incluir alguma forma de 
atividade física ou movimento durante alguns segundos, como fazer alongamentos, andar ou 
saltar). 
 
Apresentamos esta recomendação porque a participação de figuras públicas a favor da atividade física 
aumentará a sensibilização para o assunto. 
 

 
Vertente 5: Uma transformação digital ética e segura 
 
Subvertente 5.3 Proteção dos dados 
 

Recomendamos a criação de um identificador Web que armazenará dados pessoais e sensíveis, mas 
que só os disponibilizará às autoridades e à polícia. As plataformas em linha e os vendedores 
utilizarão um código em linha associado a um ID Web e aos dados pertinentes para uma 
determinada atividade. A definição por defeito para a partilha de dados através deste ID deve ser a 
de não consentimento. Os dados só devem ser transmitidos às partes diretamente envolvidas e não 
a terceiros. Se os dados forem transmitidos a terceiros, a pessoa deve poder optar facilmente por 
não participar. Os dados só devem estar disponíveis durante um período limitado ou uma transação 
específica. A autorização para utilizar os dados deve ter um prazo de expiração ou comportar uma 
definição clara do tratamento que as empresas lhes podem dar. 
 
Apresentamos esta recomendação porque, neste momento, as empresas podem recolher todos os 
dados, incluindo dados pessoais e sensíveis, e utilizá-los para muitos fins sem divulgar exatamente 
como e porquê. Por conseguinte, os prestadores de serviços obtêm mais informações do que 
realmente necessitam e, em seguida, podem revender ou reutilizar esses dados sem o nosso 
consentimento. Ao mesmo tempo, a aplicação da recomendação garantirá a responsabilização dos 
utilizadores da Internet, preservando simultaneamente o seu relativo anonimato.  
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Anexo IV: Agrupamento das orientações 
 
Vertente 1: Trabalhar na Europa 

 

Subgrupo 01 (1.1. Mercado de trabalho) 

1. 1.1.1.1: Uma política económica proativa da UE para controlar melhor a globalização. 

2. 1.1.1.2: Deverá ser adotada uma «Magna Carta» que regule todos os temas centrais no 

domínio do trabalho. 

3. 1.1.1.3: A aplicação da regulamentação da UE a nível nacional é um problema. 

4. 1.1.2.2: A liberdade empresarial não poderá ser demasiado restringida. 

5. 1.1.2.4: Direito ao emprego para todos. 

6. Agrupamento (3 orientações) 1.1.2.1: Devem ser harmonizados os direitos e as condições 

de trabalho dos trabalhadores. 1.3.1.4: Tentar manter padrões europeus de qualidade mais 

elevados em matéria de organização do trabalho e de direitos dos trabalhadores. 1.3.1.7: 

Pôr em prática uma coordenação crescente das políticas laborais entre os países europeus.  

7. 3.2.3.2: Recomendamos que a UE crie uma entidade que monitorize as condições de 

trabalho em todos os Estados-Membros. 

8. 1.1.3.1: Apoiar a formação de sindicatos. 

9. Agrupamento (4 orientações) [1.1.4: Equilíbrio entre vida profissional e pessoal] 1.1.4.2: Os 

cuidados (crianças, idosos) devem ser melhorados para permitir um melhor equilíbrio entre 

a vida profissional e pessoal. 1.1.4.5: Não devem ser ignoradas as outras formas de família. 

O mesmo se aplica às famílias que cuidam de pessoas com deficiência. 1.1.4.1: Há que 

colmatar o fosso entre os setores público e privado. 1.1.4.4: Grande urgência na aplicação 

das orientações da UE no direito nacional. 

10. Agrupamento (2 orientações) [1.1.5: Plano de Ação da UE em matéria de direitos sociais] 

1.1.5.1: O plano de ação deverá ser juridicamente vinculativo para que os governos 

nacionais sejam obrigados a aplicá-lo. 1.1.5.2: Facultar mais informações aos cidadãos na 

tomada destas decisões.  

11. Agrupamento (3 orientações) 1.1.2.3: A UE deverá fixar um salário mínimo europeu — 

3.2.3.1: Recomendamos que a UE avance no sentido da adoção de um salário mínimo a nível 

da Europa. 1.1.7.3: Antes de fixar um rendimento básico incondicional, a UE tem de 

estabelecer um salário mínimo. 

12. 3.2.5.4: Recomendamos que a UE se concentre no estabelecimento de um horário de 

trabalho semanal padrão (mais curto e uniforme), a fim de garantir um tratamento 

melhorado e equitativo dos cidadãos europeus e das suas famílias. 

 

Subgrupo 06 (1.2. Os jovens e o emprego) 

13. 1.2.1.1: Propomos dar aos alunos do ensino secundário a oportunidade de adquirirem 

experiências diferentes em diversos ambientes de trabalho e/ou em projetos sociais, para 

que possam conhecer melhor o mercado de trabalho. Numa fase posterior dos estudos, 

propomos que essa oportunidade seja mais orientada para os seus interesses e a sua 

formação. Desta forma, ficam a saber qual é a importância da responsabilidade, adquirem 

uma maior perceção do que pode vir a ser o seu futuro e ganham respeito pelas diferentes 

profissões. 
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14. Agrupamento (4 orientações) 1.2.1.2: Propomos incentivar as empresas e organizações a 

oferecerem estágios, concedendo-lhes benefícios fiscais e/ou de outro tipo. 1.2.5.1: Em 

zonas remotas, as escolas, os governos, as organizações e as empresas locais terão de 

trabalhar em estreita colaboração para terem a certeza que esses estágios também são 

eficazes. 3.3.4.1: Promover o acesso ao primeiro emprego, bem como estágios para o ensino 

profissional e o ensino superior. 1.3.3.6: Criar programas para aproximar os jovens das 

empresas. 

15.  1.2.3.1: A educação terá de ser mais bem adaptada à evolução das necessidades do 

mercado de trabalho. Por conseguinte, os professores terão de compreender melhor essas 

necessidades. Propomos a organização de consultas regulares entre as políticas, a educação 

e as empresas, a fim de identificar as necessidades. 

16. Agrupamento (3 orientações) [1.2.2: Perda de competências não digitais e sociais 

necessárias para o mercado de trabalho.] 1.2.2.1: As competências sociais são as seguintes: 

aprender a interagir com os outros, a ouvir os outros e a ser tolerante, incentivar o diálogo, a 

resistência, a compreensão, o respeito e o apreço pelos outros. 1.2.2.2: Formar o formador: 

os professores terão, em primeiro lugar, de estar cientes destas competências sociais e de 

ser formados para orientar os jovens nesse percurso. Formar os formadores: 1.2.2.4: Os 

jovens têm de ser incentivados a ser independentes na sociedade. É por isso que têm de ser 

incentivados a fazer permanentemente estudo autónomo, a pensar com espírito crítico e a 

alimentar a curiosidade. É necessário ter em conta todas as diferentes camadas da 

sociedade. 

17. 1.2.2.3: A formação humana tem de voltar a ser ensinada, tal como a literatura clássica e a 

ética, em países onde isso já não se faz. 

18. Agrupamento (3 orientações) 1.2.3.2: O reconhecimento mútuo de diplomas e a 

uniformização da formação na UE deverão ser mais bem harmonizados. 3.3.3.2: Promover a 

validação dos diplomas académicos da UE em todos os países da União. 2.1.2.2: 

Recomendamos que as qualificações profissionais (como as licenças) sejam plenamente 

transferíveis e reconhecidas em todos os Estados-Membros da UE. 

