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Relatório de síntese da primeira reunião (constitutiva) do Conselho Executivo da 

Conferência sobre o Futuro da Europa 

Quarta-feira, 24 de março de 2021 

17:00-19:00, Edifício Europa (sala de reuniões S7, reunião híbrida) 

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo 

Síntese e conclusões: 
 

No seguimento da carta de convite dos três presidentes das instituições da UE, o Conselho 
Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua primeira reunião 
(constitutiva) em 24 de março de 2021, nas instalações do Conselho (em formato híbrido). 
O Conselho Executivo supervisionará os trabalhos, os processos e a organização 
da Conferência. 

 

Esta primeira reunião decorreu num ambiente construtivo e positivo e foi copresidida pela 
secretária de estado dos Assuntos Europeus de Portugal, Ana Paula ZACARIAS, pela 
vice-presidente da Comissão, Dubravka ŠUICA, e pelo deputado ao Parlamento Europeu, 
Guy VERHOFSTADT. Os participantes confirmaram o seu empenho numa colaboração 
inclusiva e transparente para garantir o êxito da Conferência e sublinharam que o Conselho 
Executivo tem de atuar como uma entidade única. 

 

O Conselho Executivo tomou as primeiras medidas a fim de garantir que os cidadãos possam 
em breve começar a contribuir para a Conferência, nomeadamente através da plataforma 
digital multilingue. A plataforma foi muito bem acolhida pelos participantes e o seu 
lançamento rápido granjeou o apoio de todos. Antes da próxima reunião do Conselho 
Executivo, serão ainda feitas sugestões para dar resposta às questões suscitadas 
relativamente à apresentação de tópicos, no intuito de aprovar o lançamento da plataforma 
em 19 de abril de 2021. O Conselho Executivo decidiu deixar a decisão sobre a identidade 
visual a cargo do Secretariado Comum, com o apoio dos respetivos serviços de comunicação. 

 

O Conselho Executivo discutiu a possibilidade de realizar um evento formal em 9 de maio, 
em Estrasburgo, bem como uma eventual primeira sessão do plenário da Conferência 
em 10 de maio (sob reserva das restrições impostas devido à pandemia de COVID-19). 
Procedeu igualmente a uma troca de pontos de vista sobre os seus métodos de trabalho 
internos e sobre os métodos de trabalho do plenário. O projeto de métodos de trabalho 
da Conferência (Conselho Executivo e plenário) será elaborado a fim de ser debatido 
e aprovado na próxima reunião do Conselho Executivo, 

 

prevista para 7 de abril de 2021. 
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1. Observações introdutórias e troca de pontos de vista 

Nesta reunião constitutiva do Conselho Executivo, todos os representantes e observadores 
fizeram breves observações introdutórias. Confirmaram todos o seu empenho em assegurar 
uma colaboração inclusiva e transparente, bem como em velar pelo êxito da Conferência . 

A secretária de Estado portuguesa Ana Paula Zacarias (copresidente) presidiu a este ponto 
da ordem do dia e sublinhou a necessidade de trabalhar em conjunto de forma transparente 
e inclusiva. Afirmou ainda que os trabalhos terão como base a Declaração Comum. 

Os copresidentes destacaram o caráter excecional da Conferência como uma oportunidade 
única para definir uma via comum para o futuro, já que, pela primeira vez, as três 
instituições da UE dão aos cidadãos a possibilidade de se pronunciarem diretamente sobre 
o futuro da Europa. 

Sublinharam que é necessário ser inovador neste processo e recordaram o objetivo 
de colocar os cidadãos no centro das deliberações. O papel do Conselho Executivo 
na condução da Conferência e a necessidade de trabalhar como uma única entidade foram 
considerados fundamentais. 

Os representantes do Conselho Executivo salientaram que o principal objetivo é envolver 
os cidadãos em todo o processo. Salientaram também a necessidade de uma comunicação 
interativa e de um sistema aberto, inclusivo e convivial. O Conselho Executivo congratulou-
-se com a Carta, que deverá ser respeitada por todos os participantes no exercício. Chamou-
-se a atenção para o facto de que a Conferência deverá também atender às vozes críticas 
e deverá igualmente estar atenta no que diz respeito aos conteúdos ilegais ou aos discursos 
de incitação ao ódio. Foi também salientada a importância da participação dos cidadãos nos 
plenários da Conferência. 

