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Relatório de síntese da quinta reunião do Conselho Executivo da  

Conferência sobre o Futuro da Europa 

 

Quarta-feira, 26 de maio de 2021 

 

Das 14h30 às 16h30, no edifício Europa do Conselho, sala S7 e à distância  

 

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo 

 

Síntese e conclusões: 
 

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua quinta reunião 

em 26 de maio de 2021 no edifício Europa do Conselho, na sala S7 (e à distância).  
 

A reunião foi copresidida pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal, Ana 

Paula ZACARIAS, pelo deputado ao Parlamento Europeu Guy VERHOFSTADT e pela 

vice-presidente da Comissão responsável pela Democracia e Demografia, Dubravka ŠUICA.  
 

O Conselho Executivo aprovou o calendário provisório dos Plenários da Conferência, dos 

painéis de cidadãos europeus e do evento dos cidadãos europeus, na versão proposta, 

reconhecendo embora a necessidade de prever alguma flexibilidade.  
 

O Conselho Executivo aprovou o projeto de ordem do dia do Plenário inaugural da 

Conferência com alguns ajustamentos e com a inclusão de um debate sobre o propósito da 

Conferência e as expectativas a seu respeito. 
 

O Conselho Executivo procedeu também a uma troca de pontos de vista sobre a organização 

do Plenário da Conferência. O Conselho Executivo tomou nota da proposta dos copresidentes 

no sentido de criar nove grupos de trabalho do Plenário que reflitam os nove temas da 

plataforma digital multilingue. Oito desses grupos serão presididos por representantes e 

observadores do Conselho Executivo: dois do Parlamento Europeu, dois do Conselho, dois da 

Comissão Europeia e dois dos parlamentos nacionais. Um dos grupos de trabalho será 

presidido pela presidente do Fórum Europeu da Juventude.  

 

Os copresidentes apresentarão uma proposta prática sobre o tempo de uso da palavra no 

Plenário, refletindo os três princípios do "pé de igualdade", da igualdade dos representantes 

e do papel especial dos cidadãos. 
 

O Conselho Executivo tomou nota dos preparativos para um evento dos cidadãos europeus, 

em 17 de junho de 2021, em Portugal. 
 

Além disso, tomou nota das modalidades práticas atualizadas dos painéis de cidadãos 

europeus, bem como das orientações para a organização de painéis de cidadãos nacionais.  
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O Conselho Executivo procedeu a uma troca de pontos de vista sobre a estratégia de 

comunicação para a Conferência. Incumbiu as Direções-Gerais da Comunicação do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia de apresentarem, na próxima 
reunião do Conselho Executivo, um plano coordenado para a promoção da Conferência e, 

em especial, da plataforma digital multilingue. 
 

 
1. Calendário dos Plenários da Conferência, dos painéis de cidadãos europeus e do evento 

dos cidadãos europeus: aprovação  
 

Ana Paula ZACARIAS (copresidente) deu início à reunião apresentando o projeto de 

calendário dos Plenários da Conferência, dos painéis de cidadãos europeus e do evento dos 
cidadãos europeus. Sublinhou a importância de haver uma boa interação entre o Plenário 

da Conferência e os painéis de cidadãos europeus e de iniciar as atividades com um evento 
destinado aos cidadãos, em 17 de junho de 2021, antes do Plenário inaugural. 

 
Guy VERHOFSTADT (copresidente) salientou que estava prevista a realização quer de 

reuniões das delegações quer de reuniões das famílias políticas antes das reuniões do 
Plenário da Conferência. O copresidente explicou que a primeira sessão dos painéis de 

cidadãos europeus teria lugar nas instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo, a 

segunda sessão seria virtual e a terceira sessão teria lugar presencialmente em quatro 
cidades diferentes. 

 
Durante o debate que se seguiu, os participantes concordaram, de um modo geral, com o 

projeto de calendário, mas salientaram a importância de permitir alguma fle xibilidade em 
termos de planeamento a longo prazo. 

 
Além disso, foi solicitado que se repensasse o número de representantes dos parceiros 

sociais no Plenário e que se previsse a possibilidade de registar opiniões divergentes, para 

além do que se prevê nas regras atuais. Foi feito um pedido semelhante no sentido de que o 
número de representantes locais e regionais fosse repensado.  

