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Projeto de questionário 

35.º Relatório bianual da COSAC 

 
Capítulo 1: Plano de Ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
 

Perguntas: 

1. Em janeiro de 2020, três anos após a proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS 2017), a 
Comissão Europeia lançou um amplo debate a nível da UE com todas as partes interessadas, 
institucionais e da sociedade civil, sobre a ação futura que é necessária para a implementação do Pilar 
(UMA EUROPA SOCIAL ESTRANGEIRA PARA CONFIANÇAS JUSTIFICATIVAS COM (2020)14). Esta 
consulta durou até 30 de novembro de 2020. 

O vosso Parlamento/Câmara contribuiu ou tomou parte nesta consulta? 

- Sim 
- Não 

2. Em caso afirmativo, por favor elabore um breve resumo dos principais resultados/conclusões (500 
caracteres no máximo). 
 

3. Na opinião do vosso Parlamento/Câmara, quais deveriam ser as principais áreas prioritárias do 
Plano de Ação para Implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais? Por favor indique até cinco 
da lista abaixo (os 20 princípios do PEDS): 
 1. Educação, Formação e aprendizagem ao longo da vida 
 2. Igualdade de género 
 3. Igualdade de oportunidades 

 4. Apoio ativo ao emprego 
 5. Emprego seguro e adaptável 
 6. Salários 
 7. Informação sobre condições de emprego e proteção em caso de despedimento 
 8. Diálogo social e envolvimento dos trabalhadores 
 9. Equilíbrio da vida profissional 

 10. Ambiente de trabalho saudável, seguro e bem adaptado e proteção de dados 
 11. Cuidado e apoio às crianças 
 12. Proteção social 
 13. Subsídios de desemprego 
 14. Rendimento mínimo 
 15. Rendimento na velhice e pensões 
 16. Cuidados de saúde 
 17. Inclusão de pessoas com deficiência 
 18. Cuidados continuados 
 19. Alojamento e apoio aos sem abrigo 

 20. Acesso a serviços essenciais 
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O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é acompanhado por um "painel de indicadores sociais" que segue a sua 
implementação, acompanhando as tendências e o desempenho em 12 áreas nos países da UE e sustenta o 
Semestre Europeu de Coordenação da Política Económica. 

Desde 2018, o Relatório Conjunto sobre o Emprego (RCE), no âmbito do Semestre Europeu, apresenta o 
Painel de Indicadores Sociais que monitoriza o desempenho dos Estados-Membros em relação ao Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. 

 

4. No Semestre Europeu de 2021, de características excecionais, o Relatório Conjunto sobre o Emprego 
visava ainda ajudar os Estados-Membros a identificar áreas prioritárias para reformas e investimento a 
serem incluídas nos seus planos de recuperação e resiliência. O vosso Parlamento/Câmara adotou 
algum relatório ou resolução sobre o Semestre Europeu que abordasse estas áreas prioritárias?  

- Sim 
- Não 

5. Em caso afirmativo, por favor especifique (500 caracteres no máximo). 

 

6. A Cimeira Social, que terá lugar nos dias 7 e 8 de maio no Porto, visa adotar uma Declaração Política 
para dar um impulso político à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do respetivo Plano 
de Ação e servir de quadro estratégico para uma Europa social sustentável, justa e inclusiva até 2030. As 
prioridades da Presidência Portuguesa estão estruturadas em torno de três vertentes: i) O Futuro do 
Trabalho e do Trabalho Digno; ii) Coesão Social e Direitos Sociais; e iii) Igualdade e Não-
discriminação. 

Na opinião do vosso Parlamento/Câmara, quais deveriam ser as principais áreas abrangidas por 
esta agenda (enumere, por favor, as cinco mais relevantes desta lista): 

 Diretiva sobre Salários Mínimos Adequados na União Europeia 

 Reforço da Garantia para a Juventude 

 Condições de trabalho dignas, direitos na economia digital e condições e normas mínimas para um 
teletrabalho justo  

 O Futuro do Trabalho – Trabalho Remoto, Desafios, Riscos e Oportunidades 

 Debate sobre Novas formas de diálogo social e negociação coletiva 

 Saúde e Segurança no Trabalho: 

- Diretiva sobre Cancerígenos ou Mutagénicos 
- Quadro Estratégico da UE para Segurança e Saúde Ocupacional 

 Promoção dos direitos e bem-estar das crianças: Recomendação sobre a Garantia para a Infância 

 Proteção dos idosos: envelhecimento nas políticas públicas 

 Dar poder às pessoas com deficiência para exercer os seus direitos e participação: Uma Nova 
Estratégia Europeia para a Deficiência 

 Promover a inclusão de pessoas sem abrigo: Lançamento da Plataforma Europeia sobre Sem Abrigo 

 Promover a igualdade de género: Conclusões do Conselho sobre o impacto da COVID-19 na 
igualdade de género 