Houve quem chamasse a atenção para o calendário apertado e para a necessidade 
de realizar as consultas até ao final do ano, a tempo da elaboração do relatório conjunto 
que deverá ser apresentado à Presidência conjunta até à primavera de 2022, durante 
a Presidência francesa. 

Outros representantes do Conselho Executivo congratularam-se com a abordagem inclusiva, 
que compreende todos os grupos políticos do Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais. Salientou-se igualmente o forte interesse dos Estados-Membros na Conferência. 

Outros representantes ainda saudaram a cooperação interinstitucional neste processo 
inovador, que também pode ser visto como uma espécie de exercício de prospetiva 
estratégica descentralizado. Foi chamada a atenção para a necessidade de traduzir 
os resultados em medidas concretas, nomeadamente através dos respetivos programas 
de trabalho das instituições. 

Certos observadores salientaram que este exercício não pode simplesmente limitar-se 
a uma auscultação, devendo constituir também um espaço de deliberação e de debate 
europeu dinâmico, e que importa ter em conta diferenças radicais de perspetivas quanto 
à União e aos seus valores. . No entanto, salientou-se que, apesar da existência 
de diferentes pontos de vista, a Conferência deverá ser encarada com espírito aberto 
e positivo e centrar-se em aproximar a União dos cidadãos, tendo simultaneamente em 
conta o princípio da subsidiariedade. Além disso, salientou-se que, para ser um êxito, 
este processo tem de ser ambicioso, transparente e estar aberto a todos. 

Outros observadores referiram igualmente as experiências positivas das regiões europeias 
na participação dos cidadãos e destacaram o papel fundamental dos parlamentos nacionais 
e a ligação especial que estes têm com os cidadãos. Salientou-se que é igualmente 
necessário olhar para além da Europa e que o processo da Conferência deverá ser aberto. 
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Conclusão: Os representantes e os observadores confirmaram o seu empenho em 

assegurar uma colaboração inclusiva e transparente, bem como em velar pelo êxito da 

Conferência sobre o Futuro da Europa. 

Além disso, sublinhou-se que as próximas presidências do Conselho estarão ainda mais 
envolvidas no processo, daí a importância de reforçar a cooperação entre os governos 
e os parlamentos nacionais. 

Destacou-se o apoio do Comité das Regiões e do Comité Económico e Social Europeu, 
assim como a sua prontidão para aprovar os princípios enunciados na Declaração Comum 
e contribuir ativamente para o processo. Assinalou-se ainda que as experiências do Comité 
Económico e Social Europeu a nível da mediação entre empregadores, trabalhadores 
e cidadãos constituiriam um valor acrescentado para a Conferência. 

Além disso, sublinhou-se a necessidade de envolver os parceiros sociais nos trabalhos 
da Conferência, a fim de incorporar uma perspetiva não institucional no Conselho Executivo. 
Por último, salientou-se a importância de debater tópicos relacionados com a economia, 
o mercado de trabalho e as questões sociais. Os parceiros sociais convidados apelaram 
à inclusão de todos os parceiros sociais reconhecidos no Conselho Executivo. 

 

 

2. Troca de pontos de vista sobre a plataforma digital multilingue e o seu lançamento 

A vice-presidente da Comissão Dubravka ŠUICA (copresidente) presidiu a este ponto 
da ordem do dia dedicado à plataforma digital, sublinhando a sua importância enquanto 
centro digital da Conferência e a necessidade de a aprovar, juntamente com um conjunto de 
princípios básicos a respeitar pelos participantes, de modo a que o debate entre cidadãos 
possa ter início em breve. Dubravka ŠUICA informou que a plataforma estará disponível em 
todas as línguas oficiais da UE, oferecendo aos cidadãos uma oportunidade genuína para 
participarem em debates transnacionais. Os cidadãos e as organizações poderão organizar 
eventos e expressar a sua opinião diretamente na plataforma. Para utilizarem 
e contribuírem ativamente para a plataforma, os cidadãos têm de se comprometer 
a respeitar uma Carta que inclui os princípios consagrados nos Tratados da UE e na 
Declaração Comum. Será igualmente criado um sistema de moderação. Dubravka ŠUICA 
salientou ainda que os tópicos refletem os que constam da Declaração Comum. Além disso, 
no âmbito da categoria "outros", os cidadãos podem dar início a qualquer debate que 
desejarem. 

