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A Europa na ponta dos dedos: Parlamento Europeu
lança aplicação para os cidadãos
 
O Parlamento Europeu disponibiliza a partir de hoje uma aplicação móvel onde os
cidadãos podem encontrar informação sobre o que a União Europeia fez e planeia fazer
nos próximos anos.
 
Na perspetiva das próximas eleições europeias, que se realizam de 23 a 26 de maio (dia 26 em
Portugal), foi hoje lançada a “Citizens’ App”, uma aplicação móvel onde pode descobrir o que a
União Europeia (UE) tem feito nos últimos anos, os trabalhos em curso e as metas futuras. O
papel  do  Parlamento  Europeu  (PE),  a  única  instituição  da  UE  eleita  diretamente  pelos
cidadãos,  é  também  explicado  nesta  nova  aplicação.
 
As iniciativas europeias são apresentadas por tema e por área geográfica, sendo também
disponibilizada informação sobre o seu progresso. Esta aplicação móvel permite uma pesquisa
fácil, pode ser partilhada e deverá ficar disponível em 24 línguas.
 
Pode descarregar a “Citizens’ App” gratuitamente na App Store ou no Google Play.
 
Com a nova aplicação móvel poderá:
 

descobrir o que a UE tem feito, está a fazer e planeia fazer; 
encontrar eventos; 
saber quais são as iniciativas a nível local e nacional em 20 domínios diferentes; 
aceder a conteúdos multimédia, como vídeos, podcasts e diaporamas; 
utilizar filtros para as pesquisas e ver os resultados num mapa.
 

A aplicação pode ser adaptada aos interesses de cada pessoa, permitindo:
 

acrescentar eventos ao seu calendário pessoal; 
adicionar iniciativas aos favoritos; 
avaliar iniciativas através de um mecanismo de recolha de opiniões; 
receber notificações sobre assuntos que sejam do seu interesse; 
partilhar iniciativas nas redes sociais, por correio eletrónico ou por mensagem de
texto; 
aceder aos seus dados pessoais para gerir a sua conta.
 

Esta aplicação permite-lhe também aceder facilmente à informação do sítio Web O que a
Europa faz por mim, concebido para ilustrar o impacto da UE na vida dos cidadãos a nível local
e em toda a Europa.
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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
https://what-europe-does-for-me.eu/pt/home
https://what-europe-does-for-me.eu/pt/home


Contactos 
 
 

Para saber mais
App Store
Google Play

Jaume DUCH GUILLOT
Porta-voz do PE e diretor-geral da Comunicação

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
Chefe do Serviço de Imprensa

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Nova aplicação móvel: A Europa na ponta dos dedos
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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