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Relatório de síntese da segunda reunião do Conselho Executivo da Conferência sobre o 

Futuro da Europa 

Quarta-feira, 7 de abril de 2021 

17:00 – 20:00, Parlamento Europeu, Edifício Altiero Spinelli  

(sala de reuniões 5G3, reunião híbrida) 

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo. 

Síntese e conclusões: 
 
O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua segunda reunião 
em 7 de abril de 2021 no edifício Altiero Spinelli do Parlamento Europeu (em formato híbrido). 
 

A segunda reunião foi copresidida pela vice-presidente da Comissão responsável pela 
Democracia e Demografia, Dubravka ŠUICA, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus 
de Portugal, Ana Paula ZACARIAS, e pelo deputado ao Parlamento Europeu 
Guy VERHOFSTADT. Guy Verhofstadt ficou encarregado de dar início à  reunião e de encerrar. 
 

Após se ter procedido aos ajustes solicitados pelos representantes durante a última reunião 
e de os serviços da Comissão terem prestado esclarecimentos e respostas adicionais, 
o Conselho Executivo aprovou a plataforma digital multilingue, incluindo a Carta 
e a identidade visual acordada pelos serviços de comunicação das três instituições e aprovada 
pelo Secretariado Comum, tendo em vista o seu lançamento oficial em 19 de abril de 2021. 
 

O Conselho Executivo aprovou o projeto de métodos de trabalho do Conselho Executivo, 
tal como proposto pelos copresidentes, sem alterações. 
 

O copresidente Guy Verhofstadt apresentou a sua proposta relativa ao regulamento interno 
da Conferência. Com base no debate que se seguiu e nos contributos escritos que se espera 
receber dos representantes e observadores do Conselho Executivo, o Secretariado Comum 
elaborará um projeto de texto para o regulamento interno da Conferência e transmiti-lo-á aos 
copresidentes, com vista a apresentar uma proposta comum dos copresidentes na próxima 
reunião do Conselho Executivo e a aprovar o regulamento interno o mais tardar até 9 de maio. 
 

Os serviços de comunicação das três instituições estão incumbidos de preparar uma proposta 
conjunta de evento inaugural, a realizar em 9 de maio, e de apresentar essa proposta, através 
do Secretariado Comum, aos copresidentes, para que seja aprovado um projeto de programa 
na próxima reunião do Conselho Executivo. 
 

A próxima reunião do Conselho Executivo realizar-se-á em 22 de abril. 
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O deputado ao Parlamento Europeu Guy Verhofstadt (copresidente) deu início à reunião. 

 

1. Aprovação da plataforma digital multilingue (incluindo a Carta) 

A vice-presidente da Comissão Dubravka Šuica (copresidente), presidiu a este ponto da ordem 

do dia sobre a plataforma digital. A presidente sublinhou que as questões suscitadas durante 

a anterior reunião do Conselho Executivo estavam a ser tidas em conta para que a plataforma 

pudesse ser lançada em 19 de abril e começar a entrar em atividade três semanas antes 

do evento inaugural da Conferência, em 9 de maio. Salientou os seguintes aspetos: 

 Foram aditados dois novos tópicos (Migração, e Educação, cultura, juventude 

e desporto), o que eleva a lista de tópicos a dez; Alguns dos tópicos foram ajustados, 

a fim de referir explicitamente o Estado de direito e a segurança, bem como a justiça 

social e o emprego; 

 Uma secção da plataforma disponibilizará informações e documentos sobre 

a Conferência, incluindo a governação da Conferência, os principais documentos 

e o apoio à utilização da plataforma digital; 

 Quanto à participação de cidadãos de fora da UE, a plataforma não praticará qualquer 

bloqueio geográfico e os moderadores seguirão uma abordagem pragmática. 

Salientou-se que este ponto era também importante para permitir a participação de 

cidadãos da UE que se encontrem fora da União. Ainda assim, os moderadores 

observarão de perto os debates para assegurar que estes se mantêm dentro dos 

parâmetros da Conferência. Se for necessário, poderá excluir-se certos conteúdos da 

análise, ou poderá ponderar-se a adoção de medidas adicionais; 

 Em relação à utilização de línguas não oficiais, a presidente realçou que a plataforma 

funciona nas línguas oficiais, mas que existem soluções técnicas que permitem aos 

Estados-Membros em causa apoiar a plataforma, detetando, traduzindo e carregando 

para a plataforma os contributos em línguas não oficiais. 