 Combater o fosso salarial entre géneros: medidas de transparência salarial 

 Equilíbrio de género nos quadros das empresas 

 Promover a inclusão dos Ciganos: Recomendação sobre a igualdade, inclusão e participação dos 
Ciganos 

 Promover a igualdade LGBTIQ: Estratégia Igualdade LGBTIQ 2020-2025 
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7. Se desejar fornecer qualquer informação adicional sobre o Capítulo 1, por favor, faça-o abaixo: 

 

Capítulo 2: Estratégia UE-África 

 

Perguntas: 

1. Quais dos seguintes foram discutidos pelo vosso Parlamento/Câmara? 

 Acordo de Cotonou 

 Estratégia Conjunta Africana da UE 

 Estratégia Regional para o Corno de África 

 Estratégia Regional para o Golfo da Guiné 

 Estratégia Regional para o Sahel 

 Todas as mencionadas 

 Nenhuma das mencionadas 

 

2. O vosso Parlamento/Câmara adotou alguma posição, opinião ou resolução sobre estas 
estratégias/acordo? 
- Sim 
- Não 

 

3. Em caso afirmativo, descreva sucintamente as suas principais conclusões (500 caracteres no 
máximo). 
 

4. Em março de 2020, a Comissão Europeia e o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) apresentaram a 
Comunicação Conjunta "Rumo a uma estratégia abrangente para África". 
 

Na opinião do vosso Parlamento/Câmara, como devem ser priorizadas estas cinco principais 
tendências para desenvolver entre a UE e África (de muito importante a nada importante): 
 
- Uma parceria para a transição ecológica e o acesso à energia 
- Uma parceria para a transformação digital 
- Uma parceria para o crescimento sustentável e o emprego 
- Uma parceria para a paz, a segurança e a governação 
- Uma parceria para a migração e a mobilidade 

 

5. A dimensão parlamentar da Presidência portuguesa irá organizar, em junho, uma Conferência sobre o 
papel dos Parlamentos no aprofundamento das relações UE-África. Na opinião do vosso 
Parlamento/Câmara, que outros formatos formais ou informais, podem ser utilizados para discutir 
e aprofundar a parceria entre a UE e África? 
 

6. Se desejar fornecer qualquer informação adicional sobre o Capítulo 2, por favor, faça-o abaixo 
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Capítulo 3: Next Generation EU: escrutínio dos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência - 
Impactos no Semestre Europeu 

 

Perguntas 

1. O vosso Parlamento/Câmara escrutinou ou adotou quaisquer posições a respeito de: 
 

 o Next Generation EU (COM(2020) 456 final) 

 o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (COM/2020/408 final) 

 a proposta alterada de DECISÃO DO CONSELHO relativa ao sistema de recursos próprios da União 
Europeia (COM(2020) 445 final)? 
 

2. Apresente as principais conclusões e a(s) resolução(ões) adotada(s) (500 caracteres no máximo). 
 

Os Estados-Membros prepararão os planos de recuperação e de resiliência que definem um pacote coerente 
de reformas e projetos de investimento público. Para beneficiar do apoio do Mecanismo, estas reformas e 
investimentos deverão ser implementados até 2026. 

Os planos deverão abordar eficazmente os desafios identificados no Semestre Europeu, particularmente as 
recomendações específicas por país adotadas pelo Conselho. Espera-se que cada plano contribua para as 
quatro dimensões delineadas na Estratégia Anual de Crescimento Sustentável de 2021, que lançou o ciclo do 
semestre europeu deste ano: Sustentabilidade Ambiental, Produtividade, Equidade e Estabilidade 
Macroeconómica. 

 

3. O projeto do Plano de Recuperação e Resiliência foi apresentado pelo Governo ao vosso 
Parlamento/Câmara: 

 

 Antes da adoção do projeto de plano pelo governo. 
 Após a adoção do projeto de plano pelo governo, mas antes da sua apresentação às instituições da 

EU. 
 Após a submissão do projeto de plano às instituições da EU. 
 Outros.Por favor especifique. 

 

4. O vosso Parlamento/Câmara esteve envolvido na elaboração do plano?  

- Sim 
- Não 

 

5. Em caso afirmativo, como? (500 caracteres no máximo) 

 

6. Se o Plano não foi apresentado ao Parlamento/Câmara em qualquer fase, foi, no entanto, realizado 
algum escrutínio (por exemplo, audições dos respetivos Ministros, audição com as partes 
interessadas, etc.)? 

- Sim 
- Não 
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7. O vosso Parlamento/Câmara adotou uma resolução/parecer sobre o Plano? 

- Sim 
- Não 

 

8. Por favor partilhe as conclusões e/ou resoluções relevantes adotadas (500 caracteres no máximo). 

 

9. Na opinião do vosso Parlamento/Câmara, quais deveriam ser as áreas prioritárias para os Planos 
Nacionais de Recuperação e Resiliência decorrentes do Regulamento do MRR (considerando 6A)? 
Por favor, ordene por prioridades: 

i. Green transition;  
ii. Digital transformation;  
iii. Smart, sustainable and inclusive growth and jobs;  
iv. Social and territorial cohesion;  
v. Health and resilience 
vi. Policies for the next generation, children and youth, including education and skills 

 

10. Que estruturas de governação irá o vosso Parlamento criar para monitorizar a implementação dos 
Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência? 
 