19. Agrupamento (3 orientações) [1.2.4: Que lições podemos retirar, para o futuro, da perda de 

formações e de estágios e de acesso ao mercado de trabalho que a crise da COVID-19 

causou, com mais graves consequências para os jovens e os mais vulneráveis da sociedade?] 

1.2.4.1: Proposta de reativação dos programas já instalados antes da pandemia: 

Infelizmente, já estão desatualizadas algumas das ligações existentes no sítio Web da UE 

para estes programas. A Europa deverá também oferecer programas para as crianças e os 

jovens com menos de 18 anos. 1.2.4.2: A UE deverá dar melhor a conhecer os vários 

programas que lança para a recuperação da pandemia, como o programa ALMA. 1.2.4.3: 

Devido à pandemia, existe menos mobilidade para os jovens trabalharem noutros Estados-

Membros. É por isso que teremos de acelerar os programas digitais, a fim de promover esse 

intercâmbio. 

20. 1.2.4.4: Há que minimizar as desvantagens que os estudantes têm devido ao atraso nos 

estudos por não terem conseguido fazer estágios. As desvantagens são, por exemplo: custos, 

repetição dos estudos, atrasos no acesso ao mercado de trabalho.  

21. 1.2.4.5: Os governos terão de ser capazes de reagir com rapidez e flexibilidade quando 

surjam circunstâncias urgentes, como são as crises. Propomos que se retirem ensinamentos 
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e que os novos cenários sejam mais flexíveis na próxima emergência (a nível do trabalho, da 

educação, etc.).  

 

Subgrupo 15 (1.3. Digitalização no trabalho 

22. Agrupamento (5 orientações) 1.3.1.1: Tentar reter o trabalho na Europa. 1.3.1.2: Criar 

incentivos e elaborar legislação que ajude a manter os postos de trabalho nos países da UE / 

Europa, com base na reconhecida qualidade europeia. 1.3.1.5: Incentivar as empresas 

europeias a assumirem uma maior responsabilidade social, mantendo a sua sede na Europa. 

1.3.1.8: Contabilizar o número de postos de trabalho que podem ser transferidos 

anualmente para países não europeus. 1.3.1.6: Como último recurso, tributar a 

deslocalização. 

23. 1.3.1.3: Tentar alcançar níveis salariais comparáveis entre os países produtores a nível 

internacional. 

24. Agrupamento (5 orientações) 1.3.2.1: Harmonizar a regulamentação do trabalho inteligente 

a nível europeu e verificar o seu cumprimento. 1.3.2.8: Harmonizar a regulamentação do 

trabalho inteligente a nível europeu e verificar o seu cumprimento nos locais de trabalho. 

1.3.2.5: Harmonizar o trabalho inteligente a nível europeu, prevendo as horas de 

expediente, de disponibilidade e de repouso (direito a desligar) e verificar o cumprimento da 

regulamentação. 1.3.2.6: Harmonizar e verificar a disponibilidade mesmo em períodos de 

férias em caso de emergência. 1.3.2.7: Harmonizar a regulamentação do trabalho inteligente 

a nível europeu e tentar evitar que quem realiza trabalho inteligente fique excluído da vida 

social. 

25. Agrupamento (3 orientações) 1.3.2.2: Conferir poder de decisão aos trabalhadores em 

relação à organização do seu trabalho em casa (por exemplo, as famílias com filhos). 1.3.2.4: 

Elaborar contratos com condições claras e normalizadas que indiquem quais as tarefas que 

devem ou não ser realizadas a partir de casa. 4.2.3.1: Recomendamos a promoção de mesas-

redondas entre escolas, empresas, intervenientes na política, departamentos de saúde, 

psicólogos, sociólogos e a regulamentação por lei da educação em linha e do trabalho em 

linha. 

26. 1.3.2.3: Reduzir o tempo de trabalho e aumentar a sua eficácia recorrendo à tecnologia.  

27. 1.3.3.7: Criar novos postos de trabalho na gestão de plataformas. 

28. Agrupamento (4 orientações) 1.3.3.8: Criar plataformas digitais de intercâmbio para 

reformados. - 1.3.3.9: Incentivar a digitalização para a requalificação de trabalhadores (por 

exemplo, após a maternidade). 1.3.3.10: Enriquecer as plataformas de formação digital com 

conteúdos diferentes, em diferentes domínios do conhecimento. 1.3.3.11: Criar diferentes 

plataformas por tema e facilitar a sua utilização. 

 

 

Vertente 2: Uma economia para o futuro 

 

Subgrupo 02 (2.1. Inovação e competitividade europeia) 

29. 2.1.1.1: Recomendamos que a UE invista na investigação e inovação para desenvolver 

materiais e recursos novos ou com menor pegada ambiental.  

30. Agrupamento (5 orientações): [2.2.1: Os nossos métodos de produção são demasiado 

poluentes Como rever as nossas técnicas de produção para que sejam mais virtuosas?] 
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2.2.1.4: Desenvolver ações de impacto imediato a curto prazo. 2.2.1.1: Sugerimos nova 

regulamentação das técnicas de produção (em matéria de vida dos produtos, emissão de 

gases com efeito de estufa, adaptação às fronteiras dos sistemas vivos), prevendo inclusive 

subsídios para incentivar as empresas que pretendam desenvolver técnicas ecológicas. 

2.1.1.4: Recomendamos que se apoiem mais as empresas que invistam na redução dos 

custos ambientais do seu processo de produção e se invista no desenvolvimento de 

produtos menos dispendiosos do ponto de vista ambiental. 2.2.1.5: Incentivar uma 

economia da reciclagem, também na indústria e na energia. 2.2.2.4 Recomendamos ações 

para a reciclagem de energia. 

 

31. Agrupamento (4 orientações): 2.1.4.1: Recomendamos que a UE dedique um maior esforço 

à aplicação dos resultados da investigação para que não se fiquem apenas pelo papel. 

2.1.4.2: Recomendamos que os resultados da investigação sejam organizados em bases de 

dados públicas, gratuitas e centralizadas. 2.1.5.1: Recomendamos que se crie um sistema 

que permita aos cientistas que investigam fenómenos semelhantes agregarem os seus 

recursos. 2.1.5.2: Recomendamos que a UE reserve fundos para financiar domínios 

específicos de investigação. 

32. Agrupamento (5 orientações): 2.2.3.1: Aumentar a quota-parte da energia solar na 

produção de energia na UE, nomeadamente promovendo a produção de energia em 

pequena escala a nível individual. 2.2.3.2: Desenvolver e investir na energia eólica. 2.2.3.3: 

Desenvolver a energia do hidrogénio. 2.2.3.4: Utilizar a água do mar para produzir 

eletricidade. 1.3.4.1: Incentivar a produção de energia primária a partir de fontes renováveis 

para alimentar dispositivos digitais. 

33. Agrupamento (3 orientações): 2.2.4.1: Reduzir o número de intermediários entre a 

produção e os consumidores. 2.1.1.3: Recomendamos que se tentem encurtar as cadeias de 

abastecimento e se dependa menos de materiais importados de outras partes do globo. 

