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Conferência sobre o futuro da Europa: Guia do site (utilizadores em geral)

Damos-lhe as boas-vindas ao guia do utilizador da plataforma da Conferência sobre o futuro
da Europa! A plataforma irá permitir que contribua para os temas em debate na Conferência.
Para participar e partilhar as suas ideias, é importante familiarizar-se com as principais
funcionalidades da plataforma. Este guia explica como pode utilizar a plataforma.

1 Registo

Para participar, tem de iniciar uma sessão na plataforma. Para tal, tem de criar uma EU Login,
caso ainda não tenha uma. Consulte o site EU Login para o fazer (cerca de três minutos). Logo
que disponha da sua conta EU Login, clique no botão “Iniciar sessão“ na plataforma Conferência
sobre o futuro da Europa (ver a captura de ecrã abaixo). Preencha os campos com o seu endereço
de e-mail e senha. Quando iniciar sessão na plataforma, ser-lhe-á pedido que responda a algumas
breves perguntas sobre si (por exemplo, a sua nacionalidade, idade, origem). Depois de o fazer,
poderá então seguir os passos abaixo!
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2 Perfil público

Para configurar o seu perfil, aceda à sua conta, que é apresentada na página inicial por baixo do
nome da conta. Pode editar o seu nome/pseudónimo público nesta página.
Como pretende receber informações acerca da Conferência? Pode escolher as definições
das suas notificações através do segundo item no separador à esquerda da sua Conta. As
suas preferências são opcionais: pretende receber todas as notificações por e-mail, apenas
notificações sobre as pessoas ou debates que segue ou não pretende receber notificações?
Para além dos e-mails, pode aceder a uma página de notificações na plataforma ao clicar no
sino. Pode alterar as suas definições de conta e notificações em qualquer altura. Também pode
encontrar neste separador a opção para receber ou não newsletters, assim como no rodapé de
qualquer newsletter se optar por recebê-las.
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3 Participação
Para cada tópico, existem várias formas de participação utilizando diferentes funcionalidades
da plataforma. Aquelas que irá utilizar com mais frequência são as funcionalidades “Ideias“ e
“Eventos“.

Ideias
Aceda a “Ideias“ para ler, apoiar e/ou comentar as contribuições enviadas e para adicionar a
sua própria ideia ao clicar em “Nova ideia +“ Comece por dar um título à sua ideia (até 150
caracteres) e escrever algumas linhas para descrever o tema da sua ideia (até 1500 caracteres).
Na página seguinte, a sua ideia será comparada com outras ideias semelhantes. Se a sua ideia
for original, pode continuar; escolha uma categoria subtemática e adicione uma imagem ou
um documento, se desejar. Depois, envia-a para chegar à última etapa: pode rever a sua ideia e
publicá-la!

Eventos
Também pode participar em eventos. Estes eventos podem ser utilizados para participar em
reflexões mais aprofundadas acerca de questões específicas ou para organizar momentos mais
informais entre os membros de uma organização ou grupo, de forma a trabalhar coletivamente
em ideias para depois as partilhar na plataforma. Aqui pode encontrar todos os eventos futuros.
Procure um evento do seu interesse e inscreva-se!
Na página “Eventos“ verá os diferentes eventos que já decorreram ou decorrerão em breve. Ao
clicar num deles, terá acesso a explicações sobre como participar em eventos futuros, se assim
desejar. Se quiser consultar eventos que já decorreram, poderá ler os respetivos relatórios e as
contribuições e ideias elaboradas durante estes eventos.

Consulte o “Guia do organizador de eventos” se pretender organizar um evento.
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4 Mensagens
A partir das ideias e dos comentários publicados, pode ver os perfis dos outros utilizadores e
contactá-los ao clicar no ícone de envelope.
Iniciar uma conversa: o seu contacto receberá uma notificação por e-mail.

Pode encontrar todas as suas conversas privadas com outros utilizadores ao clicar no ícone de
envelope na barra de navegação.
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