
  

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Estrasburgo, 9 de maio 2021 

 

Conferência sobre o Futuro da Europa arranca em Estrasburgo 

 

Evento inaugural celebra o lançamento do processo participativo estabelecido 
conjuntamente pelo Parlamento Europeu, Conselho e Comissão Europeia. 

No Dia da Europa 2021, o Parlamento Europeu acolheu em Estrasburgo o evento inaugural 
da Conferência sobre o Futuro da Europa. 

Comemorando o Dia da Europa 

Os presidentes das instituições europeias discursaram sobre a sua visão para a Europa 
depois de um discurso de boas-vindas do Presidente francês, Emmanuel Macron. Em 
seguida, os Copresidentes do Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa 
responderam a perguntas colocadas por cidadãos de toda a UE. 

Estudantes europeus do programa Erasmus estiveram fisicamente presente no evento, 
bem como os membros Conselho Executivo da Conferência, respeitando as regras 
sanitárias. Participaram remotamente mais de 500 cidadãos, além de ministros dos 
Assuntos Europeus, eurodeputados e deputados dos Parlamentos nacionais e outros 
convidados. 

Veja excertos da cerimónia: 

Discurso de boas-vindas de Emmanuel Macron, Presidente da França 

Discurso de David Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu 

Discurso de António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, em representação do Conselho 
da UE 

Discurso de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia 

Intervenções dos Copresidentes do Conselho Executivo: Guy Verhofstadt (Parlamento 
Europeu), Ana Paula Zacarias (Conselho) e Dubravka Šuica (Comissão Europeia) 

Assista ao evento na íntegra, incluindo apresentações do violinista Renaud Capuçon e do 
quarteto Karski. 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/conference-on-the-future-of-europe---inaugural-event-statement-by-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic_I205024-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/conference-on-the-future-of-europe-inaugural-event-statement-by-david-sassoli-ep-president_I205247-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/conference-on-the-future-of-europe-inaugural-event-statement-by-antonio-costa-portuguese-prime-minister-and-president-in-office-of-the-council-of-the-eu_I205253-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/conference-on-the-future-of-europe-inaugural-event-statement-by-ursula-von-der-leyen--president-of-the-european-commission_I205252-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/conference-on-the-future-of-europe-inaugural-event-statement-co-chairs-zacarias-suica-verhofstadt_I205255-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/conference-on-the-future-of-europe-inaugural-event-statement-co-chairs-zacarias-suica-verhofstadt_I205255-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/pt/conference-on-future-of-europe-inaugural-event_20210509-1400-SPECIAL-CONFERENCE_vd


  

Próximos passos 

O Conselho Executivo fixará em breve a data da primeira reunião do Plenário da 
Conferência. Estão a decorrer os preparativos para os painéis de debate entre cidadãos, e 
o número de participantes e eventos na Plataforma Digital Multilíngue da Conferência 
continua a crescer. A Conferência está empenhada em dar o máximo de espaço aos jovens 
e, nesse sentido, continuam os preparativos para o Encontro Europeu da Juventude, 
organizado pelo Parlamento Europeu em outubro. 

 

Contexto 

Antes do evento, o Conselho Executivo da Conferência finalizou as regras que permitirão 
transformar as prioridades, esperanças e preocupações dos cidadãos em recomendações 
viáveis. Leia mais sobre essas regras aqui. 

 

LINKS 

Plataforma Digital da Conferência sobre o Futuro da Europa 

Carta da Conferência sobre o Futuro da Europa 

Futuro da Europa: Dialogar com os cidadãos para construir uma Europa mais resiliente 

Começam os preparativos para a Conferência sobre o Futuro da Europa 

Material multimédia gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Para mais informações: 
 

 
Alexandra Carreira 

alexandra.carreira@mne.gov.pt 
00 351 919 503 405 

Marta Loja Neves 

marta.neves@mne.gov.pt 
00 351 919 672 835 

https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210509IPR03801/conferencia-sobre-o-futuro-da-europa-faz-te-ouvir
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pt
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210304IPR99242/futuro-da-europa-dialogar-com-os-cidadaos-para-construir-uma-ue-mais-resiliente
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-conference-on-the-future-of-europe
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-inaugural-event_18901_pk
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