
Conferência sobre o Futuro da Europa

De que trata a Conferência?
A Conferência sobre o Futuro da Europa é o primeiro debate transnacional com cidadãos europeus de 
todos os quadrantes sobre a forma de enfrentar em conjunto os desafios da Europa. Trata-se de uma opor-
tunidade para refletir sobre o que os cidadãos e a sociedade civil desejam para a União Europeia. 

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia comprometeram-se a ouvir e a dar seguimento 
às recomendações formuladas. 

O que pode fazer?

Qual será o resultado? 
O futuro está nas suas mãos. 

Todas as ideias recolhidas e os relatórios sobre eventos serão publicados na plataforma de forma aberta 
e transparente. Estes relatórios influenciarão diretamente os debates nos painéis de cidadãos europeus, 
bem como nas sessões plenárias, em que os cidadãos encetarão um diálogo com os decisores nacionais 
e europeus. Até à primavera de 2022, a Conferência fornecerá às instituições europeias orientações sobre 
o futuro da Europa. 

Comunicar sobre a conferência – todos são convidados a participar 
• Utilize os conteúdos visuais da Conferência disponíveis na plataforma e no sítio Web 

do Parlamento Europeu e partilhe-os nas suas redes. 
• Informe as suas redes sobre a plataforma da Conferência e os eventos planeados 
• Utilize o marcador oficial da Conferência #OFuturoÉTeu e partilhe-o nas suas redes 

Criar o seu próprio evento 
• Organize os seus próprios eventos, incluindo debates públicos e consultas com os 

cidadãos 
• Promova os seus eventos adicionando-os à plataforma da Conferência 
• Torne o seu evento tão inclusivo e acessível quanto possível, para que todos os 

cidadãos possam participar 

Contribuir com as suas ideias na plataforma digital multilingue da Conferência 
• Faça-se ouvir através da plataforma da Conferência, concebida para a partilha de 

ideias dos cidadãos 
• Carregue as conclusões e os relatórios do seu evento na plataforma da Conferência 
• Partilhe as suas próprias ideias ou apoie as ideias de outros cidadãos – faça ouvir a 

sua voz 

Saiba como pode participar

Faz-te ouvir

https://futureu.europa.eu/pages/campaign-materials?locale=pt&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa/20210420STO02415/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-material-de-campanha
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa/20210420STO02415/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-material-de-campanha
https://futureu.europa.eu/pages/getinvolved?locale=pt&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=pt&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7301/A_guide_for_making_your_event_more_inclusive_pt.pdf?pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/?locale=pt&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7304/Website_guide_for_event_organisers_PT.pdf?pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl
https://futureu.europa.eu/processes?locale=pt&pk_source=pdf_document&pk_medium=link&pk_campaign=europarl