 Escrutínio a realizar através das comissões permanentes existentes; 
 Uma Comissão Parlamentar ad-hoc especificamente para este fim; 
 Uma unidade técnica com acesso a dados estatísticos sobre a implementação (p. ex. Gabinetes 

Orçamentais Parlamentares)? 
 Alterações ao Regimento para incluir o novo quadro do Semestre Europeu; 
 Outros. Por favor especifique. 

 

11. Caso o escrutínio seja realizado por Comissões Parlamentares permanentes, especifique quais (ex. 
Comissão de Assuntos europeus, Comissão de Economia, Comissão de Orçamento e Finanças, etc.)  

 

12. Se desejar fornecer qualquer informação adicional sobre o Capítulo 3, por favor faça-o abaixo: 

 

Capítulo 4: Conferência sobre o Futuro da Europa 

Perguntas 

1. O vosso Parlamento/Câmara adotou algum parecer recente sobre a Conferência sobre o Futuro da 
Europa, nomeadamente para ter em conta o impacto da pandemia da COVID-19 no âmbito, 
estrutura e objetivos desta Conferência? 

- Sim 
- Não 

 

2. Em caso afirmativo, especifique os aspetos principais (500 caracteres no máximo): 
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3. O vosso Parlamento/Câmara já elaborou/aprovou algum plano de atividades para dar forma aos 
debates a nível nacional?  

- Sim 
- Não 

 

4. Em caso afirmativo, por favor dê exemplos das atividades previstas (por exemplo, audições das 
comissões com os interessados; intercâmbios digitais com grupos-alvo como sejam os jovens, 
etc.). 

 

5. Na opinião do vosso Parlamento/Câmara, que atividades devem ser consideradas prioritárias? (por 
favor, enumerem de acordo com a vossa ordem de preferência): 
 
- Discussões plenárias de alto nível entre as instituições; 
- Debates com a sociedade civil; 
- Consulta dos cidadãos/sociedade civil; 
- Contacto pró-activo do Parlamento com as partes interessadas, pedindo contributos em domínios 

políticos específicos considerados relevantes para o Futuro da Europa; 
 

6. Outros. Por favor especifique. 
 

7. O vosso Parlamento/Câmara dispõe de experiências anteriores deste tipo de envolvimento com a 
sociedade civil através da participação remota? 

 

- Sim 
- Não 

 

8. Se sim, por favor dê exemplos (500 caracteres no máximo): 

 

9. Which policy fields, if any, does your Parliament/Chamber find more relevant to be addressed by 
the Conference? (it is possible to choose more than one option) 

 
 Saúde; 

 A Europa social; 

 Pacto Ecológico Europeu: transição climática justa; 

 Transição digital; 

 Juventude, emprego e competências para uma transição justa; 

 O papel da UE no mundo; 

 Migração e Asilo; 

 Igualdade e Não discriminação; 

 Outros. Por favor especifique: 
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10. Que questões institucionais, caso existam, o vosso Parlamento/Câmara considera mais relevantes 
para serem abordadas pela Conferência (por favor, enumere três): 

 
 Protocolos sobre o papel dos Parlamentos nacionais e sobre Subsidiariedade/Proporcionalidade e 

outras disposições do Tratado sobre os Parlamentos nacionais; 
 Disposições sobre a designação do Presidente da Comissão Europeia; 
 Sistema eleitoral para o Parlamento Europeu (por exemplo, listas transnacionais); 
 Votação por maioria qualificada em novas áreas políticas. Por favor, especifique quais. 

 

Na opinião do vosso Parlamento/Câmara, seria benéfico: 
 
11. Organizar grupos de trabalho temáticos em torno de questões políticas/institucionais específicas, 

semelhantes à estrutura em vigor para a Convenção Europeia? 
 

- Sim 
- Não 
- Sem opinião 

 

12. Prever a possibilidade de prolongar a duração da Conferência até 2023, tendo em conta o início tardio 
dos seus trabalhos? 

 

- Sim 
- Não 
- Sem opinião 

 
13. Que papel pensa o vosso Parlamento/Câmara que a COSAC deveria desempenhar neste quadro? 

 
 apenas uma plataforma para que os membros da Conferência informem sobre o progresso dos seus 

trabalhos; 

 uma oportunidade de debater os trabalhos da Conferência à medida que se desenrola e de adotar 
posições comuns, quando apropriado; 

 um local para receber informações e contributos dos membros da Conferência, da Comissão Europeia 
e de peritos relevantes;  

 Outros. Por favor especifique sugestões ou iniciativas que a COSAC deva promover para acompanhar 
o trabalho da Conferência. 

 
14. Se desejar fornecer qualquer informação adicional sobre o Capítulo 4, por favor, faça-o abaixo: 
 