 

A diretora-geral e a diretora-geral adjunta da Comissão Europeia responsáveis pela 

Comunicação foram convidadas a prestar esclarecimentos adicionais sobre questões 

levantadas anteriormente e sobre as novas observações formuladas pelos membros 

do Conselho Executivo durante o debate. Fizeram as seguintes observações: 

 Em relação à questão da utilização inadequada, estão em vigor várias medidas. 

A equipa de moderação multilingue vigiará a plataforma para eliminar troles, notícias 

falsas e discursos de ódio. A moderação será feita ex post de forma transparente. 

Os utilizadores também poderão assinalar eles próprios conteúdos inadequados 

e haverá um sistema de quotas para as intervenções diárias, que poderá impedir que 

robôs digitais (bots) ou outras campanhas organizadas desestabilizem a plataforma. 

Em termos de rapidez na remoção de conteúdos, o objetivo seria fazê-lo no espaço 

de horas e, em todo o caso, em menos de um dia; 

 Quanto à questão de analisar os contributos formulados na plataforma, esta tarefa 
contará com o apoio da inteligência artificial aplicada à prospeção de textos, 
desenvolvida pelo Centro Comum de Investigação da Comissão. Esta tecnologia não 
substituirá a intervenção humana, mas contribuirá para a primeira fase 
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de identificação, triagem e categorização de ideias e propostas. Todos os eventos 
devem portanto ser registados e comunicados na plataforma. Os organizadores dos 
eventos devem traduzir os debates em ideias concretas, que, por sua vez, serão 
transformadas numa comunicação de informações acessível, que será finalizada pelo 
Secretariado Comum sob a supervisão do Conselho Executivo. A comunicação das 
análises resultantes das ideias e eventos servirá para alimentar os debates realizados 
nos painéis de cidadãos e no plenário; 

 No que toca aos eventos nacionais, estes serão claramente indicados e identificáveis 
e haverá um ponto de contacto especial para permitir a criação de eventos; 

 No que diz respeito à classificação dos contributos apresentados, o número 
de pessoas que comentam um contributo e o aprovam será visível, sendo publicadas 
regularmente estatísticas em tempo real sobre os contributos. Os utilizadores terão 
também outras formas de seguir o que acontece com os seus contributos e de obter 
reações sobre os mesmos, nomeadamente através de notificações e de um boletim 
informativo; 

 Quanto à visibilidade dos eventos nacionais e institucionais, haverá um sistema 
de código de cores e um ponto de contacto para permitir a criação de eventos; 

 Todos os eventos, incluindo os organizados por outros parceiros e por ONG, terão 
o apoio de um serviço de assistência, que disponibilizará a todos os organizadores 
conjuntos de instrumentos e boas práticas. Os logótipos dos organizadores podem ser 
dispostos ao lado do logótipo da Conferência, desde que a identidade visual 
da Conferência seja sempre representada através do seu logótipo oficial; 

 Em relação ao eventual direito de recurso contra decisões dos moderadores, em casos 
particularmente sensíveis, a questão será submetida ao Secretariado Comum. 
 

O copresidente Guy Verhofstadt assinalou que a maioria das preocupações já manifestadas 
tinha sido tida em conta e que a plataforma podia receber luz verde. Na sua opinião, 
é provável que o Conselho Executivo tenha de lidar com questões problemáticas que surgirão 
no futuro, sendo este instrumento uma espécie de "motor de propulsão" da Conferência. 

A copresidente Ana Paula Zacarias concordou que os ajustes integram a maior parte 
das preocupações suscitadas e agradeceu à DG COMM pelas respostas que prestou e os 
grandes esforços que envidou para criar este importante instrumento. Além disso, realçou 
a importância de lançar este novo instrumento em 19 de abril e a possibilidade de introduzir 
eventuais ajustes e alterações à medida que o processo avança, se tal for necessário. 

A copresidente Dubravka Šuica concluiu que o Conselho Executivo estava disposto a aprovar 
a plataforma, acrescentando que o lançamento consistiria numa conferência de imprensa de 
apresentação da plataforma, precedida de um artigo de opinião conjunto e de uma campanha 
mediática. 

 

Conclusão: 

Após se ter procedido aos ajustes solicitados pelos representantes durante a última reunião 
e os serviços da Comissão terem prestado esclarecimentos e respostas adicionais, 
o Conselho Executivo aprovou a plataforma digital multilingue, incluindo a Carta 
e a identidade visual acordada pelos serviços de comunicação das três instituições 
e aprovada pelo Secretariado Comum, tendo em vista o seu lançamento oficial 
em 19 de abril de 2021. 
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2. Aprovação dos métodos de trabalho do Conselho Executivo e apresentação 
do regulamento interno aplicável aos plenários da Conferência, incluindo os 
painéis de cidadãos da UE 

A secretária de Estado portuguesa Ana Paula Zacarias (copresidente) presidiu a este ponto 
da ordem do dia. Em primeiro lugar, salientou que a Declaração Comum é a base 
do regulamento interno da Conferência que será composto por três elementos constitutivos: 
os métodos de trabalho do Conselho Executivo, a participação dos cidadãos (plataforma 
digital multilingue e painéis de cidadãos europeus) e o plenário da Conferência. 

