
 

A Europa na palma da sua mão: explore a UE  com a
nossa aplicação móvel
 
Uma nova aplicação móvel desenvolvida pelo Parlamento Europeu fornece a visão sobre
como a União Europeia molda o nosso quotidiano e o incentiva a envolver-se no seu
futuro.
 
O que significa a Europa na prática
 
A “Citizens’ App” (“Aplicação do Cidadão”) apresenta uma grande quantidade de informações
sobre  o  impacto  da  União  Europeia  (UE)  em vários  aspetos  da  vida  do  dia-a-dia.  É  um
agricultor? Pratica desporto ao ar livre? Gostaria de fazer algum tipo de voluntariado? Existem
formas importantes em que as regras da UE facilitam as realidades para si e esta aplicação
mostrar-lhe-á como.
 
Outra secção analisa o que a UE está a fazer nas diferentes regiões de toda a Europa. Onde
quer que resida, pode encontrar projetos apoiados pela União que visam melhorar a qualidade
de vida.
 
Faça a diferença 
 
A aplicação móvel possui, também, uma visão para o futuro, nomeadamente com trabalhos de
pesquisa sobre temas como as alterações climáticas,  a defesa cibernética e as relações
internacionais – onde se explicam as tendências que vão transformar as nossas sociedades
nos próximos anos.
 
Mas no final, a UE é tudo sobre o que o cidadão faz dela e é por isso que a aplicação o ajuda a
encontrar iniciativas do seu interesse na sua área e o atualiza sobre o progresso destas. Pode
marcar, partilhar eventos com amigos e avaliá-los. Participe, conheça pessoas que partilham as
suas paixões ou preocupações e ajude a construir uma Europa melhor!
 
A aplicação está disponível em todas as 24 línguas oficiais da UE. Descarregue-a
gratuitamente na Apple App store ou no Google Play store.
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https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app


Para saber mais
Comunicado de imprensa: “A Europa na ponta dos dedos: Parlamento Europeu lança
aplicação para os cidadãos” (11-01-2019)
Comunicado de imprensa: “Tudo o que precisa de saber sobre as eleições europeias de 2019”
(21-12-2019)

Vídeo
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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