
O futuro está 
nas tuas mãos

Que tipo de evento posso organizar?  

• Qualquer pessoa pode organizar eventos relacionados com a 
Conferência. 

• Os eventos podem realizar-se presencialmente, em linha ou em formato 
híbrido. 

• Os eventos devem ser participativos, inclusivos, orientados para o futuro e devem 
respeitar a Carta da Conferência. Pode inspirar-se nos formatos propostos nos 
conjuntos de ferramentas.

Faz-te ouvir https://futureu.europa.eu
#TheFutureIsYours

Como organizar eventos? 
A Conferência é um exercício democrático de base que dá prioridade às ideias e às 
iniciativas dos cidadãos europeus. Os cidadãos de toda a UE podem participar nos 
debates sobre o nosso futuro comum relativos ao que lhes importa.  Para isso, podem 
participar em eventos ou organizar os seus próprios eventos no âmbito da Conferência. 
Isso é possível através da plataforma digital multilingue  (https://futureu.europa.eu), 
disponível em 24 línguas. 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=pt
http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=pt


• Pode navegar num mapa de todos os eventos registados, escolher  
e assistir a um evento, mesmo sem registo na plataforma. 

• Pode organizar um evento, registá-lo na plataforma e comunicar as 
ideias do evento, criando uma conta. 

Como posso participar?  

Como posso registar o evento na plataforma?

Como posso fazer uma comunicação sobre o meu evento? 

É fácil. Siga estes passos: 

• Registe-se a si próprio ou registe a organização na plataforma, caso 
ainda não o tenha feito.

• Preencha um formulário com o título, descrição, tipo, tema, endereço, 
ligação para videoconferência, hora de início e de fim e tipo de inscrição. Pode usar 
uma das 24 línguas oficiais da UE.   

• Leia a Carta e assinale a respetiva casa, indicando que aceita a Carta. 

• Clique em «criar» e o seu evento aparecerá na lista de eventos e no mapa.

Pode organizar um evento a título individual ou em nome de uma organização 
(associação, ONG, etc.), introduzindo o nome desta organização no registo.

Para partilhar as conclusões resultantes do seu evento, deve redigir um 
relatório sucinto e preenchê-lo em linha. 

Publique também na plataforma as ideias concretas sugeridas e associe-
as ao evento, para que elas possam contribuir para as sucessivas 
deliberações. O relatório do evento deve incluir os seguintes elementos: 

• o tipo de evento 

• o número de participantes e o seu contexto demográfico (p. ex., idade ou sexo)

• os principais temas debatidos e as ideias sugeridas 

• os argumentos subjacentes a essas ideias

• o ambiente geral e o seguimento esperado

Para mais informações, consulte o «Guia para organizadores de eventos» disponível 
na plataforma.

Lembre-se: É essencial elaborar um relatório sobre o evento e associá-lo às ideias da 
plataforma para que a Conferência seja eficaz.

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7362/Step-by-step_guide_for_event_organisers_PT.pdf
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Como posso mobilizar as pessoas para se 
manterem empenhadas? 

Após o evento, incentive as pessoas a ler o relatório na plataforma da 
Conferência, a prosseguir o debate mantendo-se em contacto através da 
plataforma da Conferência e a propor novas ideias ou a comentar as ideias 
de outras pessoas. 

O que acontece aos contributos dos cidadãos na 
plataforma?

Consulte a infografia sobre o processo e o calendário.

Sugestões:

• Um conjunto de ferramentas dará orientações passo a passo e ajudará a 
preparar o evento, a acolhê-lo e a apresentar um relatório sobre as suas 
conclusões.

• Deve utilizar a identidade visual da Conferência, os materiais de campanha e 
outros instrumentos de comunicação para comunicar o seu evento e divulgar 
informações.

• Se necessitar de apoio e orientação, contacte o Gabinete de Ligação do 
Parlamento Europeu, a Representação da Comissão ou o Centro de Informação 
Europe Direct mais próximo.
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