A presidente apresentou os principais aspetos do capítulo sobre os métodos de trabalho 
do Conselho Executivo (composição do Conselho, métodos de trabalho, secretariado comum, 
possibilidade de contratar peritos, convocação de reuniões, calendário e ordem do dia, 
documentação, condução das reuniões, transparência e local das reuniões). 

Apelou à tomada de uma decisão rápida sobre o regulamento interno, com a aprovação 
dos métodos de trabalho do Conselho Executivo na reunião deste dia, e à análise dos outros 
dois elementos constitutivos nas próximas semanas, tendo em vista a aprovação 
do regulamento interno na sua totalidade o mais tardar até 9 de maio. 

No debate que se seguiu, foram levantadas questões, inclusive em relação aos seguintes 
aspetos: 

 a participação e o papel dos observadores no Conselho Executivo, em especial 
dos parceiros sociais, e o eventual convite à sociedade civil organizada para assistir 
às reuniões do Conselho Executivo; 

 a possibilidade de os observadores participarem nos trabalhos preparatórios 
do Conselho Executivo; 

 a possibilidade de substituir representantes ou observadores; 

 a base para as conclusões do plenário da Conferência, que deverão ser elaboradas 
pelo Conselho Executivo; 

 os prazos para o envio de documentação para as reuniões do Conselho Executivo; 

 o papel dos peritos. 

Em resposta, a presidente realçou o seguinte: 

 quanto à participação de observadores convidados, remeteu para a redação 
da Declaração Comum, que não pode ser alterada nos métodos de trabalho, 
mas assinalou que, na prática, o Conselho Executivo procurará ser tão transparente 
e inclusivo quanto possível e, em princípio, continuará a prática seguida até à data 
de convidar observadores do Comité das Regiões, do Comité Económico e Social 
Europeu e dos parceiros sociais para todas as reuniões do Conselho Executivo; 

 são os copresidentes que preparam as reuniões do Conselho Executivo. sempre que 
tal for necessário, contactarão os observadores permanentes e convidados para 
solicitar o seu contributo ou para efeitos de debate; 

 em conformidade com o que foi afirmado na carta de convite dos três presidentes 
para a primeira reunião do Conselho Executivo, não é possível substituir 
representantes ou observadores. Num espírito de compromisso, se estes não 
puderem comparecer, poderá permitir-se que outra pessoa acompanhe a reunião no 
seu lugar, mas apenas em modo de escuta; 
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 a Declaração Comum não prevê a participação de organizações da sociedade civil no 

Conselho Executivo, mas estas deverão estar representadas no plenário 

da Conferência; 

 A documentação será enviada com antecedência de dois dias úteis; 

 os métodos de trabalho preveem a possibilidade de contratar e convidar peritos. Esta 

questão será abordada, em especial, no contexto da organização dos painéis 

de cidadãos; 

 as questões relativas às conclusões do plenário da Conferência deverão ser tratadas 

no capítulo do regulamento interno dedicado ao plenário da Conferência. 

 

Conclusão: 

O Conselho Executivo aprovou o projeto de métodos de trabalho do Conselho Executivo, 

tal como proposto pelos copresidentes, sem alterações. 

 

Na parte seguinte deste ponto da ordem do dia, o copresidente Guy Verhofstadt apresentou 

a sua proposta sobre os outros elementos constitutivos do regulamento interno, 

nomeadamente o plenário da Conferência e a participação dos cidadãos (painéis de cidadãos 

e plataforma digital). Expôs os principais aspetos desta proposta no que diz respeito aos 

princípios da Conferência, aos eventos organizados pelos cidadãos e aos painéis de cidadãos, 

ao mecanismo de recolha de opiniões, à participação dos jovens, à plataforma digital, 

à composição e organização do plenário da Conferência, à transparência e à apresentação das 

conclusões. 

No que toca aos painéis de cidadãos, sugeriu que o regulamento interno se limitasse aos 

princípios fundamentais, e que a organização prática exata seja eventualmente contemplada 

num documento separado. 

