
 
Conferência sobre o Futuro da Europa: primeiras
propostas em Plenário
 
O Plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa reúne-se nos dias 25 e 26 de março
para discutir propostas preliminares, num fim de semana repleto de debates nos grupos
de trabalho.
 
O  Plenário  da  Conferência  irá  -  pela  primeira  vez  -  debater  as  propostas  preliminares
preparadas na sequência  das trocas de pontos de vista  em nove grupos de trabalho do
Plenário. Estes primeiros esboços, agrupados por temas, baseiam-se nas recomendações
feitas pelos painéis de cidadãos europeus, pelos painéis nacionais e nas ideias recolhidas
através da plataforma digital multilingue, bem como nos intercâmbios realizados nas sessões
plenárias e nos grupos de trabalho da Conferência.
 
Quando:  sexta-feira,  25  de  março  -  sábado,  26  de  março  de  2022  (incluindo  reuniões
preparatórias,  de  grupos  de  trabalho  e  políticas)
 
Onde: Parlamento Europeu, em Estrasburgo, com participação presencial e à distância
 
O Plenário apresentará, numa base consensual, as suas propostas ao Conselho Executivo.
Este último elaborará um relatório em plena colaboração e total transparência com o Plenário.
Pode encontrar mais informações sobre a composição, o objetivo e os trabalhos do Plenário e
descarregar todos os documentos pertinentes para o próximo fim de semana, incluindo a
agenda, na página Web do Plenário da Conferência.
 
O relatório final da plataforma digital multilingue, baseado nas contribuições dos cidadãos
recolhidas até 20 de fevereiro,  será tido em conta nas propostas do Plenário e pode ser
consultado aqui.
 
Contexto
 
Cerca de 200 europeus de diferentes idades e origens, de todos os Estados-Membros, reúnem-
se  em  cada  um  dos  quatro  painéis  de  cidadãos  europeus  para  debater  e  adotar
recomendações  sobre  os  desafios  que  a  Europa  enfrenta  agora  e  no  futuro.
 
As recomendações feitas por estes painéis ao Plenário da Conferência estão disponíveis na
respetiva página Web. Estas foram apresentadas e debatidas com os 80 representantes dos
painéis em sessões plenárias anteriores (em janeiro e março de 2022). Estes representantes
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https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/working-groups
https://futureu.europa.eu/pages/working-groups
https://futureu.europa.eu/pages/european-citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=pt
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220318%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220318T130130Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=36a52cb3a83d190df275140eee2697d01797effa8cac26740dbe9f9bd31e9190
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220124IPR21607/futuro-da-europa-recomendacoes-dos-cidadaos-debatidas-em-sessao-plenaria
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220309IPR25151/futuro-da-europa-mais-um-plenario-dedicado-as-propostas-dos-cidadaos


continuarão a participar no processo até à sua conclusão.
 
Os cidadãos podem ainda apresentar contribuições na plataforma para permitir a continuação
do debate em linha. As contribuições introduzidas depois de 20 de fevereiro farão parte de um
relatório final após o dia 9 de maio.
 

Contactos 
 
 

Para saber mais
Processo da Conferência sobre o Futuro da Europa
Calendário da Conferência sobre o Futuro da Europa
Material multimédia

Kyriakos KLOSIDIS
Assessor de imprensa para a Conferência sobre o Futuro da Europa

(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Hana RAISSI
Assessora de imprensa para a Conferência sobre o Futuro da Europa

(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu

Sanne DE RYCK
Assessora de imprensa para a Conferência sobre o Futuro da Europa

(+32) 498 98 34 51
sanne.deryck@europarl.europa.eu

Isabel Teixeira NADKARNI
Serviço de Imprensa - Assessora de imprensa portuguesa

(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/23a8etd8z9qrn41q5pjalnnrfnvy?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFoE_Process_EN.jpg%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFoE_Process_EN.jpg&response-content-type=image%2Fjpeg&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220318%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220318T120101Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f0e0c8b6cd9785b1f88c807aae223c3500a1ad45c71f8f041fe203884af1501c
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/package/conference-on-future-of-europe_17609


Paolo SARACA VOLPINI
Apoio audiovisual

(+32) 470 88 13 42
paolo.saraca-volpini@europarl.europa.eu
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