COMUNICADO DE IMPRENSA

Conferência sobre o Futuro da Europa: Presidência Portuguesa organizou o
primeiro Evento de Cidadãos Europeus em Portugal
Lisboa, 18 de junho 2021

A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia acolheu ontem, 17 de junho, em
Lisboa, um Evento de Cidadãos Europeus da Conferência sobre o Futuro da Europa. Tratase do primeiro evento de nível europeu da Conferência, no qual foi dado enfoque ao papel
central a desempenhar pelos cidadãos neste organismo, antecedendo a sessão plenária
inaugural, que se realizará em Estrasburgo, a 19 de junho.
O evento decorreu em formato híbrido, no Centro Cultural de Belém, e reuniu os 27
representantes dos painéis ou eventos de cidadãos a nível nacional (um por cada EstadoMembro da UE), o Presidente do Fórum Europeu de Juventude e os cidadãos já
selecionados para participar nos painéis de debate entre cidadãos europeus da Conferência.
Abriu-se assim a oportunidade para que os participantes debatessem as suas expectativas
em relação à Conferência com os três Copresidentes do respetivo Conselho Executivo: a
Secretária de Estado para os Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, o Eurodeputado Guy
Verhofstadt e a Vice-Presidente da Comissão responsável pela Democracia e a Demografia,
Dubravka Šuica. Participaram ainda no evento outros representantes e observadores do
Conselho Executivo, o órgão responsável pela tomada de decisões quanto aos trabalhos da
Conferência.
As discussões centraram-se no papel das várias estruturas da Conferência sobre o Futuro
da Europa, nomeadamente a plataforma digital, os eventos e os painéis de debate entre
cidadãos a nível nacional e a nível europeu, bem como o plenário da Conferência. Do
programa fez igualmente parte uma sessão final de perguntas e respostas.
Os resultados deste evento de cidadãos irão informar o debate da sessão plenária da
Conferência, a realizar a 19 de junho, a que assistirão os representantes dos eventos ou
painéis de debate entre cidadãos a nível nacional (um por cada Estado-Membro da UE).
Pode assistir à sessão integral aqui.

Contexto
A Conferência sobre o Futuro da Europa é uma iniciativa conjunta do Parlamento Europeu,
do Conselho e da Comissão Europeia, que atuam em pé de igualdade, em parceria com os
Estados-Membros.

O seu principal objetivo é dar voz ativa aos cidadãos relativamente aos temas que estes
consideram mais importantes para o futuro da União Europeia. Todos os cidadãos europeus,
as autoridades europeias, nacionais, regionais e locais, bem como a sociedade civil e outras
organizações interessadas em promover eventos e em contribuir com ideias, podem
participar na Conferência e são encorajados a fazê-lo.
Os cidadãos da Europa já podem partilhar as suas ideias na Plataforma Digital Multilingue
da Conferência, a qual se encontra disponível nas 24 línguas oficiais da UE
(https://futureu.europa.eu), bem como participar nos eventos relacionados com a
Conferência e organizar os seus próprios eventos, carregando-os na plataforma.
O processo de seleção aleatória dos cidadãos que irão constituir os painéis de debate entre
cidadãos europeus será concluído em breve. Os painéis irão decorrer entre setembro de
2021 e janeiro de 2022, de modo a informarem as futuras sessões do plenário,
nomeadamente através de um conjunto de recomendações a que a união deverá dar
seguimento, com base nos contributos dos cidadãos obtidos na plataforma.
O plenário da Conferência inclui também uma forte componente cidadã. Cento e oito
cidadãos europeus irão participar nas discussões plenárias informadas pelos painéis de
debate entre cidadãos europeus e pela plataforma digital multilingue. Entre eles, contamse 80 representantes dos painéis de debate entre cidadãos europeus, dos quais pelo menos
um terço terão menos de 25 anos, 27 representantes dos eventos ou painéis de debate
entre cidadãos ao nível nacional da Conferência (um por cada Estado-Membro), além do
Presidente do Fórum Europeu de Juventude.

Links:
Plataforma Digital da Conferência sobre o Futuro da Europa
Carta da Conferência sobre o Futuro da Europa

Para mais informações:
Ana Ascenção e Silva
aas@reper-portugal.be
00 32 487 77 22 95

