
 
Futuro da Europa: propostas dos grupos de
trabalho no plenário
 
O plenário da Conferência do Futuro da Europa vai debater propostas concretas dos
grupos de trabalho, a 8 e 9 de abril.
 
 
 
Os presidentes dos nove grupos de trabalho do plenário vão submeter propostas consolidadas
dos temas da sua responsabilidade ao plenário da Conferência sobre o Futuro da Europa. As
propostas baseiam-se principalmente nas recomendações dos painéis de cidadãos europeus e
dos painéis nacionais, nas ideias recolhidas através da Plataforma Digital Multilingue, bem
como em contributos dos debates nas sessões plenárias e dos grupos de trabalho.
 
Quando: Sexta-feira 8 de abril e sábado 9 de abril de 2022
 
Onde: Parlamento Europeu em Estrasburgo
 
Contexto
 
A sessão plenária vai prosseguir o trabalho realizado pelo plenário e pelos nove grupos de
trabalho a 25 e 26 de março, quando foram debatidas as propostas preliminares.
 
O Plenário, com base no consenso, vai apresentar as suas propostas à Comissão Executiva.
Esta última vai elaborar um relatório em total colaboração e transparência com o Plenário.
Saiba mais sobre a composição, propósito e trabalho do Plenário e faça download de todos os
documentos relevantes (incluindo a agenda) para a próxima semana no sítio da internet do
Plenário da Conferência.
 
O relatório final da Plataforma Digital Multilingue, a ser tomado em consideração nas propostas
do Plenário e baseado nas contribuições dos cidadãos recolhidas até ao dia 20 de fevereiro,
está também disponível em linha.
 
Os cidadãos podem continuar a submeter as suas contribuições na Plataforma, permitindo a
extensão do debate em linha. As contribuições introduzidas depois do dia 20 de fevereiro serão
cobertas por um relatório final procedente ao dia 9 de maio.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220324IPR26134/futuro-da-europa-primeiro-debate-sobre-as-propostas-da-conferencia
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%2F20220404%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220404T112543Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f293228fc7cc732e791c5c47162ac7ce44721357434cae679b5a17952a2b4145


Contactos 
 
 

Para saber mais

Processo da Conferência sobre o Futuro da Europa
Calendário
Centro Multimédia

Hana RAISSI
Press officer

(+32) 2 28 41587 (BXL)
(+32) 484 27 87 54
hana.raissi@europarl.europa.eu

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

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609


Raquel PATRÍCIO GOMES
Gabinete do PE em Portugal
Assessora de imprensa

(+351) 213 504 913
(+351) 93 332 36 36
raquel.patricio@europarl.europa.eu

Vera RAMALHETE
Gabinete do PE em Portugal

(+351) 213 504 927
(+351) 917 780 323
vera.ramalhete@europarl.europa.eu
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