 
Nas suas observações finais, Ana Paula ZACARIAS (copresidente) salientou que o projeto de 

calendário poderia evoluir em função das necessidades reais e que poderia ser necessário 
permitir alguma flexibilidade. Relativamente aos pedidos acima referidos, a copresidente 

sublinhou que os copresidentes tomaram deles boa nota, estavam a analisar as propostas e 
voltariam a abordar o assunto com a maior brevidade possível. 

 

Após estas observações, a copresidente considerou que o Conselho Executivo tinha 
condições para aprovar o calendário provisório proposto com a flexibilidade necessária.  

 

Conclusão: 

 

O Conselho Executivo aprovou o calendário provisório dos Plenários da Conferência, dos 

painéis de cidadãos europeus e do evento dos cidadãos europeus, na versão proposta, 

reconhecendo embora a necessidade de prever alguma flexibilidade.  
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2. Plenário inaugural da Conferência de 19 de junho de 2021 – ordem do dia proposta: 
aprovação 
Este ponto foi abordado em conjunto com o ponto 3 da ordem do dia. 
 
3. Plenário da Conferência: informações dos copresidentes 
 
Guy VERHOFSTADT (copresidente) propôs tratar conjuntamente os pontos  2 e 3 da ordem 
do dia. 
 
Assinalou que os 27 representantes dos painéis/eventos nacionais e a presidente do Fórum 
Europeu da Juventude, que estariam presentes no evento dos cidadãos europeus a decorrer 
em Lisboa, em 17 de junho, participariam na reunião inaugural do Plenário, em 19 de junho. 
Explicou que os representantes dos painéis de cidadãos europeus não estariam presentes, 
uma vez que, até essa data, ainda não teriam sido nomeados pelos respetivos painéis. O 
copresidente apresentou o projeto de ordem do dia da reunião do P lenário de 19 de junho, 
composto por duas partes. A primeira parte inclui uma apresentação sobre os painéis de 
cidadãos europeus e a plataforma, seguida de um debate aprofundado (cerca de  3 horas). A 
segunda parte incide em questões práticas, nomeadamente uma apresentação da estrutura 
dos grupos de trabalho e do calendário provisório da Conferência, tal como aprovado pelo 
Conselho Executivo, seguida de um breve debate (meia hora).  
 
Guy VERHOFSTADT (copresidente) apresentou em seguida as seguintes propostas relativas 
às modalidades gerais do Plenário da Conferência: 
 
 Haverá nove grupos de trabalho que refletirão os temas da plataforma digital 

multilingue. Oito desses grupos serão presididos por representantes e observadores 
do Conselho Executivo: dois do Parlamento Europeu, dois do Conselho, dois da 
Comissão Europeia e dois dos parlamentos nacionais. Um dos grupos de trabalho 
será presidido pela presidente do Fórum Europeu da Juventude.  

 Relativamente ao tempo de uso da palavra, o copresidente recordou que deve riam 
ser aplicados vários princípios ao decidir sobre um sistema: a igualdade dos 
membros do Plenário, o "pé de igualdade" das quatro componentes institucionais do 
Plenário e o papel especial dos cidadãos aquando da apresentação das 
recomendações do painel ao Plenário. 

 Relativamente ao plano de distribuição de lugares, os copresidentes sugeriram que 
os representantes e os observadores do Conselho Executivo ocupassem os lugares 
das primeiras filas e que os demais representantes no Plenário se sentassem por 
ordem alfabética. 

 
No debate que se seguiu: 
 

 os participantes agradeceram aos copresidentes pela sua proposta;  
 vários intervenientes salientaram que o Plenário da Conferência deve ser animado, 

dinâmico e atrativo; 
 outros participantes sublinharam a necessidade de uma participação adequada dos 

cidadãos no Plenário inaugural; 
 relativamente ao projeto de ordem do dia, muitos participantes apelaram a um 

debate mais substancial (por exemplo, sobre o propósito da Conferência e as 
expectativas a seu respeito, sobre o conteúdo da plataforma digital multilingue, 
sobre os ensinamentos retirados da pandemia ou outros temas). Alguns 
participantes apelaram a que haja mais tempo para debate; 
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 vários participantes apoiaram a proposta relativa aos grupos de trabalho. Alguns 
participantes solicitaram mais informações sobre o modo como funcionarão os 
grupos de trabalho; 

 Relativamente ao tempo de uso da palavra, a generalidade dos participantes 
concordou que é necessário haver um equilíbrio. Alguns participantes pronunciaram -
-se a favor da distribuição do tempo de uso da palavra em função da filiação política. 
Outros salientaram que tal não é adequado para todos os representantes no 
Plenário e apoiaram um sistema mais baseado nas componentes do Plenário.  

