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Conferência sobre o Futuro da Europa: lançamento da plataforma 
digital multilingue 

 

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa, composto por 
representantes do Parlamento Europeu, do Conselho da União Europeia e da 
Comissão Europeia, lança a plataforma digital multilingue para a Conferência 
sobre o Futuro da Europa e convida todos os cidadãos europeus a contribuírem 
para moldar o seu próprio futuro, assim como o de toda a Europa. A plataforma, 
disponível em 24 línguas, permite aos cidadãos de toda a UE partilhar e trocar 
ideias e pontos de vista em eventos organizados em linha. 

A Presidência conjunta da conferência congratulou-se com o lançamento da 
plataforma. 

«A plataforma constitui uma ferramenta essencial para dar aos cidadãos a 
possibilidade de participarem e de se pronunciarem sobre o futuro da Europa», 
declarou o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli. «Temos de garantir 
que as suas vozes são ouvidas e que intervêm no processo decisório, 
independentemente da pandemia de COVID-19. A democracia europeia, do tipo 
representativo e participativo, continuará a ser exercida aconteça o que acontecer, 
porque assim exige o nosso futuro comum.» 

«Chegou o momento de os nossos cidadãos partilharem ativamente as suas 
apreensões e as suas ideias», declarou por sua vez, em nome da Presidência do 
Conselho, o Primeiro-Ministro português, António Costa. «Este debate é mais 
oportuno do que nunca. Temos de nos preparar desde já, para sairmos desta crise 
reforçados e, uma vez vencida a pandemia, prontos para o futuro. Esperamos 
continuar a forjar, juntos, a Europa do futuro, uma Europa mais justa, mais verde e 
mais digital, que responda às expectativas dos nossos cidadãos.» 

«Saúde, alterações climáticas, empregos de qualidade e duradouros numa 
economia cada vez mais digital, estado das nossas sociedades democráticas: 
convidamos os europeus a pronunciarem-se sobre a Europa em que querem viver. 
Com esta plataforma de cidadãos, damos a todos a oportunidade de contribuírem 
para moldar o futuro da Europa e de interagirem com outras pessoas de toda a 
Europa», declarou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. «É 



  

uma excelente oportunidade para reunir virtualmente os europeus. Participe no 
debate! Juntos poderemos construir o futuro que queremos para a nossa União.» 

A Conferência sobre o Futuro da Europa é um exercício sem precedentes, aberto 
e inclusivo, de democracia deliberativa. Procura dar aos cidadãos de todos os 
quadrantes e de toda a Europa mais possibilidades de dizerem o que esperam da 
União Europeia, o que deverá ajudar a definir a direção a tomar e as políticas a 
elaborar pela UE no futuro. A Presidência conjunta assumiu o compromisso de dar 
seguimento aos resultados da Conferência. 

 

Contexto 

A plataforma digital multilingue é totalmente interativa e multilingue: as pessoas 
podem dialogar e debater as suas propostas com outros cidadãos de todos os 
Estados-Membros, nas 24 línguas oficiais da UE. Incentivamos todas as pessoas, 
de todos os quadrantes, a contribuírem, através da participação na plataforma, 
para moldar o seu futuro, bem como a promoverem a plataforma nas redes sociais, 
usando #TheFutureIsYours. 

A plataforma assegurará a plena transparência, que é um princípio fundamental 
da conferência, uma vez que todas as contribuições e resultados de eventos serão 
recolhidos, analisados, acompanhados e disponibilizados ao público. As principais 
ideias e recomendações alimentarão os debates nos painéis de cidadãos 
europeus e sessões plenárias e serão depois refletidas nas conclusões da 
conferência. 

Todos os eventos relacionados com a conferência registados na plataforma 
poderão ser visualizados num mapa interativo, que os cidadãos podem percorrer 
para, posteriormente, se inscrever nos eventos em linha que lhe interessem. Os 
organizadores podem utilizar o conjunto de ferramentas disponível na plataforma 
para ajudar a organizar e promover as suas iniciativas. Todos os participantes e 
eventos devem respeitar a Carta da Conferência sobre o Futuro da Europa, que 
estabelece normas para um debate pan-europeu respeitoso. 

A plataforma está organizada em torno de diversos temas: alterações climáticas e 
ambiente, saúde, uma economia mais forte e mais justa, justiça social e emprego, 
a UE no mundo, valores e direitos, Estado de direito, segurança, transformação 
digital, democracia europeia, migração e educação, cultura, juventude e desporto. 
Complementando estes temas, existe um tema em aberto, intitulado «Outras 
ideias», para questões transversais, uma vez que os cidadãos poderão colocar 
todas as questões que considerem importantes, uma vez que a conferência 
promove uma abordagem centrada nos cidadãos e que toma como ponto de 
partida as suas aspirações. 

https://twitter.com/hashtag/TheFutureIsYours?src=hashtag_click
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pt


  

A plataforma proporciona igualmente informações sobre a estrutura e os 
trabalhos da conferência. Está aberta a todos os cidadãos europeus, bem como 
às instituições e organismos da UE, aos parlamentos nacionais, às autoridades 
nacionais e locais e à sociedade civil e respeitará plenamente a privacidade dos 
utilizadores e a legislação europeia em matéria de proteção de dados. 

 

Mais informações 

Plataforma digital para a Conferência sobre o Futuro 

Perguntas & respostas sobre a plataforma digital multilingue para a Conferência 
sobre o Futuro da Europa 

 

Fichas informativas sobre a plataforma digital e o desenrolar da conferência. 

Carta da Conferência sobre o Futuro da Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para mais informações: 
 

 Ana Ascenção e Silva 
aas@reper-portugal.be 
0032 487 77 22 95 
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