A diretora-geral da Comissão Europeia responsável pela Comunicação foi convidada pelo 
Conselho Executivo a apresentar uma proposta de plataforma digital multilingue. 
A plataforma otimizará a participação, a deliberação, a acessibilidade e a transparência. 
Está concebida para ser simultaneamente uma ferramenta interativa multilingue e o centro 
digital da Conferência, ou seja, um espaço único onde os cidadãos podem encontrar todas 
as informações relacionadas com a Conferência e partilhar as suas ideias, e onde serão 
coligidos os contributos de uma multiplicidade de eventos. A plataforma permitirá analisar, 
acompanhar e publicar todos os dados. A apresentação incluiu igualmente uma sugestão 
de identidade visual. 

No debate que se seguiu, a plataforma foi muito bem acolhida pelos participantes e chegou-
-se a acordo relativamente ao facto de que deveria ser lançada o mais rapidamente possível, 
sendo 19 de abril de 2021 a data prevista para o efeito. Alguns participantes suscitaram uma 
série de questões relacionadas com a lista de tópicos, nomeadamente se a migração, 
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Conclusão: O Conselho Executivo debateu a plataforma digital multilingue e apoiou o seu 
lançamento o mais rapidamente possível. O Conselho Executivo tomou nota das sugestões 
relativas à descrição dos tópicos e os copresidentes apresentarão sugestões na próxima 
reunião, tendo em vista o lançamento da plataforma em 19 de abril. O Conselho Executivo 
decidiu deixar a escolha da identidade visual ao Secretariado Comum e dos respetivos 
serviços de comunicação, com base nos trabalhos realizados até à data. 

Conclusão: Para a próxima reunião, os copresidentes elaborarão um projeto de métodos 
de trabalho do Conselho Executivo e um projeto de regulamento interno da Conferência. 

a segurança, as questões sociais e as questões económicas estão suficientemente refletidas 
na lista de tópicos sobre os quais os cidadãos poderão dar o seu contributo. 
Os copresidentes concordaram em apresentar, na próxima reunião de 7 de abril, 
uma proposta que tenha em conta as sugestões relativas a esta questão. 

Houve igualmente perguntas sobre a capacidade analítica da plataforma, sobre 
a possibilidade de utilizar outras línguas para além das línguas oficiais da UE e sobre 
a possibilidade de os cidadãos de países terceiros poderem intervir. 

Confirmou-se que a plataforma tem uma capacidade analítica baseada na inteligência 
artificial e na moderação e que foram tomadas todas as medidas de segurança e proteção 
de dados necessárias. A plataforma funciona plenamente nas 24 línguas oficiais e, 
se necessário, o Conselho Executivo pode tomar decisões sobre as modalidades práticas 
aplicáveis a cada Estado-Membro. No que diz respeito aos cidadãos de países terceiros, 
assinalou-se que a Conferência tem como principal público-alvo os cidadãos da União, 
mas que não haverá bloqueio geográfico. 

Relativamente à identidade visual, o Conselho Executivo decidiu deixar a decisão 
ao Secretariado Comum, com o apoio dos respetivos serviços de comunicação, tendo por 
base os trabalhos realizados até à data, nomeadamente a consulta dos cidadãos sobre 
os elementos da identidade visual. 