Investir nos recursos locais. 1.3.4.11: Explorar a oportunidade de extrair matérias-primas e 

de produzir dispositivos digitais na Europa, encerrando a cadeia de produção. 

34. Agrupamento (2 orientações): 2.2.4.2: Necessidade de alterar o paradigma da «oferta e da 

procura» para um paradigma de necessidades e limites. É necessário abandonarmos o 

paradigma do lucro como fim económico. 2.2.7.2: Abandonar o paradigma do crescimento. 

35. 1.3.4.3: Criar incentivos para uma produção dispersa e generalizada de energia (empresas, 

famílias).  

 

Subgrupo 07 (2.2. Economia sustentável / 2.3. Fiscalidade) 

36. Agrupamento (5 orientações): 2.2.1.2: Sugerimos que sejam tomadas medidas para reduzir 

os resíduos e, por conseguinte, o impacto ambiental das indústrias poluentes. Em particular, 

sugerimos que as empresas sejam obrigadas a produzir de forma mais inteligente (métodos, 

ética, materiais). 2.2.4.3: Criar uma lei sobre os recipientes de plástico para os reduzir. 

2.4.2.1: Assegurar a utilização de mais embalagens recicláveis. 1.3.4.6: Verificar o impacto 

dos resíduos digitais. 1.3.4.8: Estabelecer também uma verificação do cumprimento do 

quadro jurídico relativo aos resíduos dos dispositivos digitais. 

37. Agrupamento (3 orientações): 2.4.6.5: Aprovar legislação que proíba os hipermercados de 

deitarem fora alimentos consumíveis e determine que estes sejam doados em benefício das 

pessoas que deles necessitam. 2.4.6.1: Regimes vantajosos para todos (excedentes de 



 

  
Painel 1, 3.ª sessão - 33 

 

supermercados vendidos a preços mais baixos às mercearias solidárias e depois aos 

consumidores com rendimentos mais baixos) com benefícios fiscais 2.4.6.2: Planeamento, 

distribuição e atribuição (). 

38. Agrupamento (3 orientações): 2.2.2.1: Promover um programa de zero resíduos e educar os 

consumidores. 2.2.4.4: Incentivar as pessoas a adotarem comportamentos mais 

responsáveis. 2.4.6.3: Procurar alterar os hábitos e as exigências dos consumidores na 

direção de produtos que possam ser produzidos de forma sustentável (em termos de 

quantidade)  

39. Agrupamento (5 orientações): 2.2.2.2: Apoiar mais reciclagem na Europa: em particular, 

sugerimos o desenvolvimento da reciclagem de ferramentas tecnológicas como os telefones, 

especialmente através de promoções de compras em segunda mão. 2.1.1.2: Recomendamos 

que a UE se concentre e invista em formas o mais eficientes possível de utilizar os recursos 

existentes (por exemplo, a reciclagem). 2.5.5.1: Financiar o trabalho e as atividades de 

investigação para adaptar dispositivos em vez de os substituir. 1.3.4.2: Investir na 

investigação, na produção europeia, na reciclagem de dispositivos (baterias e outros). 

1.3.4.7: Encorajar os cidadãos a reciclarem os resíduos digitais. 

40. Agrupamento (2 orientações): 2.2.2.3: Teremos de lutar contra a obsolescência 

programada, nomeadamente através da promoção de um consumo responsável, escolhendo 

produtos com uma vida mais longa (tecnologia, vestuário). 2.1.3.3: Recomendamos que 

sejam tomadas medidas contra a «obsolescência programada». 

41. Agrupamento (2 orientações): 2.2.5.1: Regular a mineração de bitcoins. 1.3.4.12: Avaliar o 

impacto ambiental das criptomoedas que exigem desperdício de energia não produzida de 

forma sustentável. 

42.  2.2.6.1: Fixar objetivos de emissões de gases com efeito de estufa a nível regional. 

43. Agrupamento (2 orientações): 2.2.8.1: Repensar as infraestruturas de transportes para 

promover a utilização dos transportes públicos e da mobilidade menos agressiva. 1.3.4.4: 

Incentivar os transportes públicos.  

44. Agrupamento (2 orientações): 1.3.4.9: Verificar o impacto ambiental da extração de terras 

raras. 1.3.4.10: Verificar o impacto da extração de terras raras sobre o trabalho (em especial 

o trabalho infantil). 

45. [2.3.1. A fiscalidade não é justa do ponto de vista social: como torná-la socialmente mais 

justa?] 2.3.1.3: Recomendamos a imposição de novos impostos. 

46. [2.3.1: A fiscalidade não é justa do ponto de vista social: como torná-la socialmente mais 

justa?] 2.3.1.1: Recomendamos uma normalização do sistema fiscal europeu.  

47. 2.3.1.2: Melhor educação sobre a questão da fiscalidade e melhor informação sobre a forma 

como os impostos são utilizados.  

48. Agrupamento (5 orientações): 2.3.1.4: Utilizar a tributação das energias não verdes para 

alterar os padrões de produção e consumo e o modelo energético. 2.1.1.5: Recomendamos 

que se imponha uma tributação mais pesada às empresas ambientalmente nocivas e 

insustentáveis do que às empresas ambientalmente responsáveis. 2.3.1.5: Recomendamos a 

tributação das criptomoedas. 2.3.1.6: Recomendamos a tributação dos combustíveis. 

1.1.6.1: Isenção fiscal para bens cultivados ou produzidos localmente. 

49. Agrupamento (6 orientações): 2.3.2.1: Recomendamos a aplicação de um benefício fiscal 

para que as novas empresas adotem métodos sustentáveis. 2.3.2.2: Criação de um sistema 

fiscal progressivo para as pequenas e médias empresas baseado nos seus rendimentos. 
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2.3.2.3: Uma ajuda europeia mais clara à criação de novas empresas. 1.1.6.2: Proteger 

melhor as PME. Poderia ser prestado apoio nesta matéria por um gabinete da UE, por 

exemplo com informação e assistência jurídica. 1.1.6.3: Criar melhores incentivos para 

atividades de risco. 1.1.6.4: Empresas em fase de arranque na economia local: Sistema de 

empréstimos apoiados por grandes bancos. Além disso, apoio ao aconselhamento jurídico 

local.  

50. 2.3.2.4: Legalização de drogas leves como a canábis. 

51. Agrupamento (4 orientações): 2.3.3.1: Uniformizar a forma como a responsabilidade social 

e ambiental é aplicada pelas empresas públicas e privadas em toda a Europa. 2.3.3.2: 

Penalizar a tributação das empresas que não cumpram essas normas. 2.3.3.3: Recompensar 

as empresas que cumpram essas normas e adotem uma transição sustentável. 2.3.2.5: 

Impor critérios de transparência às multinacionais. 

52.  Agrupamento (3 orientações): 2.3.4.1: Criar um imposto concreto para evitar a 

deslocalização que favorece a evasão fiscal. 2.3.4.2: Tributação europeia das grandes 

empresas internacionais. 2.3.4.3: Tributação europeia das empresas (estrangeiras) que não 

pagam impostos no local de produção da riqueza. 

 

 

Subgrupo 08 (2.4. Agricultura / 2.5. Infraestrutura digital) 

53. Agrupamento (2 orientações): 2.4.1.1: Penalizar alimentos menos saudáveis (com 

impostos). 2.4.1.2: Impostos sobre géneros alimentícios de «luxo»  

54. 2.4.1.3: A avaliação dos produtos deverá basear-se em dois critérios: saúde e 

sustentabilidade ambiental. 

