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Etapa intermediária para a implementação de uma CAIG

Introdução: Das experiências limitadas à ruptura de um ciclo vicioso 

1-. As iniciativas da CE contribuíram com experiências válidas mas tiveram um alcance 
limitado.
A consulta e o debate público organizado pela Comissão ao pôr em prática as propostas 
contidas no Plano D para a Democracia, Debate, Diálogo, na Comunicação intitulada “Livro 
Branco sobre uma Política de Comunicação Europeia” e, finalmente, na Comunicação 
"Debater a Europa" representaram um contributo considerável, mas ficaram muito aquém do 
desejável ao chegar a escassos milhares de participantes (contava-se chegar indirectamente até 
50.000 cidadãos). 

2-. Proposta de uma consulta interactiva nos dois sentidos por via electrónica com base num 
registo. 
Uma etapa satisfatória com vista à implementação, no futuro, de uma CAIG sob a forma de 
comunicação interactiva nos dois sentidos deverá assentar em instrumentos electrónicos, 
incluir a criação de um registo de votante e ainda ser apoiada por uma promoção eficaz,
através de fortes ligações com outros meios de comunicação fora do âmbito da Internet. 

3-. Quebrar o ciclo vicioso a favor de uma plataforma auto-sustentada de diálogo 
Esta possibilidade parece ser o único caminho susceptível de quebrar o ciclo vicioso da
incapacidade de chegar até um número significativo de cidadãos – chegar até milhões em vez 
de meros milhares e envolvê-los num diálogo sustentado e regular, para além da sua 
participação nas eleições europeias de cinco em cinco anos.

I. Conclusões sobre a contribuição de peritos para a audição pública de 8 de Dezembro 

1. Crise de legitimidade e perigos de um “jogo de soma zero”

Os peritos convidados demonstraram existir uma crise latente que afecta a UE não só ao nível 
da legitimidade das suas Instituições mas também de todo o seu projecto. Verifica-se uma 
falta de interesse por parte dos cidadãos, assim como uma falta de acesso a informação 
importante sobre questões da UE, ainda que expressem o seu apoio à integração da UE (sobre 
essa questão, ver o meu DT anterior). Philippe C. Schmitter salientou a diferença entre a crise 
de legitimidade a nível nacional e da UE – estando esta última privada do seu capital 
histórico, por conseguinte, mais directamente vulnerável. Para Larry Siedentop, a principal 
ameaça à legitimidade da UE é a forma como é vista a concorrência entre os níveis nacional e 
da UE e que resulta num jogo de soma zero: "se eles [=UE] ganharem, nós [Cidadãos de um 
Estado-Membro] perdemos".

2. Perspectivas para a democracia transnacional europeia

Larry Siedentop, Bruno Kaufman e Philippe Schmitter também insistiram na crise que afecta 
o sistema de partidos políticos em geral. Concordaram com a necessidade de desenvolver 
outros meios para colmatar o fosso existente entre a UE e os seus cidadãos e promover 
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activamente o desenvolvimento de uma identidade comum da UE, sendo o “demos” político o 
seu produto e não a condição prévia. Philippe Schmitter e Frédéric Esposito insistiram na 
possibilidade de usar os meios electrónicos para proceder a essa consulta a fim de promover a 
democracia transnacional, referindo experiências em países que usaram esse recurso, como a 
Suíça, a Estónia e a Finlândia. Confirmaram a necessidade de proceder a essas consultas com 
regularidade, o que limita fortemente os possíveis desvios. 

3. Alcance limitado das actividades existentes na UE

Alain Dumort, o representante da Comissão, limitou-se a apresentar os instrumentos de 
comunicação disponíveis à Comissão, centrando-se em especial na segunda geração das 
Consultas aos Cidadãos Europeus, determinando o seu alcance, quer directo, quer indirecto,
dessas iniciativas a uns meros 50.000 cidadãos.

II. Proposta de uma etapa intermediária no âmbito da implementação de uma CAIG

1. Benefícios esperados de uma CAIG à escala real (Consulta dos cidadãos europeus 
sobre assuntos de interesse geral)

Semelhante situação não deve levar a desistir de um projecto de criação de uma CAIG. O 
relator acredita que o seu futuro desenvolvimento, numa perspectiva a médio prazo e com 
preparação suficiente, deverá contribuir consideravelmente para o seguinte:

a. promover o desenvolvimento de um espaço de debate público europeu

b. reduzir o fosso (em termos de informação e participação) entre a UE e os seus cidadãos

c. promover a participação e actividade pública dos cidadãos

d. reforçar o envolvimento dos partidos políticos e do sector das ONG à escala europeia 

A CAIG terá também a capacidade de reforçar as relações com os partidos políticos e o sector 
das ONG, através do seu envolvimento nos debates, e de articular ambos os níveis nacionais e 
da UE (elemento especialmente crucial para a "re-invenção" de partidos políticos)

e. identificação transfronteiriça conducente à emergência do “demos” europeu

Precisamos igualmente de salientar que uma consulta à escala da UE dos cidadãos europeus 
com base nas mesmas perguntas, quando preenchidas as condições de regularidade e 
simultaneidade ao nível da UE, permitirá introduzir gradualmente uma prática que promoverá 
actividades transfronteiriças e transnacionais, bem como o intercâmbio entre partidos políticos 
e meios de comunicação, dando aos cidadãos um verdadeiro sentimento de democracia 
transnacional. 