 
Dubravka ŠUICA (copresidente) agradeceu aos representantes e observadores pelas suas 
reflexões e comentários. Desaconselhou a realização de um debate amplo sobre os 
conteúdos da plataforma digital multilingue na atual fase precoce (junho), a fim de não 
antecipar e esvaziar os debates que virão a realizar-se neste exercício "da base para o topo". 
Sublinhou que os copresidentes estavam a fazer tudo o que estava ao seu alcance para que 
pelo menos 80 dos 800 cidadãos que serão selecionados para os painéis de cidadãos 
europeus participassem em linha no evento de Lisboa. 
 
Ana Paula ZACARIAS (copresidente) concordou com a ideia de realizar um debate 
substancial no Plenário inaugural da Conferência, que poderia centrar-se nas expectativas e 
visões para a Conferência. Sugeriu também a poss ibilidade de a Comissão apresentar as 
conclusões preliminares tiradas da Plataforma. Salientou o papel do evento dos cidadãos 
que terá lugar em Lisboa, em 17 de junho, antes do Plenário inaugural, e a presença dos 27 
representantes dos painéis/eventos nacionais e da presidente do Fórum Europeu da 
Juventude na reunião do Plenário de 19 de junho. 
 
Nas suas observações finais, Guy VERHOFSTADT (copresidente) também referiu que 27 
cidadãos provenientes dos painéis ou eventos nacionais e a presidente do Fórum Europeu 
da Juventude participariam no Plenário inaugural da Conferência. O copresidente sugeriu 
que, no âmbito da primeira parte da ordem do dia, fosse realizado um debate amplo e 
aprofundado, com a duração de três a quatro horas, sobre o propósito da Conf erência e as 
expectativas a seu respeito, incluindo os painéis de cidadãos europeus e a plataforma digital 
multilingue, e que a segunda parte da ordem do dia fosse muito breve. Recordou a 
necessidade de haver grupos de trabalho compostos por cerca de  40 membros do Plenário, 
cabendo a cada um preparar propostas a apresentar ao Plenário, e salientou que todos os 
representantes seriam convidados a associar-se a essas propostas. No que diz respeito ao 
tempo de uso da palavra, os copresidentes elaborarão uma proposta que terá em conta as 
observações formuladas e as propostas apresentadas e que assentará nos princípios da 
igualdade dos representantes, do "pé de igualdade" e do papel especial dos cidadãos 
aquando da apresentação das suas recomendações. Por último,  sugeriu que fosse redigido 
um relato integral das reuniões do Plenário da Conferência.  
 
À luz deste debate, será distribuída uma ordem do dia revista.  

 

Conclusões: 

 

O Conselho Executivo aprovou o projeto de ordem do dia do Plenário inaugural da 

Conferência com alguns ajustamentos e com a inclusão de um debate sobre o propósito da 

Conferência e as expectativas a seu respeito. 

 

O Conselho Executivo tomou nota da proposta dos copresidentes no sentido de criar nove 
grupos de trabalho do Plenário que reflitam os nove temas da plataforma digital 

multilingue. Oito desses grupos serão presididos por representantes e observadores do 
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Conselho Executivo: dois do Parlamento Europeu, dois do Conselho, dois da Comissão 

Europeia e dois dos parlamentos nacionais. Um dos grupos de trabalho será presidido pela 
presidente do Fórum Europeu da Juventude. 

 
Os copresidentes apresentarão uma proposta prática sobre o tempo de uso da palavra no 

Plenário, refletindo os três princípios do "pé de igualdade", da igualdade dos 
representantes e do papel especial dos cidadãos. 