55. 2.4.1.4: Desenvolver mercearias sociais e solidárias reservadas para pessoas de baixos 

rendimentos. 

56. Agrupamento (4 orientações): 2.4.2.2: Estabelecer um sistema de repressão da fraude a 

nível europeu. 2.4.2.3: Impor sanções aos produtos que não têm rótulo conforme. 2.4.2.4: 

Indicar claramente todos os ingredientes da composição, de forma visível (sobretudo 

alergénios). 2.4.2.5: Utilizar as tecnologias existentes para identificar a cadeia de produção 

dos géneros alimentícios (informar sobre a origem de todos os insumos) Incumbir 

organismos independentes da realização de análises aos alimentos para animais 

(estabelecer um sistema de vigilância). Os produtos importados deverão ter os mesmos 

requisitos de qualidade que os produtos europeus. 

57. 2.4.3.1: Desenvolver e promover culturas sustentáveis sem reduzir as áreas preservadas não 

cultivadas (sem OGM). Técnicas de precisão, técnicas verticais. 

58. Agrupamento (5 orientações): [2.4.4: Ter em conta as produções complementares dos 

países da União e o fator local] 2.4.4.1: Exigiria uma coordenação entre os agricultores 

(escolha dos tipos de produção, quantidades e impacto financeiro dessas escolhas). 2.4.4.2: 

Encontrar um equilíbrio entre a produção em função das características e a produção local 

2.4.4.3: Adaptar-se às características do campo, e não cultivar tudo em qualquer lado 

2.4.4.4: Investigação e desenvolvimento sobre o que pode ser cultivado por região 

(condições climáticas). 2.4.4.5: Apoiar os produtores locais através da organização de 

métodos de distribuição (transação direta do produtor para os consumidores). 

59. Agrupamento [3 orientações]: 2.4.5.1: Plantar flores noutros locais para promover a 

biodiversidade. 2.4.5.3: Aplicar sistemas de corte tardio na manutenção dos espaços 
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públicos (bermas das estradas, pequenos espaços verdes). Os prados selvagens devem ter 

tempo para crescer. 2.4.5.4: Plantar espécies que protejam as produções e estimulem os 

insetos protetores das produções. Convencer os agricultores a utilizar estas técnicas. 

60.  2.4.5.2: Reduzir a utilização de pesticidas graças a técnicas de precisão (por exemplo, 

recorrendo a drones), especialmente em grandes produções. 

61. Agrupamento [6 orientações]: 2.5.1.1: Criar um imposto sobre a Internet, por exemplo, 

como o imposto sobre a televisão; o Estado obrigaria os operadores a fornecerem Internet 

aos utilizadores. Que os Estados paguem o serviço por meio das receitas fiscais. 2.5.1.2: 

Itinerância gratuita em todos os países europeus (acesso à Internet e serviços telefónicos ao 

mesmo preço noutro país da UE). 2.5.1.3: Apoio/ajudas financeiras aos agregados familiares 

de baixo rendimento. 2.5.1.4: Serviço mínimo e básico, ao preço mais baixo possível. 2.5.1.5: 

Cibercentros: Pontos de contacto informático como serviços públicos gratuitos ao dispor dos 

habitantes das cidades (em autocarros, comboios, bibliotecas, etc.) 1.3.3.4: Aumentar o 

acesso das pessoas aos dispositivos digitais, dando a todas as crianças igualdade de acesso à 

digitalização. 

62. 2.1.3.4: Recomendamos que a UE desempenhe um papel ativo para evitar o aumento dos 

monopólios das telecomunicações e dos monopólios entre os fornecedores de Internet. 

63. Agrupamento (5 orientações): [2.5.3: Infraestruturas O acesso às redes terá de ser resolvido 

antes do problema dos custos. Há muitas desigualdades] 2.5.3.1: O objetivo deverá ser 

acabar com as «zonas brancas». Não deverá haver zonas sem acesso à rede. 2.5.3.2: 

Estimular os operadores para que assegurem a cobertura de todos os territórios (reduções 

fiscais, contribuições). Obrigar mesmo à cobertura de todo o território para que a concessão 

seja concedida. Com um objetivo no calendário. Fixar um prazo para os operadores 

fornecerem acesso à rede em todo o território. Garantir que o operador que explora as 

linhas não seja o operador que presta o serviço. 2.5.3.3: Simplificar e clarificar quais os 

operadores e os serviços disponíveis. 2.5.3.4: Aproveitar as infraestruturas rodoviárias para 

adicionar as infraestruturas digitais. 2.5.3.5: Aceitar que existam zonas sem acesso.   

 

 

Vertente 3: Uma sociedade justa 

 

Subgrupo 03 (3.1. Segurança social) 

64. 3.1.1.1: Recomendamos que se assegure a cooperação entre os Estados-Membros da UE no 

domínio da investigação dos cuidados de saúde. Ao mesmo tempo, é necessário assegurar a 

comunicação e a divulgação dos progressos no domínio da medicina a nível da UE.  

65. 3.1.1.2: Recomendamos uma política social e de saúde comum e um orçamento atribuído a 

nível da UE para garantir condições equitativas de saúde e segurança social em todos os 

Estados-Membros e condições equitativas para os médicos. 

66. Agrupamento (2 orientações) 3.1.1.3: Permitir a mobilidade dos doentes, para que sejam 

tratados noutros países onde o tratamento esteja disponível; assegurar a cooperação entre 

os Estados-Membros da UE. 3.1.1.8: Recomendamos que os hospitais se especializem, a fim 

de limitar o transporte de doentes para outros países. 

67. 3.1.1.4: Cobertura total dos medicamentos receitados pelos médicos para pessoas 

socialmente desfavorecidas. 

68. 3.1.1.5: Recomendamos que a UE se ocupe da questão do fim de vida digno: eutanásia. 
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69. 3.1.1.6: Direito pan-europeu de decidir sobre a vida de uma criança por nascer. 

70. 3.1.1.7: Recomendamos que a UE adote uma diretiva que obrigue os Estados-Membros a 

atribuírem um determinado orçamento aos serviços sociais. 

71. 3.1.1.9: Recomendamos que a UE garanta o acesso à saúde e à segurança social às vítimas 

de violência doméstica. 

72. Agrupamento (3 orientações): [3.1.9: Saúde mental] 3.1.9.1: É importante que existam 

programas de prevenção. 3.1.9.2: Redução dos horários de trabalho e programas para 

conciliar a vida pessoal e a vida profissional 3.1.9.3: Recomendamos que se promova a 

investigação no domínio da influência da legalização da marijuana para uso no domínio da 

saúde mental.  

73. Agrupamento (4 orientações) [3.1.3: Crianças sem-abrigo: um processo de adoção moroso 

na UE, as crianças crescem em lares de crianças, processos de adoção mais rápidos fora da 

UE, impossibilidade de os casais homossexuais adotarem crianças].3.1.3.1: Recomendamos 

que a UE assegure a aceleração dos procedimentos de adoção. 3.1.3.2: Respeitar os direitos 

da criança e garantir-lhes uma habitação digna na sociedade. 3.1.3.3: Unificação das 

legislações entre os Estados-Membros: Em que momento é permitida a adoção de uma 

criança? 3.1.3.4: Recomendamos que se comparem as boas práticas de outros países 

(mesmo fora da UE) e que sirvam de inspiração. 

