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Dia da Europa 2021
A Conferência sobre O Futuro da Europa

Ao longo do tempo considerou-se importante o estabelecimento de um conjunto
de símbolos de identidade da
União Europeia.
Entre outros consignou-se
o dia 9 de maio como Dia da
Europa.
Porquê dia 9 de maio?
Dia 9 de maio de 1950, pelas 16h00, Robert Schuman, o
então ministro francês dos Negócios Estrangeiros, apresentou, no Salon de l’Horloge do
Quai d’Orsay, em Paris, uma
proposta com as bases fundadoras do que é hoje a União

Europeia
Esta proposta, conhecida
como “Declaração Schuman”,
baseada numa ideia originalmente lançada por Jean Monnet, trazia consigo valores de
paz, solidariedade, desenvolvimento económico e social,
equilíbrio ambiental e regional
e incluía a criação de uma instituição europeia supranacional incumbida de gerir as matérias-primas que nessa altura
constituíam a base do poderio
militar: o carvão e o aço.
Por se considerar que esse dia foi o marco inicial da
União Europeia, os Chefes de

Estado e de Governo, na Cimeira de Milão de 1985, decidiram consagrar o dia 9 de
maio como “Dia da Europa”.
Este ano, no Dia da Europa,
está previsto o evento inaugural da Conferência sobre o Futuro da Europa.
Num momento particularmente difícil, em que a pandemia de COVID-19 e as suas
consequências
socioeconómicas representam um desafio sem precedentes para a UE
e os seus Estados-Membros,
requerendo ação decisiva e
abrangente.
As grandes prioridades para o Futuro da Europa estabelecidas pela Comissão Europeia são:
- Promover uma recuperação europeia alavancada pelas
transições climática e digital;
- Reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo
- Concretizar o Pilar Social
da União Europeia como elemento essencial para assegurar
uma transição climática e digital justa e inclusive.
No dia 19 de abril foi lan-

çada a plataforma digital (https://futureu.europa.eu/) que
permite que todos os cidadãos
europeus da União Europeia
contribuam para a Conferência
sobre o Futuro da Europa. Os
cidadãos de toda a Europa poderão expressar os seus pontos
de vista sobre quaisquer questões que considerem importantes para o futuro da UE, através desta nova plataforma digital multilingue. Será assim
possível aos cidadãos apresentarem, a nível europeu, as suas
ideias, comentarem as ideias
de outros cidadãos, criarem
e participarem em eventos. A
plataforma será o núcleo central da Conferência, um espaço onde serão reunidos e partilhados todos os contributos
dos cidadãos, incluindo eventos descentralizados, painéis
dos cidadãos europeus e sessões plenárias da Conferência.
A plataforma contém um
mecanismo sofisticado que
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reunirá e analisará as principais questões levantadas pelos cidadãos, que serão incluídas nos painéis de cidadãos europeus e as sessões plenárias
da Conferência. Além disso, a
plataforma disponibilizará informação sobre a estrutura e o
trabalho de Conferência, bem
como recursos úteis para os
organizadores de eventos, incluindo um catálogo dos eventos principais, através do qual
poderão promover as suas iniciativas a nível local, regional,
nacional e europeu. Graças a
um mapa de eventos, os cidadãos poderão facilmente procurar aqueles em que pretendam participar.
Participe na construção europeia informando-se e interagindo na plataforma digital:
https://futureu.europa.eu/
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