Participe nesta iniciativa!

A consulta de cidadãos europeus sobre o
Consumo Sustentável é uma iniciativa do
parceiro português, o Instituto de Tecnologia
Química e Biológica (ITQB), no âmbito do
projecto europeu PACITA (EU FP7-SiS),
financiado pela União Europeia e com a
participação de, pelo menos, 11 parceiros
Europeus.

A sua opinião é muito importante!
Faça parte de uma consulta pública a nível
europeu na qual participarão pelos menos
100 cidadãos em cada um dos 11 países
envolvidos - Portugal, Holanda, Áustria,
Bulgária, Catalunha-Espanha, Dinamarca,
Hungria, Lituânia, República Checa, Irlanda
e Valónia-Bélgica.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

http://www.pacitaproject.eu/
Inscrições abertas :
1ª fase até dia 31 de Julho de 2014
2ª fase até dia 5 de Setembro de 2014

INSCRIÇÕES

Email: consultapublica25out@gmail.com
Telefone: 00351 914 363 302

Consulta Pública
sobre
Consumo Sustentável
Lisboa, 25 de Outubro de 2014

Junte-se a nós!
Cada vez mais a participação activa dos
cidadãos é importante para as decisões
políticas, a nível nacional e internacional.
Procuramos portugueses para participar
numa consulta pública europeia sobre
Consumo Sustentável.
Junte-se a mais de 1000 cidadãos
europeus e dê-nos a sua opinião!
Este vai ser sem dúvida um dia diferente!
Contamos consigo para participar neste
evento e demonstrarmos a importância de
envolver os cidadãos no debate de questões
importantes ao nível das políticas públicas.

A sua opinião
é importante!
Queremos saber a sua opinião
sobre problemas relacionados
com grandes desafios na
área do ambiente, tais como,
aquecimento global,
recursos energéticos, água,
produção alimentar e saúde
pública.
• Como é que os políticos
devem abordar estes assuntos?
• Qual o plano que deve ser
aplicado a nível nacional e
europeu?
Dê-nos a sua opinião e
vamos fazê-la chegar aos
nossos políticos.

Como participar?
A consulta pública vai realizar-se em Lisboa
e irá reunir pelo menos 100 portugueses.
O recrutamento dos cidadãos é feito de
forma aleatória e pretende-se que reflita,
na medida do possível, a população
portuguesa, pelo que a sua inscrição fica
sujeita a confirmação.
Será um evento de um dia, onde os
participantes irão receber informação
variada e responder a perguntas comuns a
todos os países envolvidos.
Queremos saber a sua opinião!
A participação é gratuita e estão
incluídas todas as refeições.
Encerraremos o dia com uma sessão de
convívio e uma banda ao vivo. No caso
de ser de fora da Área Metropolitana de
Lisboa, pagaremos os custos de transporte,
estando previsto alojamento para quem vier
de longe (mais de 200km).