74. Agrupamento (7 orientações): 3.1.3.5: Apoiar as organizações que trabalham com os jovens 

e as famílias (dando-lhes mais recursos e ajudando-os a realizar melhor o seu trabalho). 

3.1.5.1: Propomos que a UE crie apoios para aumentar a natalidade. A União Europeia 

deverá promover o direito das pessoas a serem pais, apoiando-as na parentalidade ‒ 

proteção laboral, apoio parental. 3.1.7.1: Propomos que se dê importância de primeiro 

plano ao apoio social às famílias no seu conjunto: assegurar um «para-choques social» para 

que os jovens possam participar na vida ativa o mais rapidamente possível e os idosos 

possam reformar-se. É igualmente necessário apoiar os membros mais jovens da família que 

se ocupam de familiares mais velhos, etc. 3.1.7.2: Propomos que se assegure o apoio às 

famílias jovens socialmente mais frágeis e se divulgue informação sobre os apoios 

disponíveis: para a educação e a literacia digital, o equipamento educativo, a existência de 

círculos de interesse e educativos, etc., e divulgação nos meios de comunicação social. 

3.1.7.3: Propomos que seja dado apoio às mulheres em matéria de maternidade. 3.1.7.4: 

Propomos a prestação de apoio financeiro aos jovens para a habitação (empréstimos mais 

baratos, etc.). 3.3.2.1: Apoiar a maternidade / paternidade (especialmente na juventude) 

75. 3.1.4.1: Dar destaque à proteção da saúde mental dos prestadores de cuidados. 

76. Agrupamento (3 orientações): 3.1.5.2: Temos de garantir a sustentabilidade do sistema de 

pensões, propomos que se pondere o financiamento das pensões a partir de várias fontes. 

3.1.5.3: Propomos que as pensões estejam associadas ao rendimento mínimo. 3.1.5.4: 

Sistema de pensões harmonizado a nível europeu para todos. 

77. 3.1.5.5: Recomendamos lares de terceira idade e centros para doentes idosos com cuidados 

especializados a preços acessíveis (por exemplo, para pessoas com Alzheimer). 

78. Agrupamento (6 orientações): 3.1.7.5: Recomendamos que se garanta um rendimento e um 

nível de vida universais. 3.1.7.6: O problema da exclusão social das pessoas que poderiam 

ser ativas na sociedade: apoio social a pessoas desfavorecidas e doentes. 1.1.7.4: O 

rendimento básico terá de ser associado a uma regulamentação em matéria de migração. 

1.1.7.5: O rendimento básico é importante enquanto conceito e pode garantir uma vida 
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digna. 1.1.7.1: Deverá existir um contrato que tenha em conta diferentes aspetos. A União 

Europeia deverá supervisionar o seu cumprimento. 1.1.7.2: É fundamental adaptá-lo em 

função do respetivo contexto nacional. 

 

Subgrupo 11 (3.2. Igualdade de direitos) 

79. Agrupamento (6 orientações): 3.1.8.1: Regulamentação dos preços de arrendamento e dos 

preços de venda da habitação. 3.1.8.2: Propomos apoiar a habitação nas cidades mais 

pequenas e aldeias mais próximas das grandes cidades onde há trabalho. 3.1.8.3: Propomos 

uma forma de promover o arrendamento social para os jovens (por exemplo, com subsídios 

aos Estados-Membros para a construção, ou subsídios de apoio ao arrendamento), 

contrariando a construção de apartamentos sociais para aquisição, que teriam de ser 

construídos, e privilegiando o apoio social ao arrendamento. 3.2.2.1: Recomendamos que a 

UE apoie a criação de mecanismos públicos de garantia hipotecária (para novas habitações) 

a nível dos Estados-Membros por intermédio do Banco Central Europeu. 3.2.2.2: 

Recomendamos que a UE apoie financeiramente o acesso à habitação por parte dos 

cidadãos europeus mais necessitados (por exemplo, apoio a famílias jovens, famílias com 

crianças, idosos, outras categorias de cidadãos vulneráveis, etc.). 3.2.2.3: Apelamos à 

Comissão Europeia para que recomende aos Estados-Membros a organização de referendos 

locais sobre os níveis máximos das rendas. 

80. 3.2.1.1: Recomendamos que a UE crie um mecanismo que assegure o controlo e o exercício 

efetivo dos direitos das minorias (p. ex., um portal ou um gabinete onde as pessoas possam 

apresentar queixas). 

81. 3.2.5.1: Recomendamos que a UE tome medidas no sentido de assegurar que todas as 

famílias, independentemente das características dos seus membros, usufruam de direitos 

iguais em todos os Estados-Membros.  

82. Agrupamento (2 orientações): 3.2.5.2: Recomendamos que a UE melhore a regulamentação 

e a aplicação do período mínimo de licença parental, de modo a que todos os cidadãos da 

UE dele possam beneficiar equitativamente. 3.2.5.3: Congratulamo-nos com o facto de a UE 

tomar medidas para garantir a uniformidade dos apoios às famílias com crianças em todos 

os Estados-Membros.  

83. 3.2.4.2: Recomendamos que a UE desenvolva um programa curricular em matéria de 

igualdade dedicado a estudantes de todos os Estados-Membros em turmas comuns 

(incluindo em formatos em linha). 

 

Subgrupo 12 (3.3. Equidade / 3.4. Acesso ao desporto)  

84. Agrupamento (3 orientações): 1.1.4.3: Continua a existir uma grande desigualdade entre 

homens e mulheres. 1.1.5.4: Igualdade de oportunidades para todos (género, orientação 

sexual, religião, pessoas com deficiência, etc.). 1.1.5.3: A igualdade de género terá de ser 

impulsionada. O mesmo se aplica à igualdade salarial. A transparência dos salários é 

fundamental.  

85. Agrupamento (2 orientações): 3.3.1.1: Promover salários justos (tendo igualmente em conta 

a externalização de empresas na UE). 3.3.1.2: Reduzir as disparidades salariais entre homens 

e mulheres. 
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86. Agrupamento (2 orientações): 3.3.3.1: Promover a equidade e a igualdade de género na 

educação. 3.3.3.3: Equidade no acesso a uma educação de qualidade e comparável em 

diferentes Estados. 

87. Agrupamento (5 orientações): 3.4.1.1: Reduzir as disparidades sociais e de género no acesso 

ao desporto e à atividade física. Incentivar a prática de exercício físico na vida quotidiana. 

3.4.1.2: Sensibilização para a importância da atividade física. Assegurar a qualidade e a 

diversidade a nível dos serviços desportivos prestados pelas instituições públicas. UE: 

elaborar orientações para que os países avancem nesse sentido. 3.4.1.3: Integrar o desporto 

e a atividade física no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (saúde física e mental). 3.4.1.4: 

Diversidade de desportos para o desenvolvimento de diferentes capacidades. 3.1.9.4: 

Promoção de um estilo de vida saudável. 

88. 3.4.1.5: Procurar formas criativas de associar o lazer tecnológico à atividade física 

(aplicações que permitam reunir várias pessoas para praticar desporto, presencialmente ou 

em linha). 

