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NOTA DE ENQUADRAMENTO 
 

Sessão IV 
 

Conferência sobre o Futuro da Europa – estado da arte 

 

No dia 10 de março de 2021, os líderes do Conselho da União Europeia, da Comissão 

Europeia e do Parlamento Europeu (PE) assinaram a declaração conjunta da 

Conferência sobre o Futuro da Europa que permite o arranque dos trabalhos desta 

Conferência, anunciada no âmbito das orientações políticas da Presidente da Comissão 

Europeia Ursula von der Leyen, enquanto projeto para dar mais voz aos cidadãos 

europeus sobre a ação da União Europeia e a forma como esta trabalha para eles. 

  

A Conferência sobre o Futuro da Europa visa conferir aos cidadãos europeus um maior 

papel na definição das futuras políticas e ambições da União Europeia (UE), através da 

realização de vários eventos e debates em toda a UE, permitindo, assim, que as 

pessoas tenham uma palavra a dizer através de uma plataforma digital multilingue. Sob 

a autoridade das três instituições, representadas pelo Presidente do Parlamento 

Europeu, pelo Presidente do Conselho da UE e pela Presidente da Comissão Europeia, 

na qualidade de Presidência conjunta, a Conferência dispõe de duas estruturas 

principais: o Conselho Executivo, composto por uma representação equitativa das três 

instituições, sendo responsável pela tomada de decisões por consenso relativas aos 

trabalhos da Conferência e aos seus processos e eventos, pela supervisão da 

Conferência à medida que esta progride e pela preparação das reuniões plenárias da 

Conferência, incluindo os contributos dos cidadãos e o seu seguimento; e o Plenário 

que assegurará que as recomendações dos painéis de debate entre cidadãos realizados 

a nível nacional e europeu, agrupadas por temas, são debatidas sem resultados 

predeterminados e sem limitar a sua abrangência a domínios de intervenção 

predefinidos. 

 

No que concerne aos temas, e de acordo com o estabelecido na Declaração conjunta, 

estes incidirão, nomeadamente, sobre: a construção de um continente saudável, a luta 

contra as alterações climáticas e os desafios ambientais, uma economia que beneficie 

os cidadãos, a justiça social, a igualdade e solidariedade intergeracional, a 

transformação digital da Europa, os direitos e valores europeus, incluindo o Estado de 

direito, os desafios em matéria de migração, a segurança, o papel da UE no mundo, as 

bases democráticas da União e a forma de reforçar os processos democráticos que 

regem a União Europeia.  

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210308IPR99405/lideres-da-ue-assinam-declaracao-da-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210308IPR99405/lideres-da-ue-assinam-declaracao-da-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210308IPR99405/lideres-da-ue-assinam-declaracao-da-conferencia-sobre-o-futuro-da-europa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_pt
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Nos termos da Declaração conjunta, a Troika Presidencial da COSAC (atualmente 

Portugal, Alemanha e Eslovénia) é um membro observador permanente da Comissão 

Executiva da Conferência, sendo amplamente discutida, desde o lançamento desta 

ideia, em julho de 2019, a participação e o envolvimento dos Parlamentos nacionais. O 

Comité das Regiões, o Comité Económico e Social e os parceiros sociais (Business 

Europe e a Confederação Europeia de Sindicatos) são também observadores da 

Conferência. 

 

A reunião constitutiva do Conselho Executivo teve lugar no dia 24 de março, tendo sido 

realizadas várias reuniões, onde foram discutidas questões como a Plataforma digital 

multilingue, a Carta de princípios sobre a participação dos cidadãos, a identidade visual 

da Conferência, os métodos de trabalho e o regulamento interno do Conselho Executivo, 

o programa do evento inaugural no dia 9 de maio, Dia da Europa, bem como o 

Regulamento Interno da Conferência no que diz respeito aos Painéis dos Cidadãos.  

 

A plataforma digital multilingue foi lançada no dia 19 de abril, e será o centro das ações 

desenvolvidas no âmbito da Conferência, que reunirá todas as contribuições dos 

cidadãos, partilhadas quer em linha quer no decurso dos eventos, em torno de 10 temas: 

alterações climáticas e o ambiente; saúde; uma economia mais forte, justiça social e 

emprego; transformação Digital; Valores e Direitos, Estado de direito, Segurança; 

Migrações; Educação, Cultura, juventude e desporto; a UE no mundo; Democracia 

europeia; e outras ideias. Os Utilizadores da plataforma terão de subscrever a Carta da 

Conferência e terá em vista contribuir para o debate e as deliberações sobre as 

prioridades do nosso futuro comum, juntamente com  cidadãos de todas as origens e 

provenientes de todos os quadrantes e de todas as regiões da União Europeia.  

 

A Conferência organizará Painéis dos Cidadãos, cuja realização prevê-se que ocorra no 

outono, sendo cada um constituído por 200 cidadãos, selecionados de forma aleatória, 

com base no princípio proporcionalidade e da representatividade em termos 

geográficos, de género, idade, contexto socioeconómico ou nível de educação, sendo 

que, cada painel terá de ser composto por pelo menos um terço de jovens entre os 16 

e os 25 anos. Dedicados a temas específicos, representantes de cada painel serão 

convidados para proceder à apresentação dos respetivos contributos na sessão plenária 

da Conferência.  

 

Relativamente à Plenária da Conferência, esta incluirá 433 representantes, dos quais 

108 são membros do Parlamento Europeu, 108 membros dos Parlamentos nacionais 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/STATEMENT_21_1401
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/QANDA_21_1765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_1764
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pt
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dos Estados-Membros da UE, 54 membros do Conselho Europeu e 3 membros da 

Comissão Europeia. Além disso, o Comité das Regiões e o Comité Económico e Social 

terão 18 representantes cada um, os Parceiros sociais e a sociedade civil 8 

representantes cada um, assim como 80 representantes dos Painéis dos Cidadãos, bem 

como 27 representantes por cada Estado-Membro de painéis dos cidadãos nacionais 

ou provenientes dos eventos nacionais e 1 representante do Parlamento Jovem 

Europeu/Fórum Europeu Jovem. 

 

Por fim, cumpre referir que, com base nas propostas aprovadas pela Conferência 

Plenária, por consenso dos representantes do Parlamento Europeu, do Conselho, 

Comissão Europeia e dos membros dos Parlamentos nacionais, será elaborado um 

Relatório pelo Conselho Executivo que será publicado.    

 

Questões: 

▪ Qual o objetivo da Conferência sobre o Futuro da Europa? 

▪ Qual o papel dos Parlamentos na Conferência do Futuro da Europa 

▪ O que se segue para a Conferência no pós abril de 2022? 

 

 

 

 

  