2. Quadro previsto para o estabelecimento de uma CAIG

a. Calendário
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A criação do quadro e condições necessários para um lançamento bem sucedido exige não só 
tempo como uma preparação sólida e uma comunicação forte e fluida entre os actores, bem 
como capital de experiência. Poderá ser uma questão de 3-6 anos.

b. Aceitação actual do instrumento CAIG proposto

O debate no seio da comissão AFCO demonstrou que uma Consulta dos cidadãos europeus 
sobre assuntos de interesse geral, tal como proposta pelo relator, isto é, servindo de meio para
dotar a integração europeia de uma ampla base política e ideológica necessária ao êxito da sua 
realização, seria difícil de pôr em prática nas actuais condições pelas seguintes razões:

- o âmbito deste novo instrumento, que exige um esforço substancial por parte das 
Instituições europeias e só pode ser equacionado depois de um período de adaptação e 
afinação desse mesmo instrumento a fim de se moldar aos meios e adquirir uma ampla 
aceitação.

- a falta de experiência, na prática, com uma escala tão alargada ao nível das Instituições 
da UE e das sociedades civis da UE 

4. Sugestões para uma etapa intermediária: Consulta Electrónica Interactiva (CEI)

A fim de adquirir uma massa crítica de experiência, de habituar os cidadãos e a opinião 
pública a tais práticas e de envolver gradualmente a Comissão Europeia, o relator sugere 
analisar as opções disponíveis e desenvolver uma etapa intermediária – uma consulta 
electrónica interactiva dos cidadãos. Tal como no caso de uma CAIG, esta consulta interactiva 
deverá incidir sobre questões fundamentais respeitantes ao futuro próximo da UE (possíveis 
propostas legislativas).

III. Concepção da etapa intermediária

1. Pré-requisitos

a. Contribuição de um inquérito do Eurobarómetro

A forma e os critérios de uma participação desse tipo deverão ser estabelecidos de acordo com 
os resultados de um inquérito do Eurobarómetro (segundo recomendação dos peritos) sobre os 
objectivos e modalidades de uma comunicação interactiva, mas também de acordo com as 
atitudes face à consulta directa geral.

b. Registo de votantes na UE

Na sequência do inquérito, a Comissão deverá organizar um registo de cidadãos em 
conformidade com as regras de recenseamento dos eleitores nos Estados-Membros. Será com 
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certeza necessário estabelecer/identificar a este nível um serviço competente, um 
departamento ou unidade de interserviços. Esse registo deverá ser aberto aos cidadãos que 
queiram participar nessa consulta. O registo de votantes oferecerá vantagens substanciais em 
termos de segurança e envolvimento dos cidadãos e contribuirá para criar a base de uma
prática consultiva regular. Todos os cidadãos serão convidados a registar-se. Para se convidar 
os cidadãos a registarem-se, haverá que dispensar uma atenção especial, em termos de 
publicidade, a esta questão. O processo de registo precisa de ser fortemente promovido por 
via dos meios de comunicação da UE (cabendo um papel específico aos meios de 
comunicação públicos) e apoiado/subscrito pelos partidos políticos e ONG. 

Para além de inventariar o apoio à UE, uma das vantagens de desenvolver esse registo será 
possuir uma sólida “janela” de comunicação com os cidadãos empenhados. 

2. Procedimento

a. Recolha de respostas 

A Comissão deverá colocar aos cidadãos registados um conjunto de perguntas (3-10), 
definidas conjuntamente, com o acordo das comissões do PE, perguntas essas que abordem 
uma série de questões relacionadas com a dimensão futura da UE, mas também questões 
específicas que incidam sobre o futuro imediato (propostas legislativas futuras).
As respostas deverão ser recolhidas pela Comissão, sobretudo através de instrumentos 
electrónicos de votação, após um período de 2-3 meses a seguir à publicação e publicitação 
dessas perguntas. Esse período deverá ser enquadrado pelo debate sobre a questão colocada,
associando as Instituições da CE com as instituições nacionais e a publicidade dos meios de 
comunicação. Durante este período, os cidadãos deverão ter também a oportunidade de se 
registar. A votação deverá ocorrer com tanta simultaneidade quanto a sugerida pelos 
inquéritos e consoante o permitam as condições. Os votantes não registados não poderão 
participar.

b. Dar resposta aos resultados: desenvolver confiança

Os resultados dessa consulta interactiva deverão ser recolhidos e analisados pelo organismo 
especial criado ao nível da Comissão Europeia em colaboração com um inter-grupo formado 
ao nível do Parlamento Europeu. A resposta formal da Instituição será publicada em conjunto, 
oferecendo um cenário favorável à implementação.

3. Desenvolvimento de instrumentos e técnicas que incrementem a participação

a. Publicidade e ligação com outros canais dos meios de comunicação 

Se o objecto dessa consulta, em termos de participantes, for recair sobre aqueles que estão 
familiarizados com os instrumentos da Internet, será necessário criar uma forte ligação com 
outros meios de comunicação de massas através da publicidade em meios de comunicação 
escritos e audiovisuais. Caberá também aos partidos políticos e ONG convidar os cidadãos a 
participar. 
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b. Debates transnacionais

A apresentação e as campanhas deverão desenvolver a utilização dos vários instrumentos e 
técnicas existentes concebidas para incrementar a participação, como por exemplo, trocas de 
pontos de vista e debates estruturados entre os dirigentes a nível nacional e europeu.

c. Smartvote (votação “inteligente”)

Smartvote é um elegante instrumento de votação por via electrónica que proporciona aos 
cidadãos meios para comparar as suas escolhas com as dos seus representantes eleitos, 
reforçando em conjunto a democracia participativa e representativa.
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