 

 

Vertente 4: Aprender na Europa 

 

Subgrupo 04 (4.1. Identidade europeia / 4.2. Educação digital) 

89. Agrupamento (2 orientações) 4.1.1.2: Recomendamos o reforço do sentimento de pertença 

graças a mais informação sobre as instituições europeias e os Estados-Membros. 1.3.3.3: 

Reforçar a identidade e a cultura europeia através de plataformas digitais. 

90. 4.1.1.3: Recomendamos que se abram mais oportunidades de participação, por exemplo, 

através de fóruns de cidadãos. 

91. Agrupamento (2 orientações): 4.1.2.3: Recomendamos mais digitalização nas salas de aula 

(por exemplo, turmas transnacionais que se reúnem no espaço virtual). 4.1.3.1: 

Recomendamos que se dê um caráter mais europeu aos programas existentes (concursos, 

torneios). 

92. Agrupamento (2 orientações): 4.1.4.1: Recomendamos a promoção do multilinguismo a 

partir de tenra idade. 1.3.3.5: Criar plataformas que ajudem a estudar línguas estrangeiras e 

assim estabeleçam ligações entre os jovens a nível europeu. 

93. Agrupamento (2 orientações): 4.1.5.1: Recomendamos a introdução de uma disciplina 

europeia abrangente (história, política, formação cívica) em todos os Estados-Membros. 

4.1.1.4: Recomendamos que as histórias de sucesso comuns (por exemplo, no combate à 

pandemia, na construção da paz) e os benefícios das conquistas da UE até à data sejam 

promovidos como material didático nas escolas. 

94. 5.4.1.4: Estudar e investigar se o nível das infraestruturas necessárias para a educação digital 

é semelhante em todos os Estados-Membros (todas as escolas têm computadores, ligação 

de fibra, etc.?) 

95. Agrupamento (2 orientações): 4.2.2.1: Recomendamos que a UE promova materiais e 

formação para todos os cidadãos, em especial os cidadãos que não têm competências 

informáticas. 5.1.4.1: Ensinar a utilizar as ferramentas digitais na escola, mas incluir também 

os meios de comunicação social nestas questões, uma vez que têm um papel importante a 

desempenhar na sensibilização para o digital. 
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96. Agrupamento (3 orientações): 1.3.3.1: Criar um quadro comum de cursos de formação a 

nível europeu através de plataformas digitais. 5.3.3.4: Estabelecer uma base de referência 

universal do que deverá ser a literacia digital mínima. 5.3.6.2 Criar informações de referência 

para a UE e aumentar o acesso à tecnologia através de programas/instituições de ensino. 

97. Agrupamento (7 orientações): [5.1.1: Prevenir o impacto negativo do mundo digital] 

4.2.4.1: Recomendamos a sensibilização dos jovens para os perigos por meio de programas 

de formação e de aprendizagem sobre informática, enquanto disciplina escolar. 5.1.1.1: 

Precisamos de integrar na escola uma pedagogia baseada em ferramentas digitais. 5.1.1.2: 

Há necessidade de educação em matéria de ferramentas digitais e a sua problemática nas 

escolas a nível europeu. 5.1.2.1: Precisamos de pedagogia mais clara e explícita para educar 

as pessoas para a utilização da Internet (ver a questão 1 sobre educação). Recomendamos 

cursos de ética para a utilização da Internet. 5.3.3.2: Programa curricular específico para as 

gerações mais jovens (nas escolas e em casa). 5.1.4.1: Ensinar a utilizar as ferramentas 

digitais na escola, mas incluir também os meios de comunicação social nestas questões, uma 

vez que têm um papel importante a desempenhar na sensibilização para o digital. 5.4.1.3: 

Criar espaços conjuntos de formação para menores e respetivas famílias nas escolas, para 

que possam aprender juntos. 

98. 4.2.4.2: Recomendamos que as inovações passem a fazer parte integrante da educação 

digital e sejam promovidas de forma mais notória. 

99. Agrupamento (8 orientações): 5.3.3.1: Aulas personalizadas e serviços de assistência para os 

cidadãos mais velhos. 5.3.3.3: Apoio a utilizadores de tecnologia menos aptos na aquisição 

de conhecimentos atualizados sobre a utilização da tecnologia. 5.3.3.5: A UE deverá apoiar 

programas educativos (intergeracionais) em que os jovens ensinem as pessoas mais idosas a 

mover-se na esfera digital. 2.5.2.1: Iniciativa de campanhas de sensibilização e informação, 

bem como formação para desenvolver aptidões e competências 5.4.1.2: Uma organização / 

instituição que ensine os idosos a fazer uma utilização saudável da Internet. 2.5.2.2: Apoio 

mútuo como uma espécie de procuração a alguém que saiba lidar com as atividades 

administrativas na Internet, em nome de outrem. 2.5.2.3: Apresentar as ferramentas 

informáticas como forma de manter o contacto com outras pessoas, nomeadamente netos e 

filhos. Abordar a questão da confiança por meio de algo mais lúdico no caso dos idosos. 

2.1.3.5: Recomendamos que a UE se esforce por que a tecnologia seja mais acessível às 

gerações mais velhas. 

 

Subgrupo 13 (4.3. Intercâmbio cultural/4.4. Educação ambiental) 

100. Agrupamento (4 orientações): 4.1.1.1: Recomendamos o reforço do sentimento de pertença 

através de intercâmbios culturais, profissionais e sociais (incluindo desportivos), por 

exemplo, em campos de trabalho e locais de encontro. 4.1.1.5: Recomendamos que a UE 

promova mais programas e intercâmbios culturais. 4.1.2.2: Precisamos ainda de mais 

intercâmbios (cultura, música, descoberta) e de financiamento. 3.2.4.1: Recomendamos que 

a UE desenvolva programas ou projetos de base comunitária para intercâmbios 

interculturais para os jovens europeus nas escolas e nas empresas (inclusivamente por meio 

de interações em linha). 

101. Agrupamento (3 orientações): 4.3.1.1: Recomendamos que a UE ajude as pessoas oriundas 

de meios económicos menos privilegiados a terem acesso a intercâmbios por meio de bolsas 

de estudo e apoio orçamental às escolas. 4.1.2.1: Recomendamos o desenvolvimento de 
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programas e ofertas que sejam disponibilizados a todas as faixas etárias da população 

(independentemente da proveniência, idade, educação). 4.5.1.3: Todos deverão ter 

facilmente acesso ao programa Erasmus. 

102. Agrupamento (3 orientações): 4.3.1.2: Melhorar a informação disponível nas escolas (para 

os programas de intercâmbio europeus). 4.3.1.6: Propomos que a UE elabore uma ficha 

informativa sobre os sistemas educativos dos Estados-Membros. 4.3.2.1: Recomendamos 

que a UE recorra a pessoas que já tenham participado em intercâmbios para os promoverem 

ativamente, como seus embaixadores. 

103.  4.3.1.3: Recomendamos a criação de uma plataforma comum da UE para a coordenação dos 

intercâmbios, que inclua informações sobre os sistemas escolares de outros países e integre 

as empresas na estrutura para que possam aceitar alunos como estagiários. 

104. Agrupamento (2 orientações): 4.3.1.4: Criar programas destinados a escolas ou turmas para 

que visitem outros países da UE. 4.3.1.5: Um formato comum da UE para as turmas de 

intercâmbio. 

