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O Parlamento Europeu é a voz dos cidadãos 
europeus. Com o objetivo de se aproximar dos 
cidadãos, uma estrutura modular itinerante 
vai estar em digressão por sete cidades em 
Portugal, com informação e espaços interativos, 
permitindo que os visitantes fiquem a saber 
mais sobre o Parlamento Europeu e como 
participar nas decisões da União Europeia.

Este projeto permite que os cidadãos conheçam 
o trabalho do Parlamento Europeu, encontrem 
Eurodeputados portugueses e representantes 
de entidades públicas e privadas, participem 
em debates e façam ouvir a sua voz. O conceito 
mostra o Parlamento Europeu a vir ao encontro
dos cidadãos de Portugal. 

Esta estrutura vai visitar sete cidades em 
Portugal entre abril e junho de 2022 (Vila Real, 
Viseu, Coimbra, Évora, Braga, Porto e Portimão), 
ficando três dias em cada localidade
e oferecendo uma combinação de atividades 
online e presenciais. 

A iniciativa tem o objetivo de aproximar
o Parlamento Europeu dos cidadãos, mostrar 
como a instituição funciona, dar aos visitantes 
a possibilidade de ficarem a conhecer os seus 
representantes e perceberem como a Europa 
tem impacto no seu dia-a-dia. 

CONHEÇA  
a iniciativa



No stand móvel do Parlamento Europeu, os visitantes podem assistir a sessões ao vivo com 
Eurodeputados, representantes de instituições públicas e privadas, de universidades, de associações 
estudantis e de juventude e de empresas locais. 

O espaço leva os visitantes numa viagem pelo 
Parlamento Europeu, para descobrirem como 
funciona a democracia europeia e o que
o Parlamento Europeu faz para melhorar a vida 
das pessoas e as suas regiões. 

Os visitantes vão ter uma visão clara sobre
o trabalho dos Eurodeputados, as prioridades 
legislativas do momento e o papel 
desempenhado no processo de decisão da 

União Europeia. Vão poder ficar a conhecer
o apoio concreto que a UE dá à sua região
e interagir com os seus representantes. 

Em cada cidade, estarão presentes 
Eurodeputados portugueses para falar sobre 
o seu trabalho e explicar como defendem
os interesses dos cidadãos. Os visitantes são 
convidados a participar nas sessões ao vivo, 
fazer perguntas e partilhar ideias.

INICIE UM DIÁLOGO
sobre a democracia europeia

CONHEÇA  
as atividades



 Um vídeo de boas-vindas da Presidente do Parlamento Europeu.

 Uma experiência virtual para descobrir porque é que os europeus, quando unidos, são mais  
 fortes, e como melhor podem enfrentar os desafios atuais. Nesta experiências, os visitantes  
 podem colocar-se no lugar de Eurodeputados.

 Uma mesa interativa em tempo real, onde os visitantes podem conhecer os principais   
 assuntos da atualidade e como os respetivos desafios estão a ser enfrentados. Os visitantes  
 obterão uma visão geral sobre os principais debates atuais e as iniciativas políticas-chave.

 Os visitantes podem obter mais informação sobre os 21 deputados portugueses ao   
 Parlamento Europeu, as suas prioridades e a forma como representam os interesses   
 dos portugueses.

 Uma secção sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa.

 "O que a Europa faz por mim", uma secção onde os visitantes podem informar-se sobre   
 os projetos europeus na sua região.  

E muitas mais - os visitantes podem obter informações, interagir com o Parlamento Europeu, ter 
uma palavra a dizer e participar na definição do futuro da Europa.

OUTRAS ATIVIDADES
no stand móvel



VILA REAL

BRAGA

PORTO

VISEU

ÉVORA

COIMBRA

PORTIMÃO

Saiba mais em:
parliamentonyourdoorstep.eu
#EUROPAÀSUAPORTA

VILA REAL
23 A 25 ABRIL

VISEU
30 ABRIL A 2 MAIO
 
COIMBRA
9 A 11  MAIO 

ÉVORA
27 A 29 MAIO

BRAGA
3 A 5 JUNHO

PORTO
9 A 11 JUNHO

PORTIMÃO
17 A 19 JUNHO 


