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APDSI APLAUDE PLATAFORMA INOVADORA SOBRE O 

FUTURO DA EUROPA 

Todos os cidadãos europeus, instituições e organismos da UE, 

parlamentos nacionais, autoridades nacionais e locais e sociedade 

civil são convidados a fazer ouvir a sua voz sobre a Europa que 

desejam 
 

Lisboa, 03 de maio de 2021 – No passado dia 19 de abril, foi lançada uma plataforma 

digital que convida os cidadãos europeus a partilhar as suas ideias para o futuro do 

projeto europeu, podendo contribuir para a agenda temática da Conferência sobre o 

Futuro da Europa.  

Sob o mote “o futuro nas suas mãos”, esta plataforma desafia todos os cidadãos a fazer 

ouvir a sua voz e a dar o seu contributo para uma Europa mais próxima da visão dos 

europeus, assumindo que é do seu próprio futuro que falamos. 

Esta plataforma disponível aqui (link: https://futureu.europa.eu/) está disponível nas 24 

línguas oficiais da EU permite a todos os cidadãos dos estados-membros partilhar ideias, 

subscrever ou acompanhar ideias já existentes, lançar reflexões sobre novos tópicos ou 

contribuir para a discussão de tópicos já existentes. Através desta plataforma é ainda 

possível organizar eventos ou acompanhar um evento em qualquer país europeu, e 

conhecer toda a informação oficial disponível sobre as temáticas abordadas.  
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A Conferência sobre o Futuro da Europa é um exercício sem precedentes, aberto e inclusivo, 

de democracia deliberativa e que, através desta plataforma inovadora, procura dar a todos 

os cidadãos a possibilidade de participar no processo de decisão sobre o futuro da União 

Europeia.  

Como uma ferramenta baseada em princípios de transparência e participação cívica, a 

APDSI recomenda que todos visitem esta plataforma e explorem o seu potencial, 

contribuindo também para a sua divulgação e promoção da participação dos cidadãos 

portugueses.  

A plataforma proporciona igualmente informações sobre a estrutura e os trabalhos da 

conferência e estará disponível online até ao final de 2022, aberta a todos os cidadãos 

europeus, bem como às instituições e organismos da UE, aos parlamentos nacionais, às 

autoridades nacionais e locais e à sociedade civil, respeitando plenamente a privacidade 

dos utilizadores e a legislação europeia em matéria de proteção de dados. 

 

Patrocinadores Globais da APDSI 

    

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  

 

 
SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem 

por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com 

este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.  
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Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados por 

grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços 

Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a 

Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as Competências 

digitais.  

 

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações entre 

as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a 

discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa. 

A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 
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