105. Agrupamento (2 orientações): [4.4.1: Existe pouco envolvimento dos cidadãos da UE nas 

temáticas das alterações climáticas e da sustentabilidade] 4.4.1.1: Recomendamos que a UE 

envide mais esforços para facilitar a partilha de conhecimentos sobre as boas práticas em 

matéria de práticas sustentáveis. Troca de conhecimentos e tecnologias entre organizações 

educativas, governamentais e empresariais. 4.4.1.2: Recomendamos que os cidadãos sejam 

orientados de uma maneira mais concreta a nível da UE quanto ao que significa 

efetivamente fazer escolhas sustentáveis, enquanto consumidor/indivíduo. 

106. 4.4.1.4: Recomendamos que a UE organize um concurso em matéria de sustentabilidade 

para as escolas de todos os Estados-Membros. 

107. Agrupamento (7 orientações): 4.4.2.1: Recomendamos que os programas pedagógicos se 

concentrem mais em projetos que ponham as crianças em contacto com o ambiente e o 

clima e que procurem também desenvolver soluções. 4.4.2.2: Recomendamos que a 

sustentabilidade seja integrada nos programas curriculares de outras disciplinas nas escolas 

de toda a UE. 4.6.2.1: Recomendamos que a educação sobre o ambiente faça parte do 

currículo escolar desde tenra idade e para todas as pessoas na UE. 2.2.1.3: Educar os 

produtores e os estudantes nestes domínios para que os profissionais estejam cientes das 

questões e adotem meios e técnicas de produção mais virtuosos. Em particular, sugerimos a 

inclusão de um curso em educação ecológica nos programas curriculares. 4.4.1.3: 

Recomendamos que os conhecimentos mais concretos e locais sobre a forma como o 

comportamento dos cidadãos afeta o seu ambiente sejam partilhados diretamente com 

eles. 2.2.7.1: Criar um curso de educação ecológica para os cidadãos. 2.4.6.4: Educar, desde 

a mais tenra idade, para o problema do desperdício e as vantagens do consumo de produtos 

locais e sazonais. 

 

Subgrupo 14 (4.5. Qualidade, financiamento e acesso à educação / 4.6. Harmonização da 

educação) 

108. Agrupamento (2 orientações): 4.5.1.4: Igualdade de acesso ao ensino terciário para todos. A 

sua ausência interfere com a igualdade de acesso. 4.5.2.1: Igualdade de acesso ao ensino 

gratuito em toda a UE. 
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109. 4.5.3.1: Recomendamos que as competências para a vida, incluindo as questões de saúde 

sexual, sejam ensinadas nas escolas a todos os níveis. As vozes contestatárias deverão ser 

contrariadas com aulas voluntárias que facultem uma educação sexual factual. 

110. 4.5.4.1: O financiamento e o acesso a financiamento ou a bolsas de estudo em toda a UE são 

vitais para garantir a igualdade de acesso à educação e à tecnologia. 

111. Agrupamento (4 orientações): 4.5.5.1: Maior apoio aos professores enquanto indivíduos. 

2.1.6.1: Recomendamos que os professores recebam formação contínua e partilhem boas 

práticas além-fronteiras. Uma forma de o fazer é por meio de conferências, plataformas 

digitais, etc. (a nível da UE). Estas soluções deverão ser fortemente promovidas e 

publicitadas. 2.1.6.2: Recomendamos que se incorporem nas práticas pedagógicas de toda a 

UE os mais recentes resultados da investigação sobre as formas mais eficazes de aprender, 

bem como a investigação contínua nesta matéria. 2.1.6.3: Recomendamos a criação de um 

sistema europeu coerente de controlo da qualidade no que diz respeito às práticas 

pedagógicas. 

112. Agrupamento (4 orientações): 4.6.1.1: Deverá existir um padrão uniforme de ensino em 

todas as escolas europeias. 4.5.1.1: Um padrão de ensino regulamentado uniforme em toda 

a Europa. A nível primário e secundário. 1.3.3.2: Harmonizar os conteúdos dos cursos de 

formação a nível europeu para alcançar um nível educativo homogéneo (por exemplo, das 

línguas) 2.1.2.1: Recomendamos que a UE adote valores comuns no domínio da educação e 

um sistema de classificação unificado para aumentar a mobilidade dos estudantes. 

113. Agrupamento (2 orientações): 4.6.3.1: Recomendamos que seja ensinada uma língua 

europeia (inglês) comum, o que tornaria muito mais fácil a educação em matéria de 

ambiente e em todas as outras matérias em toda a Europa. 4.5.1.2: Deverá ser ensinada 

uma língua europeia única em todas as escolas primárias da UE, financiada e remunerada 

pelos Estados-Membros da UE.  

 

 

Vertente 5: Uma transformação digital ética e segura 

 

Subgrupo 05 (5.1. Democratização da digitalização / 5.2. Cibersegurança) 

114. Agrupamento (6 orientações): 2.1.3.1: Recomendamos que a UE procure uma maior 

igualdade de oportunidades e desenvolvimento tecnológico em todos os Estados-Membros. 

2.1.3.2: Recomendamos uma redistribuição sustentável e inteligente da tecnologia existente 

(ou seja, dispositivos). 4.2.1.1: Recomendamos que a UE assegure que todos os cidadãos 

tenham acesso técnico (rede e terminais) e que a infraestrutura digital seja desenvolvida nos 

diferentes países (tendo em conta a aquisição de equipamento que pode ser reutilizado). 

4.2.1.3: Recomendamos que este tema seja examinado à luz da sustentabilidade. 5.1.3.1: 

Recomendamos que se invista na inovação digital para que cada cidadão europeu possa ter 

acesso a equipamentos a nível local. 5.3.6.1: Financiar programas de apoio para que quem 

não dispõe de equipamento informático tenha oportunidade de o adquirir.  

115. 4.2.1.2: Recomendamos que a UE consagre o direito à Internet.  

116. 4.2.2.2: Recomendamos que a UE disponibilize gratuitamente ferramentas (programas de 

redação, plataforma educativa). Para o efeito, deverão ser desenvolvidos programas 

próprios ou disponibilizados a todos os programas existentes (p. ex., o Office). 

117. 5.1.4.2: Criar uma rede única de Internet em todos os países da UE. 
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118. 5.1.4.3: Toda a informação apresentada em linha terá de poder ser comunicada fora de 

linha. 

119. 5.1.5.2: Criar uma nuvem comum para as empresas europeias.  

120. 5.1.5.3: Criar uma rede social europeia, feita pelos europeus para os europeus. 

121. 5.1.6.1: Simplificar e explicar os algoritmos utilizados pela IA para garantir uma maior 

aceitação social. 

122. Agrupamento (2 orientações): 5.1.2.3: Temos de reforçar a luta contra os abusos na 

Internet. Recomendamos a criação de uma organização próxima da polícia, especializada em 

aspetos digitais e capaz de identificar pessoas na Internet e de detetar comportamentos 

inaceitáveis. 2.5.4.1: Organização especializada capaz de garantir a segurança, coordenada a 

nível europeu. Criar uma brigada de intervenção com poderes muito importantes. 

123. Agrupamento (3 orientações): [5.2: Cibersegurança] 5.2.1.4: Seguir o exemplo de países que 

experimentaram soluções que funcionaram (exemplo do sistema educativo na Finlândia). 

