
O futuro está 
nas tuas mãos

Apresentação da plataforma digital multilingue da 
Conferência sobre o Futuro da Europa 

Trata-se do centro nevrálgico da Conferência sobre o Futuro da 
Europa. Neste espaço, pode partilhar ideias, procurar eventos, ler as 
contribuições resultantes de todos os eventos relacionados com a 
Conferência e acompanhar os respetivos progressos. Tudo isto nas 
24 línguas oficiais da UE.

Pode estabelecer ligações, desenvolver ideias em colaboração com 
outras pessoas e exprimir-se sobre o futuro da Europa. Todos os 
contributos para a Conferência, incluindo dos cidadãos, dos eventos 
locais, dos painéis de cidadãos europeus e das sessões plenárias, 
serão reunidos e partilhados. 

A plataforma está organizada em torno de temas para debate 
e deliberação (alterações climáticas e ambiente, saúde, uma 
economia mais forte, 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). Estes temas são complementados por um 
tema em aberto, para que possa contribuir com ideias sobre outras 
questões que considere importantes. 
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Faz-te ouvir https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu


Faz-te ouvir

Através da plataforma, pode:

Partilhar as suas 
ideias e subscrever ou 
comentar as ideias de 
outros participantes, 
na língua da sua 
escolha. O objetivo é 
criar um verdadeiro 
debate transnacional 
entre os cidadãos de 
toda a Europa.

Aceder a um mapa 
(digital, híbrido ou 
físico) de eventos 
e inscrever-se nos 
eventos em que quer 
participar.

Carregar informações 
sobre os eventos 
que organiza – que 
aderem aos princípios 
fundamentais 
da Conferência e 
partilhar em seguida 
os resultados na 
plataforma, a fim de 
alargar o debate a um 
público mais vasto.

Papel da plataforma na Conferência

A plataforma digital multilingue em linha visa maximizar a participação, promover um 
debate verdadeiramente europeu entre os cidadãos e garantir a acessibilidade e a 
transparência da Conferência sobre o Futuro da Europa.

Está aberta a todos os cidadãos, a todos os intervenientes públicos (instituições da 
UE, parlamentos, autoridades locais, etc.) e à sociedade civil, pan-europeia, nacional 
ou local. É incentivada a participação do maior número possível de pessoas, de todos 
os quadrantes. A privacidade dos utilizadores e a legislação europeia em matéria de 
proteção de dados serão plenamente respeitadas.

A plataforma facilita uma abordagem centrada nos cidadãos e que tome como ponto 
de partida as suas aspirações e o acesso do público aos resultados de todos os 
eventos e visa garantir que os debates realizados em toda a UE sejam ouvidos pelos 
responsáveis das instituições da UE. 

Como aceder à plataforma 

Qualquer pessoa pode ler e percorrer as ideias e os eventos publicados na plataforma, 
mas para poder apresentar contributos (ideias ou eventos), tem de se registar. Os 
utilizadores registam-se através do sistema EU Login ou podem iniciar uma sessão 
através das redes sociais.

Faz-te ouvir iniciando hoje uma sessão na plataforma da Conferência 
sobre o Futuro da Europa. 

#TheFutureIsYours 

https://futureu.europa.eu
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