 
 

4. Evento destinado aos cidadãos de 17 de junho de 2021: informações dos copresidentes 

 
Ana Paula ZACARIAS (copresidente) abriu este ponto da ordem do dia recordando o 

interesse dos Estados-Membros na Conferência e a importância dos eventos organizados 
nos Estados-Membros. Assinalou que, tendo em conta o facto de os cidadãos serem uma 

parte central da Conferência, e como complemento do Plenário inaugural de  19 de junho 
de 2021, os copresidentes propuseram a realização de um evento destinado aos cidadãos 

europeus em 17 de junho de 2021, em Portugal. Serão convidados a participar fisicamente 
no evento 27 representantes dos painéis/eventos nacionais e a presidente do Fórum 

Europeu da Juventude. Oitenta cidadãos (de entre os selecionados para os painéis de 

cidadãos europeus) participarão em linha. Os participantes terão a oportunidade de 
partilhar as suas expectativas para a conferência. O evento será transmitido em linha e será 

acessível a todos. Depois, os  27 cidadãos provenientes dos painéis/eventos nacionais e a 
presidente do Fórum Europeu da Juventude participarão no Plenário inaugural da 

Conferência. 
 

No debate que se seguiu, os participantes congratularam-se com o evento e sublinharam a 
importância de pôr os cidadãos no centro da Conferência. Alguns participantes fizeram 

perguntas sobre a forma como os cidadãos são selecionados e outros sublinharam a 

importância de ter uma estratégia para envolver os cidadãos no debate em geral.  
 

Nas suas observações finais, Ana Paula ZACARIAS (copresidente) assinalou que os Estados -
-Membros foram convidados a designar os 27 representantes dos painéis/eventos 

nacionais. A copresidente convidou todos os representantes e observadores do Conselho 
Executivo a participarem remotamente no evento. 

 
Serão disponibilizadas informações atualizadas. 

 

Conclusões: 
 

O Conselho Executivo tomou nota da proposta com vista a organizar um evento dos 
cidadãos europeus em 17 de junho de 2021, em Portugal. 

 
 

5. Painéis de cidadãos europeus 
 

Dubravka ŠUICA (copresidente) forneceu informações sobre as modalidades de organização 

dos painéis de cidadãos europeus, que foram atualizadas na sequência do debate do 
Conselho Executivo realizado em 22 de abril e enviadas aos participantes antes da reunião. 

No que diz respeito aos temas, os painéis de cidadãos basear-se-ão em temas da plataforma 
e serão organizados em quatro grupos: 
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1) Democracia europeia / valores, direitos, Estado de direito, segurança;  

2) Alterações climáticas e ambiente / saúde; 

3) Uma economia mais forte, justiça social e emprego / educação, juventude, cultura e 

desporto / transformação digital; 

4) A UE no mundo / migração. 

 

A copresidente salientou que nunca antes tinha sido organizado um evento do género em 

tão grande escala. Serão escolhidos aleatoriamente 800 cidadãos para quatro painéis (200 

em cada um). O processo de seleção será concluído cerca de um mês antes do início das 

sessões dos painéis em meados  de setembro. A copresidente observou também que foram 

elaboradas orientações sobre os painéis de cidadãos nacionais para informação dos 

Estados-Membros. Sublinhou que o Secretariado Comum estava a trabalhar na estruturação 

dos trabalhos dos painéis, a fim de permitir que os cidadãos dessem prioridade aos temas 

dos grandes grupos, tendo em conta os contributos recebidos da plataforma digital 

multilingue. 

 

No debate que se seguiu, os participantes agradeceram aos copresidentes pelo seu trabalho 

e assinalaram, nomeadamente: 

 

 a importância de o processo de seleção ser verdadeiramente aleatório em todos os 

Estados-Membros e a necessidade de a participação dos cidadãos nos painéis de 

cidadãos europeus ter lugar mediante uma contrapartida financeira;  

 a possibilidade de a vastidão dos temas suscitar dificuldades para os painéis;  

 o papel e a seleção de peritos para os painéis; 

 a importância da transparência dos trabalhos dos painéis.  

 

Nas suas observações finais, Dubravka ŠUICA (copresidente) confirmou que os debates nos 

painéis de cidadãos europeus contariam com o apoio de peritos e seriam orientados pelos 

contributos da plataforma digital multilingue. 

 

Conclusões: 

 

O Conselho Executivo tomou nota das modalidades práticas atualizadas dos painéis de 

cidadãos europeus e das orientações para a organização de painéis de cidadãos nacionais.  

