
 

 

Orientações para os painéis de cidadãos nacionais no contexto 

da Conferência sobre o Futuro da Europa 

 

A Declaração Comum sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa prevê a organização de painéis 

de cidadãos europeus. Além disso, de acordo com a Declaração Comum, "[o]s Estados-Membros e as 

instituições podem organizar eventos adicionais, em conformidade com as suas próprias 

especificidades nacionais ou institucionais, e contribuir de outras formas para a Conferência, por 

exemplo, através de painéis de debate entre cidadãos organizados a nível nacional ou de eventos 

temáticos que reúnam os contributos de diferentes painéis". A Declaração Comum estabelece que os 

"eventos nacionais e europeus no âmbito da Conferência serão organizados de acordo com um 

conjunto de princípios e de critérios mínimos, a definir pelas estruturas da Conferência, que reflitam 

os valores da UE". 

Neste contexto, os organizadores de eventos deverão subscrever a Carta da Conferência e os 

participantes deverão aderir à mesma.  

As orientações a seguir descritas inspiram-se nos princípios da boa deliberação, definidos 

nomeadamente num relatório da OCDE que examinou centenas de estudos de caso de processos 

deliberativos
1
, e destinam-se a apoiar os Estados-Membros que pretendam organizar painéis de 

cidadãos a nível nacional, regional ou local. 

NB: Os eventos nacionais, diferentes dos painéis de cidadãos, deverão ser organizados em 

conformidade com o objetivo e os princípios da Conferência, de forma aberta, transparente e 

inclusiva. Na plataforma digital multilingue e, mais especificamente, no "Guia passo a passo para 

organizadores de eventos" estão disponíveis orientações específicas para a organização desses 

eventos, sob a forma de conjuntos de ferramentas
2
. Esse guia inclui ainda exemplos de formatos de 

eventos que podem inspirar e orientar a escolha dos Estados-Membros. Também está disponível na 

plataforma um guia específico sobre a forma de tornar os eventos mais inclusivos. 

 

1) Objetivo 

Os painéis deverão ter uma finalidade e um objetivo claros: "o objetivo deverá ser definido 

como uma tarefa clara e estar ligado a uma questão específica de interesse público. É formulado 

como uma pergunta, de forma neutra e em linguagem simples". O papel dos cidadãos e a influência 

do seu contributo deverão ser claros. É necessário fazer referência ao processo global da Conferência 

sobre o Futuro da Europa.  

A plataforma digital multilingue da Conferência sobre o Futuro da Europa oferece sugestões 

temáticas, mas os Estados-Membros são livres de escolher qualquer outro tema relacionado com 

a União Europeia, que considerem importante. De acordo com a Declaração Comum sobre 

a Conferência sobre o Futuro da Europa, o âmbito da Conferência deverá refletir os domínios em que 

a União Europeia tem competência para agir ou em que a ação da União Europeia seria benéfica para 

os cidadãos europeus. Em última análise, o objetivo dos painéis é formular recomendações coletivas 

sobre temas específicos relacionados com o futuro da Europa. 
 

2) Seguimento 

"A autoridade pública adjudicante deverá comprometer-se publicamente a dar resposta às 

recomendações dos participantes ou a agir com base nas mesmas em tempo útil." As medidas 

nacionais de difusão e coordenação suscetíveis de assegurar a aceitação e a visibilidade dos resultados dos 
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2
 Como posso organizar um evento? – Conferência sobre o Futuro da Europa (europa.eu) 

 

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=pt


 

 

painéis de cidadãos nacionais reforçarão a integração das ações nacionais/regionais/locais no processo 

mais vasto da Conferência. Isto é válido especialmente tendo em conta a potencial sobreposição de 

debates semelhantes que decorrem, por um lado, a nível local/nacional e, por outro, a nível da UE.  

As três instituições europeias comprometeram-se, na Declaração Comum, a dar resposta às 

recomendações dos participantes: "Os resultados finais da Conferência serão apresentados num 

relatório à Presidência conjunta. As três instituições analisarão rapidamente a forma de dar 

seguimento efetivo a esse relatório, cada uma no âmbito das suas competências e em conformidade 

com os Tratados." 
 

3) Transparência 

"O processo deliberativo deverá ser anunciado publicamente antes de ser iniciado. A 

conceção do processo e todos os materiais [...] deverão ser disponibilizados ao público em tempo 

útil." A plataforma digital multilingue da Conferência é o polo aglutinador dos eventos, contributos e 

informações relacionados com a Conferência, garantindo assim a transparência. Todos os contributos 

deverão ser publicados na plataforma digital multilingue https://futureu.europa.eu/ que reúne todos os 

contributos para os painéis de cidadãos europeus, para o Plenário da Conferência e para outras 

atividades e eventos conexos.  

A Declaração Comum prevê que as recomendações dos painéis nacionais e dos painéis de 

cidadãos europeus sejam debatidas no Plenário da Conferência. Para além da plataforma, 

os Estados-Membros poderão utilizar as estruturas institucionais existentes na União para comunicar 

os resultados dos painéis de cidadãos nacionais. 
 

