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O que é
• Plataforma principal na qual os cidadãos podem partilhar as suas ideias e apresentar os 

seus contributos
• Repositório de contributos e documentos dos cidadãos
• Contributos de eventos realizados sob a égide da Conferência
• Publicação das conclusões adotadas pela Conferência

Carta da Conferência
Os cidadãos e os organizadores de eventos devem respeitar a Carta da Conferência:
• Respeitar os valores da UE: dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado 

de direito e respeito pelos direitos humanos
• Incentivar a diversidade nos debates e respeitar a liberdade de expressão
• Abster-se de utilizar conteúdos de incitamento ao ódio, ilegais ou deliberadamente falsos 

ou enganosos
• Favorecer a participação transfronteiras e a utilização de diferentes línguas

Plenário da Conferência

449 representantes
Representantes

Debate e discute
As recomendações dos painéis de cidadãos
Os contributos apresentados na plataforma multilingue

Trabalhos preparados
Por 9 grupos de trabalho temáticos

Apresenta
Propostas ao Conselho Executivo (numa base consensual)

Consenso
Necessário, pelo menos, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão Europeia e os parlamentos nacionais

Painéis de cidadãos europeus
Fóruns em que os cidadãos debatem temas específicos e apresentam um conjunto de 
recomendações ao plenário da Conferência, para seguimento pelas instituições da UE

Quatro painéis de cidadãos criados, abrangendo os nove temas acima referidos

200 cidadãos em cada painel, selecionados aleatoriamente
Pelo menos 1 homem e 1 mulher por Estado-Membro, aplicando o princípio da proporcionalidade degressiva, 
à semelhança do Parlamento | Um terço dos cidadãos deve ter entre 16 e 25 anos de idade

Ampla representação dos cidadãos
Origem geográfica | Género | Idade | Estrato socioeconómico | Nível de educação

Representantes de cada painel participam no plenário
Pelo menos um terço deve ter entre 16 e 25 anos de idade | Para apresentar as suas recomendações

Presidência conjunta
Parlamento Europeu Roberta Metsola
Conselho da UE Emmanuel Macron*
Comissão Europeia Ursula von der Leyen

Conselho executivo
9 representantes

3 do Parlamento Europeu
3 do Conselho da UE
3 da Comissão Europeia

Observadores do Parlamento Europeu, do Conselho, dos parlamentos nacionais, do Comité Económico e Social, 
do Comité das Regiões, de outras instituições da UE e dos parceiros sociais europeus

Decidem sobre os trabalhos da Conferência
Preparam as sessões plenárias
Comunicam à Presidência conjunta as conclusões do plenário

Copresidentes
Guy Verhofstadt (Parlamento)
Clément Beaune* (Conselho)
Dubravka Šuica (Comissão)

Consenso
dos nove representantes

Secretariado Comum
Número igual de funcionários do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia

Assegura o funcionamento da Conferência, presta assistência ao Conselho Executivo e ao plenário

Plataforma Digital Multilingue
Plataforma multilingue na qual os cidadãos podem partilhar e 
debater ideias

• Garantir a plena transparência, mediante a análise e a publicação dos contributos dos 
cidadãos na plataforma digital

• Radiodifusão ou transmissão via Internet dos eventos, sempre que possível
• Respeitar as regras em matéria de proteção de dados e a identidade visual da 

conferência

Moderação da plataforma supervisionada pelo Conselho Executivo

Por Estado-
Membro

Parlamento Europeu 108
Parlamentos nacionais 108 (4)
Painéis de cidadãos europeus 80
Conselho 54 (2)
Eventos e/ou painéis nacionais 27 (1)
Comité das Regiões 18
Comité Económico e Social 18
Parceiros sociais 12
Organizações da sociedade civil 8
Representantes eleitos locais 6
Representantes eleitos regionais 6
Comissão Europeia 3
Presidente do Fórum Europeu da Juventude 1

A Conferência sobre o Futuro da Europa é um exercício com uma dinâmica que parte da base para o topo, permitindo aos cidadãos europeus exprimirem a sua opinião sobre as 
futuras políticas e o funcionamento da União. Instrumentos como a plataforma digital e os painéis de cidadãos permitem debater temas de interesse geral.

* Os representantes do Conselho mudam com a Presidência rotativa.

Temas

Migração

A UE no nundo

Educação, cultura, 
juventude e desporto

Transformação digital

Uma economia mais forte, justiça social 
e emprego

Democracia europeia
Valores e direitos, Estado de direito, 
segurança

Alterações climáticas e ambiente

Saúde

Outros temas propostos pelos cidadãos

Nova atualização de uma infografia publicada originalmente em junho de 2021.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Informações adicionais

Plataforma multilingue
A plataforma multilíngue proporciona aos cidadãos europeus e às organizações da sociedade civil um espaço para a 
partilha de ideias sobre o futuro da Europa, assim como para a organização e a participação em eventos. Funciona como 
um repositório de contributos e documentos, e como instrumento interativo para a partilha e o debate de ideias entre os 
cidadãos. A plataforma está aberta aos cidadãos, à sociedade civil, aos parceiros sociais, a outras partes interessadas e às 
autoridades públicas aos níveis da UE, nacional, regional e local.