 

 

6. Estratégia de comunicação para a Conferência: troca de pontos de vista  

 

Dubravka ŠUICA (copresidente) apresentou ao Conselho Executivo uma síntese do ponto da 

situação da Plataforma. Apresentou dados sobre as visitas à plataforma e o número de 

ideias propostas, bem como sobre as tendências atuais no que diz respeito à origem 

sociodemográfica e geográfica dos utilizadores. Sublinhou a necessidade de um esforço 

coletivo para chegar a mais pessoas, incluindo aos jovens, às mulheres e às pessoas que 

normalmente não se interessam pelos assuntos da UE. A copresidente assinalou que os 

eventos da Conferência também aumentariam o interesse na plataforma. Sublinhou que 

todos os membros do Conselho Executivo deveriam desempenhar um papel importante na 

divulgação de informações sobre a plataforma. Além disso, observou que a comunicação 
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institucional tradicional não seria suficiente, e que as redes sociais, bem como a colaboração 

com organizações desportivas, culturais e outras teriam de ser mais exploradas, a fim de 

chegar a mais pessoas. A copresidente saudou o trabalho já realizado pelas Direções -Gerais 

da Comunicação das três instituições e convidou-as a elaborarem uma proposta de 

atividades de comunicação específicas que apoiem os esforços já envidados.  

 

Os representantes e observadores do Conselho Executivo sugeriram, nomeadamente:  

 organizar sessões especiais de informação sobre a Conferência dirigidas aos 

jornalistas; 

 que as instituições e entidades representadas no Conselho Executivo atuassem como 

divulgadores. 

 

Guy VERHOFSTADT (copresidente) solicitou ao Secretariado Comum que apresentasse uma 

proposta sobre a forma como os jornalistas podem acompanhar os painéis de cidadãos 

europeus e comunicar informações sobre estes, e sublinhou a necessidade de divulgar a 

plataforma digital multilingue nas redes sociais para atrair o contributo de mais pessoas. 

Solicitou que as três Direções -Gerais da Comunicação apresentassem na próxima reunião do 

Conselho Executivo uma proposta coordenada sobre as ações de comunicação qu e cada 

uma pretende empreender. 

 

Ana Paula ZACARIAS (copresidente) solicitou às três Direções -Gerais da Comunicação que 

apresentassem uma proposta com uma narrativa comum sobre o que é a Conferência, bem 

como sobre as suas componentes e os seus participantes, acompanhada de material visual. 

Sublinhou que a proteção de dados também é importante para as pessoas que participam 

na Conferência. 

 

Nas suas observações finais, Dubravka ŠUICA (copresidente) salientou que a troca de pontos 

de vista sobre a estratégia de comunicação tinha sido muito útil e solicitou às três Direções -

-Gerais da Comunicação que apresentassem um plano para aumentar a informação sobre a 

plataforma. 

 

Conclusões: 

 

O Conselho Executivo incumbiu as Direções-Gerais da Comunicação do Parlamento 

Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia de apresentarem, na próxima reunião do 

Conselho Executivo, um plano coordenado para a promoção da Conferência e, em 

especial, da plataforma digital multilingue.  

 

 

Pessoa de contacto: Eva-Maria Poptcheva, membro do Secretariado Comum 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
 

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 

  

MEMBER Mr Gašper DOVŽAN (SI), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR), 
Secretary of State for EU Affairs 

  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (PPE, DE) 

  

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  

MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ, 
Vice-President of the European Commission 

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ, 
Vice-President of the European Commission 

  

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

  

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

  

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 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 
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OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Winfried KRETSCHMANN (DE) 
Chairperson of the Committee on European Union Questions of the 
Bundesrat 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Gunther KRICHBAUM (DE) 
Chairperson of the EU Affairs Committee of the German Bundestag 

  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Bojan KEKEC (SI), 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  

OBSERVER 
(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS, 
President of the European Committee of the Regions 

  

OBSERVER 
(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG, 
President of the European Economic and Social Committee 

  

OBSERVER 
(BusinessEurope) 

Invited 

Mr Markus BEYRER, 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI, 
Secretary General of ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Katrin RUHRMANN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Liis JAANSALU 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 

  

 

 


