O Presidente

Bruxelas, julho de 2021
O futuro está nas suas mãos: as suas perspetivas sobre o futuro da Europa
Caro/a colega,
Na qualidade de Presidente do Comité das Regiões Europeu, tenho o prazer de o/a convidar a contribuir para
o mais amplo inquérito alguma vez realizado junto de todos/as os/as políticos/as eleitos/as na União Europeia
a nível local e regional.
Na sequência do lançamento da «Conferência sobre o Futuro da Europa», em 9 de maio de 2021, é fundamental
que, sendo o nível de governo mais próximo dos cidadãos e aquele em que estes mais confiam, os dirigentes
locais e regionais partilhem as suas opiniões sobre o futuro da União Europeia.
A Conferência será encerrada, na primavera de 2022, com um relatório final que será crucial para decidir do
rumo da União Europeia nos próximos anos.
Posso garantir-lhe que, ao longo deste processo, o Comité das Regiões Europeu irá trabalhar, através das suas
atividades políticas e de diálogos locais com os cidadãos, no sentido de representar todas as regiões, cidades,
vilas e aldeias e de assegurar que as suas opiniões são partilhadas na Assembleia Plenária da Conferência.
Pode seguir os nossos trabalhos na Conferência aqui.
A sua opinião e as suas ideias são importantes. Em colaboração com a Ipsos, selecionámo-lo/a para participar
neste inquérito que representa o milhão de políticos/as da EU eleitos/as em municípios, cidades e regiões.
Agradeço, pois, que consagre um pouco do seu tempo a responder ao questionário, o que não lhe deve tomar
mais de 10 minutos.
Os resultados do inquérito serão publicados em 12 de outubro de 2021, durante a reunião plenária do Comité
das Regiôes, aquando da apresentação do nosso Barómetro Regional e Local.
Será uma honra se acompanharem em linha.
Muito obrigado por moldarem juntos o futuro da Europa e de a aproximarem dos cidadãos.
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