 

 

3. Troca de pontos de vista sobre os métodos de trabalho do plenário e do Conselho 
Executivo 

O deputado ao Parlamento Europeu Guy VERHOFSTADT (copresidente) presidiu a este 
ponto da ordem do dia. Guy VERHOFSTADT descreveu os elementos essenciais que deverão 
constar dos métodos de trabalho da Conferência, nomeadamente no que se refere 
ao Conselho Executivo e ao plenário da Conferência, a fim de permitir o lançamento 
dos trabalhos da Conferência na prática e a tempo da sua abertura formal, tudo no âmbito 
do quadro definido na Declaração Comum. O deputado ao Parlamento Europeu referiu, 
nomeadamente, que, em conformidade com a Declaração Comum, os 9 representantes do 
Conselho Executivo deliberarão por consenso. Entre os pontos a abordar pelo Conselho 
Executivo incluem-se o papel dos copresidentes, o papel dos observadores e os aspetos 
práticos das reuniões do Conselho Executivo. Guy VERHOFSTADT afirmou ainda que, na sua 
opinião, o Secretariado Comum deveria trabalhar em conjunto num único espaço físico. 
No que diz respeito ao plenário da Conferência, deverão ser abordadas igualmente questões 
como a sua dimensão, a dimensão das delegações e o processo decisório, bem como 
a conceção e organização dos painéis de cidadãos. Realizou-se um primeiro debate, durante 
o qual o Conselho Executivo sublinhou a necessidade de chegar rapidamente a acordo sobre 
os métodos de trabalho da Conferência e, sobretudo, do Conselho Executivo. Sublinhou-se 
ainda que é urgente debater outros elementos cruciais, como os plenários e os painéis 
de cidadãos. O copresidente Guy VERHOFSTADT propôs apresentar aos seus colegas 
copresidentes um projeto de texto sobre o regulamento interno da Conferência, antes 
da próxima reunião do Conselho Executivo. 
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Conclusão: A próxima reunião do Conselho Executivo realizar-se-á em 7 de abril de 2021. 

4. Próximas etapas e próxima reunião 

Os representantes do Conselho Executivo acordaram em que a sua próxima reunião terá 

lugar em 7 de abril e centrar-se-á em quaisquer questões pendentes relacionadas com 

o lançamento da plataforma, na preparação do evento de lançamento de 9 de maio, numa 

eventual reunião do plenário e nos métodos de trabalho do Conselho Executivo 

e do plenário, bem como nos painéis de cidadãos. 
 

 

Correspondente: Susanne Höke, membro do Secretariado Comum 
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Annex 

List of participants: 
 

  

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 

Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), 

Secretary of State for EU Affairs 

  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA, 

Vice-President of the European Commission 

  

Representative Mr Manfred WEBER, (remote participation) 

Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

Representative Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, (remote participation) 

Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

Representative Mr Gašper DOVŽAN (SI), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Clément BEAUNE (FR), (remote participation) 

Secretary of State for EU Affairs 

  

Representative Mr Maroš ŠEFČOVIČ, (remote participation) 

Vice-President of the Commission 

  

Representative Ms Vĕra JOUROVÁ, 

Vice-President of the Commission 
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OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 
Member of the European Parliament (ID, BE) 

  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI, (remote participation) 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  

OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

OBSERVER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ), (remote participation) 
State Secretary for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr. Hans DAHLGREN (SE), (remote participation) 
Minister for EU Affairs 

  

OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

OBSERVER Ms Sofie WILMÈS (BE), (excused) 
Minister for Foreign Affairs and Deputy Prime Minister 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT), (remote participation) 
Chairman of the European Affairs Committee of the Assembleia da República 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Guido WOLF (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Questions of the Bundesrat 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE), (remote participation) 
Chairman of the Committee on European Union Affairs of the Bundestag 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Marko POGAČNIK (SI), (remote participation) 
Chairman of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  

OBSERVER 

(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), (remote participation) 
Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs of the 

Drzvni Svet 
  

OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, (remote participation) 

President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, (remote participation) 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 

(BusinessEurope) Invited 

Mr Markus BEYRER, (remote participation) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 
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CO-HEAD 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 

CO-HEAD 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

CO-HEAD COMMON 

SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Patricia JIMINEZ 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

COMMON 

SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 