[5.4: Digitalização saudável] 5.4.1.1: Criar um projeto-piloto de dois anos que aplique o 

modelo educativo finlandês em todos os Estados-Membros e, em seguida, avalie os seus 

resultados. [5.4.2: Como combater todos os danos causados pela combinação de «notícias 

falsas», o poder dos algoritmos e a deficiente privacidade dos dados?] 5.4.2.7: Criar um 

projeto-piloto de dois anos que aplique o modelo educativo finlandês em todos os Estados-

Membros e, em seguida, avalie os seus resultados. 

124. Agrupamento (2 orientações): 5.2.2.1: Sugerimos uma maior cooperação entre as empresas 

e os países da União Europeia e a execução de ações globais e de um acordo global em 

matéria de cibersegurança. 5.2.4.1: Propomos reforçar a colaboração entre os sítios Web / 

plataformas e as autoridades para identificar e acompanhar estes atos de cibercriminalidade 

de forma mais sistemática. É importante dar visibilidade ao trabalho de todos os 

intervenientes que atuam nos bastidores. 

125. 5.3.2.2: Nova regulamentação em matéria de publicidade digital. 

126. Agrupamento (3 orientações): [5.2: Cibersegurança] 5.2.3.2: Propomos a criação de 

campanhas europeias de sensibilização em múltiplos canais, adaptadas aos diferentes tipos 

de utilizadores (jovens, mais utilizadores). 5.3.3.6: Criar programas educativos especiais e 

realizar campanhas de comunicação sobre a cibercriminalidade. 5.2.3.1: Há sensibilização 

para os riscos, mas deve ser reforçada. Sugerimos que se concentre a sensibilização para os 

riscos em torno de exemplos concretos (por exemplo, explicando a ciberiscagem e dando 

exemplos; explicar que existem falsas mensagens publicitárias e dar exemplos, etc.). 

127. Agrupamento (2 orientações): 5.2.3.3: Facilitar e clarificar a forma como os relatos de 

contas abusivas funcionam nas redes sociais; detetar e punir as pessoas que têm 

comportamentos abusivos na Internet. 2.5.4.3: Assegurar a defesa da privacidade na 

Internet. Encarar o problema do anonimato em linha e do assédio na Internet. 

128. [2.5.4: Continua a haver falta de confiança na segurança das ferramentas em linha 

(pagamentos em linha, por exemplo); riscos de pirataria hospitalar, serviços públicos]. 

2.5.4.2: Grupo de peritos que desenvolve um sistema de acompanhamento para reforçar o 

aspeto da prevenção. Sistema de proteção privada e promoção da informação sobre uma 

melhor utilização. Sensibilização e educação. 

 



 

  
Painel 1, 3.ª sessão - 43 

 

Subgrupo 09 (5.3. Proteção dos dados) 

129. Agrupamento (4 orientações): 4.2.4.3: Recomendamos que as grandes plataformas 

informáticas sejam responsabilizadas. 5.1.5.1: Há que limitar o número de informações 

pessoais necessárias para aceder à Internet, e as plataformas digitais terão de ser 

responsabilizadas pela utilização que dão aos dados. 5.3.1.4: Os telefones e as aplicações 

domésticas (Alexa) deverão ser mais transparentes quanto aos dados que recolhem, 

armazenam e partilham (e com quem); os proprietários deverão ter a possibilidade de 

apagar/limitar o acesso aos dados. 5.3.2.4: Recompensar as empresas que cumprem a 

regulamentação em matéria de proteção de dados, transparência e segurança. 

130. Agrupamento (4 orientações): 5.2.1.1: Faz falta uma entidade que represente os 

consumidores, a fim de apoiar os interesses das pessoas contra as empresas que utilizam os 

seus dados. 5.2.1.2: Temos de falar a uma só voz na Europa contra os gigantes digitais que 

tanta influência têm, devendo ser possível julgar estas empresas na Europa e não apenas 

nos Estados Unidos e forçá-las a aplicar a legislação europeia. 5.3.1.1: Criar um organismo da 

UE a que os cidadãos tenham facilmente acesso, que exija transparência e forneça normas 

partilhadas entre os Estados-Membros da UE.  5.3.2.1: Pesos e contrapesos claros por parte 

do organismo da UE [ver orientação 5.3.1.1.] não político, mas com base em peritos), 

independente e financiado pelos Estados-Membros.  

131. Agrupamento (2 orientações): 5.3.2.3: A certificação UE da conformidade em matéria de 

proteção de dados é obrigatória para todas as empresas / fornecedores de tecnologia e 

deverá ser incorporada de forma visível na presença Web de qualquer organização. 5.3.4.1: 

Introduzir critérios de certificação para as empresas tecnológicas: resumos simplificados das 

informações sobre a utilização de dados facilmente compreensíveis por qualquer pessoa.  

132. Agrupamento (2 orientações): 5.3.1.2: Criar a possibilidade de as pessoas escolherem quais 

dos seus dados são sensíveis. 5.2.1.3: Propomos que sejam mais claros e mais curtos os 

textos de consentimento para a utilização de dados pessoais quando nos ligamos a um sítio 

Web.  

133. 5.3.4.3: Melhorar a comunicação sobre as alterações ao RGPD e à proteção de dados em 

geral. 

134. 5.3.1.3: Criar a identificação digital da UE (e não apenas a identificação digital nacional). 

135. 5.3.4.2: Estabelecer como princípio fundamental a não autorização (exceto para o 

consentimento expresso) ou a autorização limitada da utilização de dados pessoais. 

136. 5.3.5.1: Financiamento da UE para desenvolver os esforços de investigação [em matéria de 

proteção de dados]. 

 

Subgrupo 10 (5.4. Digitalização saudável) 

137. Agrupamento (2 orientações): 4.2.3.2: Recomendamos que, para além da literacia digital, 

seja promovido o pensamento crítico dos cidadãos. Os cidadãos terão de saber lidar com os 

conteúdos com espírito crítico. 5.4.2.1: Educar as pessoas para o pensamento crítico. 

138. Agrupamento (5 orientações): 5.1.2.2: Temos de agir sobre a problemática das notícias 

falsas e da desinformação. Recomendamos a multiplicação de ações como os «sítios Web 

verificados». 5.4.2.2: Os algoritmos mostram-nos automaticamente as versões mais 

contestadas / consensuais de um tema, bem como outros pontos de vista (notícias falsas), 

para que possamos comparar. 5.4.2.4: Utilizar o consenso maioritário da comunidade 

científica como ponto de vista que consideramos ser verdadeiro para contrapor a outros 
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pontos de vista. 5.4.2.5: Uma organização ou instituição que verifique e confira as notícias e 

diga se são reais ou não. 5.4.2.8: Criar uma plataforma europeia em linha que difunda 

notícias verificadas. 

139. 5.4.2.6: Os meios de comunicação social não podem ser privados, terão de ser públicos para 

não lucrarem com a difusão de mentiras. 

140. 5.4.2.3: Tratar e armazenar dados em dispositivos locais, sem os partilhar na nuvem 

141. 5.4.2.9: Criar uma plataforma digital europeia que preste informação, mas também 

formação e educação (não só em matéria de utilização saudável da Internet, mas também a 

respeito de muitos outros aspetos) e que disponibilize recursos e os serviços de profissionais 

em questões de saúde mental. 

142. 1.3.4.5: Medir os impactos da tecnologia digital na saúde e no ambiente. 
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