Painéis de cidadãos europeus
Trata-se de órgãos vitais da Conferência, encarregues de debater questões do interesse dos cidadãos. A composição dos 
painéis de cidadãos europeus (±200 cidadãos selecionados aleatoriamente) é transnacional e representativa da população da 
UE, não só em termos de género, mas também de idade, estrato socioeconómico, origem geográfica e nível de educação, com 
um terço dos participantes com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos. Os painéis de cidadãos europeus realizam 
debates, nomeadamente com base nos contributos da plataforma digital, e contribuem para as discussões do plenário da 
Conferência, formulando recomendações às instituições da UE para seguimento. Foram criados quatro painéis de cidadãos 
temáticos: i) Democracia europeia / valores europeus, direitos, Estado de direito, segurança; ii) Alterações climáticas e ambiente 
/ saúde; iii) Uma economia mais forte, justiça social e emprego / educação, juventude, cultura e desporto / transformação 
digital; e iv) A UE no mundo / migração.
Os painéis de cidadãos europeus reúnem-se em sessões deliberativas, em diferentes locais, e são dedicados a temas específicos. 
Os Estados-Membros (a nível nacional, regional ou local) e outras partes interessadas (sociedade civil, parceiros sociais ou 
cidadãos) podem organizar painéis de cidadãos adicionais sob a égide da Conferência, desde que a Carta da Conferência seja 
plenamente respeitada.

Presidência conjunta
A Conferência realiza-se sob a autoridade tripartida dos presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho da UE e da 
Comissão, respetivamente Roberta Metsola (que sucede ao falecido David Sassoli), Emmanuel Macron, em representação da 
Presidência francesa do Conselho até 30 de junho de 2022, e Ursula von der Leyen. Com base na rotação estabelecida pela 
Decisão do Conselho, a Presidência do Conselho foi anteriormente detida por Portugal (1 de janeiro – 30 de junho de 2021) 
e em seguida pela Eslovénia (1 de julho – 31 de dezembro de 2021). A presidência tripartida da Conferência é o órgão final 
ao qual serão comunicadas as conclusões da Conferência, de modo a que cada instituição possa assegurar um seguimento 
adequado no âmbito das suas competências.

Plenário da Conferência
O plenário é composto por um total de 449 representantes das três instituições (Comissão, Conselho da UE e Parlamento), 
dos parlamentos nacionais, dos painéis de cidadãos, do Comité das Regiões Europeu (CR), do Comité Económico e Social 
Europeu (CESE), de eventos ou painéis nacionais, dos parceiros sociais e da sociedade civil, bem como, a partir de julho, 
dos representantes eleitos a nível local e regional. O alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança é convidado para os debates sobre o papel internacional da UE. Podem igualmente ser convidados outros 
interessados e peritos.
O plenário debate questões e recomendações dos painéis de cidadãos nacionais e europeus, bem como os contributos da 
plataforma digital, agrupados por temas. Os debates são abertos, sem conclusões predeterminadas e sem limitar os temas a 
domínios de intervenção predefinidos. O plenário decide, numa base consensual (pelo menos entre o Parlamento, o Conselho, 
a Comissão e os parlamentos nacionais) sobre as propostas a apresentar ao Conselho Executivo. Este último é responsável 
pela elaboração, em plena colaboração e transparência com o plenário, do relatório final da Conferência, que será publicado 
na plataforma digital e enviado à presidência conjunta para seguimento concreto. 

Conselho Executivo
O Conselho Executivo gere o trabalho da Conferência (as sessões plenárias, os painéis de cidadãos europeus e a plataforma 
digital), supervisiona todas as atividades e prepara as sessões plenárias, nomeadamente os contributos dos cidadãos e o 
respetivo acompanhamento. As três instituições (Parlamento, Comissão e Conselho) estão representadas equitativamente 
no Conselho Executivo, cada uma com três membros e até quatro observadores. O Conselho Executivo é copresidido por 
um representante de cada uma das três instituições; no caso do Conselho, pela presidência rotativa. A troica presidencial da 
COSAC (Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União) tem estatuto de observador permanente. O CESE e o 
CR têm igualmente estatuto de observadores. Na sequência da proposta apresentada pela presidência tripartida, o Plenário 
aprovou a criação de nove grupos de trabalho temáticos, correspondentes a cada um dos nove temas. O Conselho Executivo 
pode convidar peritos para os eventos da Conferência.

Secretariado
Um secretariado comum, composto por igual número de funcionários do Parlamento Europeu, do Secretariado-Geral do 
Conselho e da Comissão, assiste o Conselho Executivo na organização do plenário da Conferência e dos painéis de cidadãos 
europeus.

O presente documento foi elaborado para os deputados e o pessoal do Parlamento Europeu como material de referência, a fim de os ajudar no seu trabalho 
parlamentar. O conteúdo do documento é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e quaisquer opiniões nele expressas não representam a posição 
oficial do Parlamento Europeu. A reprodução e a tradução para fins não comerciais são autorizadas, desde que a fonte seja indicada e o Parlamento Europeu 
seja previamente notificado e lhe seja enviada uma cópia. © União Europeia, 2022
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