
 
Conferência sobre o Futuro da Europa: evento em
Bruxelas
 
As instituições europeias vão apresentar os progressos feitos desde a Conferência aos
cidadãos que participaram nos painéis europeus, nacionais e nos eventos.
 
Na sexta-feira, dia 2 de dezembro, conforme prometido aos cidadãos durante a Conferência
sobre  o  Futuro  da  Europa,  o  Parlamento  Europeu,  o  Conselho  e  a  Comissão  Europeia
organizam um evento  informativo.  Este  encontro  vai  permitir  uma  troca  interativa  entre
representantes das três instituições e cidadãos que participaram nos painéis de cidadãos
europeus, assim como elementos dos painéis e eventos nacionais.
 
Os  representantes  das  três  instituições  vão  explicar  como  estão  a  dar  continuidade  à
Conferência,  bem  como  as  suas  propostas.
 
Quando: Sexta-feira, 2 dezembro 2022
 
Onde: Parlamento Europeu, Bruxelas
 
O programa do evento estará disponível. As sessões públicas serão transmitidas através da
Plataforma da Conferência e do Centro multimédia do Parlamento. Mais informações para os
jornalistas interessados em cobrir presencialmente o evento também estarão disponíveis em
breve.
 
Contexto
 
Nos últimos meses, as três instituições têm trabalhado para concretizar o seu compromisso de
cumprir as propostas da Conferência, dando início aos processos de implementação e de
seguimento, de acordo com as respetivas competências ao abrigo dos tratados da União
Europeia.
 
As 49 propostas da Conferência incluem mais de 300 medidas (sobre a sua concretização),
organizadas em nove temas, a partir das recomendações dos painéis europeus, dos painéis e
eventos nacionais, da plataforma digital multilingue, dos debates no âmbito dos nove grupos de
trabalho temáticos e do plenário.
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https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBOUJCQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--233858a4c9b148dd13328501bdc07b26efb7d003/2022.2472_PT_05.pdf?locale=en
https://futureu.europa.eu/pt/?locale=pt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://futureu.europa.eu/pt/assemblies/citizens-panels?locale=pt


Contactos 
 
 

Para saber mais
Conclusão dos trabalhos da Conferência sobre o Futuro da Europa
Ficha temática sobre a Conferência
Material multimédia

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
constit-press@europarl.europa.eu
@EP_Democracy

Sanne DE RYCK
Press Officer

(+32) 2 28 42531 (BXL)
(+33) 3 881 64917 (STR)
(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220509IPR29102/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-conclui-os-seus-trabalhos
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220511RES29318/20220511RES29318.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://twitter.com/EP_Democracy