4) Inclusividade 

"Para alcançar a inclusividade haverá que estudar a forma de envolver os grupos 

sub-representados". "É também necessário incentivar e apoiar a participação, mediante o pagamento 

de uma remuneração, das despesas e/ou dos custos relacionados com estruturas de acolhimento de 

crianças e de cuidados a idosos ou disponibilizando essas estruturas", bem como mediante a 

prestação do apoio e da assistência necessários. Isto aplica-se tanto aos eventos presenciais como aos 

eventos em linha. À semelhança dos painéis de cidadãos europeus, poderá procurar-se ter uma 

sobrerrepresentação dos jovens ou de outros tipos de público. Haverá que prestar especial atenção à 

facilitação adequada dos painéis, com facilitadores qualificados. 
 

 

5) Representatividade 

"Os participantes deverão constituir um microcosmo do grande público. "Para tal procede-se 

a uma amostragem aleatória" que represente diferentes origens geográficas, géneros, idades, 

contextos socioeconómicos e/ou níveis de educação nos respetivos países ou regiões, tal como 

referido na Declaração Comum para os painéis de cidadãos europeus. Na seleção dos participantes 

deverá prever-se a possibilidade de exclusão relacionada com responsabilidades eleitorais ou 

políticas. 

O número de participantes por painel situa-se geralmente entre 50 e 200 cidadãos, em função 

do número de habitantes do Estado-Membro, região ou zona em causa. É necessário envidar esforços 

para chegar àqueles que normalmente não participam em debates públicos ou políticos, por exemplo, 

através da escolha de recintos e locais de fácil acesso.  

A organização de painéis de cidadãos no terreno tem demonstrado valor acrescentado em 

termos de diversidade e qualidade das interações e do diálogo entre os participantes. Nos debates em 

linha, haverá que ter em conta a necessidade de mais pausas. As sessões em linha podem ser divididas 

em várias sessões.  
 

6) Informação 

"Os participantes deverão ter acesso a uma vasta gama de dados e de conhecimentos 

especializados exatos, pertinentes e acessíveis" sobre as questões fundamentais do tema a debater, a 

fim de permitir uma reflexão coletiva. É necessário estabelecer procedimentos claros para garantir que 



 

 

as informações fornecidas aos cidadãos são adequadas e equilibradas. Neste contexto, os cidadãos 

deverão ter a oportunidade de escolher, no âmbito do seu painel, os temas específicos em que se 

querem centrar e o tipo de conhecimentos especializados de que necessitam. 

 

7) Deliberação de grupo 

"Os participantes deverão conseguir encontrar uma base comum para apoiarem as suas 

recomendações coletivas à autoridade pública. Tal implica a escuta cuidadosa e ativa, ponderando e 

considerando múltiplas perspetivas, tendo todos os participantes a oportunidade de intervir, numa 

combinação de formatos que alternam entre pequenos grupos e debates e atividades em plenário, 

bem como a facilitação competente". Os organizadores deverão planear a realização de debates 

facilitados no âmbito do plenário do painel e em subgrupos mais pequenos de cerca de 10 pessoas por 

mesa. Os subgrupos debatem e formulam recomendações que deverão ser depois debatidas e 

aprovadas pelo plenário do painel. Esta facilitação deverá ser imparcial e qualificada. 

 

8) Tempo 

"Dada a complexidade da maioria dos problemas estratégicos, a deliberação exige que se dê 

tempo suficiente para os participantes se inteirarem das questões, analisarem os dados e elaborarem 

recomendações fundamentadas". Poderão prever-se pelo menos 4 a 6 dias de reunião (por exemplo, 

dois a três fins de semana) quando se trata de temas complexos num processo de deliberação nacional. 

Em alternativa, poderão ser organizados vários painéis descentralizados num Estado-Membro, 

segundo o mesmo método.  

 

9) Integridade 

A fim de garantir a integridade do exercício, "o processo deverá ser conduzido de forma 

independente por uma equipa coordenadora diferente da autoridade pública contratante". 

 

10) Privacidade 

Os painéis de cidadãos nacionais deverão garantir a privacidade dos participantes e o respeito 

das regras da UE em matéria de proteção de dados. "A privacidade dos participantes deverá ser 

respeitada, a fim de os proteger da atenção indesejada e do assédio dos meios de comunicação 

social, bem como de preservar a independência dos participantes, assegurando que não são 

subornados ou alvo de pressão por parte de grupos de interesses ou ativistas". 

 

11) Avaliação 

"Os participantes deverão realizar uma avaliação anónima do processo, com base em critérios 

objetivos (por exemplo, sobre a quantidade e a diversidade das informações fornecidas, o tempo 

dedicado a inteirar-se da questão, a independência da facilitação)". No início e no final do processo, 

poderá ser enviado um questionário de avaliação do grau de satisfação com o processo e a curva de 

aprendizagem pela qual possam ter passado devido aos métodos deliberativos dos painéis. 