As copresidentes Ana Paula Zacarias e Dubravka Šuica agradeceram ao copresidente 

Guy Verhofstadt a sua proposta, que deverá ainda ser debatida e analisada juntamente com 

outros contributos dos representantes e observadores. Ana Paula Zacarias recordou 

igualmente que a Declaração Comum constitui a base para o regulamento interno e chamou 

a atenção para o apelo que se faz nesse documento a uma "estrutura de governação simples". 

Os participantes foram convidados a expressar os seus pontos de vista, observações e ideias 

durante o debate que se seguiu e a apresentar os seus contributos por escrito nos próximos 

dias, a fim de permitir que os copresidentes elaborem uma proposta comum a apresentar na 

próxima reunião do Conselho Executivo. 

No debate que se seguiu, foram levantadas questões, inclusive em relação aos seguintes 

aspetos: 

 a dimensão e a composição do plenário da Conferência e das suas componentes; 

 o papel do plenário da Conferência e as suas conclusões; 

 a composição e seleção dos painéis de cidadãos europeus; 
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 a articulação dos contributos recebidos através da plataforma digital com as ordens 

do dia do painel de cidadãos e do plenário; 

 a participação dos países candidatos e de outros Estados que mantêm relações 

próximas com a UE; 

 o calendário da Conferência, tendo em conta a situação da pandemia de COVID-19. 

Em resposta, a copresidente Ana Paula Zacarias apelou a uma abordagem pragmática, 

que permita aprovar as regras até 9 de maio, o mais tardar, e recordou que no centro 

da Conferência estão os cidadãos. 

 

Conclusão: 

O copresidente Guy Verhofstadt apresentou a sua proposta relativamente ao regulamento 

interno da Conferência. Com base no debate que se seguiu e nos contributos escritos que 

se espera receber dos representantes e observadores do Conselho Executivo, o Secretariado 

Comum elaborará um projeto de texto para o regulamento interno da Conferência 

e transmiti-lo-á aos copresidentes, com vista a apresentar uma proposta comum 

dos copresidentes na próxima reunião do Conselho Executivo e a aprovar o regulamento 

interno o mais tardar até 9 de maio. 

 

 

3. Evento de 9 de maio 

O deputado ao Parlamento Europeu Guy Verhofstadt (copresidente) presidiu a este ponto da 

ordem do dia e destacou os principais aspetos do evento inaugural da Conferência, 

em 9 de maio: 

 o evento terá lugar nas instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo; 

 realizar-se-á em formato híbrido (com uma duração aproximada de 2 horas). 

Será portanto um evento moderno, dinâmico e original para os espectadores; 

 Os serviços de comunicação das três instituições apresentarão, através 

do Secretariado Comum, uma proposta na próxima reunião do Conselho Executivo. 

 

 

Conclusão: 

Os serviços de comunicação das três instituições estão incumbidos de preparar uma 

proposta conjunta de evento inaugural, a realizar em 9 de maio de 2021, e de apresentar 

essa proposta, através do Secretariado Comum, aos copresidentes, para que seja aprovado 

um projeto de programa na próxima reunião do Conselho Executivo. 
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O presidente indicou a necessidade de agendar uma reunião do Conselho Executivo antes 

do lançamento da Conferência, a fim de aprovar o regulamento interno e de adotar um 

calendário das reuniões. A próxima reunião do Conselho Executivo realizar-se-á 

em 22 de abril1. 

 

Conclusão: A próxima reunião do Conselho Executivo realizar-se-á em 22 de abril. 

 

O deputado ao Parlamento Europeu Guy Verhofstadt (copresidente) encerrou a reunião. 

 

 

Contacto: Eva-Maria Poptcheva, membro do secretariado comum 

  

                                                           
1 Conforme acordado pelos copresidentes. 



Relatório de síntese, 7.4.2021 

8 

  PT 

Anexo 

List of participants: 

  

CO-CHAIR 
 

Mr Guy VERHOFSTADT (Renew Europe, BE), 
Member of the European Parliament 

  

CO-CHAIR  Ms Ana Paula ZACARIAS (PT), (remote participation) 
Secretary of State for EU Affairs  

  

CO-CHAIR  Ms Dubravka ŠUICA, (remote participation) 
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, (remote participation) 
Vice-President of the Commission  

  

  

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 
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OBSERVER Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES), (remote participation) 
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 EU Affairs Committee of the German 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, (excused) 
Director General of BusinessEurope 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, (remote participation) 
Secretary General of ETUC 
 

 
 

 

  

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 
 

CO-HEAD 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
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COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Rebecca RHLALOU 

COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

 

 

 


