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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Lançamento de Electio2014.eu: 
Os cidadãos elegem o próximo 

Presidente da Comissão Europeia 
 
  

Para ler este comunicado de imprensa em FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, 

CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT e MT, clique aqui. 

  

Bruxelas, 4 de abril de 2014 

  

Aconteceu hoje o lançamento do projeto online mais ambicioso alguma vez levado a cabo 

sobre as eleições europeias: Electio2014.eu, uma plataforma web e aplicação móvel em 

24 línguas concebidas para ajudar os eleitores da UE a decidir em que candidato/a ou 

partido votar nas eleições de 2014 para o Parlamento Europeu. 

  

A plataforma Electio2014 ('Electio' significa 'a escolha' em Latim) foi desenvolvida pela 

VoteWatch Europe, uma organização independente que monitoriza e analisa as 

atividades de tomada de decisão do Parlamento Europeu e o do Conselho de Ministros 

da UE. A plataforma inclui as seguintes funções principais: 

 Os utilizadores poderão votar no seu candidato favorito para Presidente da 

Comissão Europeia, bem como atribuir competências a cada um dos candidatos 

oficiais. 
 Ao votarem em 20 aspetos chave nos quais os Membros do Parlamento Europeu 

(Eurodeputados/as) também votaram ao longo dos últimos cinco anos, os 

utilizadores podem descobrir qual o/a Eurodeputado/a, partido nacional ou grupo 

europeu de partidos que mais se aproxima das suas opiniões. De forma a assegurar 

condições de igualdade, os/as novos/as candidatos/as podem também criar o seu 

próprio perfil na plataforma Electio2014. 
 O website irá incluir posições de líderes de opinião a nível europeu e nacional 

e de organizações da sociedade civil acerca das 20 questões que compõem a 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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secção ‘Faça corresponder o seu voto’, e permitirá aos utilizadores comparar essas 

posições, bem como compará-las com as dos Membros do Parlamento Europeu e 

de novos/as candidatos/as. 
 A PollWatch2014.eu, que foi lançada em fevereiro, será parte integrante da nova 

plataforma. Os utilizadores poderão ver qual seria o impacto da última previsão de 

resultados das eleições europeias de 2014 em algumas políticas-chave da UE. 

Poderão também fazer as suas próprias previsões do resultado. 

O Professor Doutor Simon Hix, Presidente da VoteWatch Europe e Diretor do 

Departamento de Governo na London School of Economics and Political Science, 

afirmou: "Há duas coisas que provocam o interesse dos eleitores na política: conflitos 

políticos e confrontos pessoais. Electio2014.eu oferece ambos. Os votantes podem 

descobrir quais os Membros do Parlamento Europeu e novos/as candidatos/as que mais 

se aproximam das suas próprias opiniões sobre um conjunto de 20 questões-chave, e 

podem também exprimir preferência por um dos candidatos a Presidente da Comissão 

Europeia. Isto irá ajudar a dar vida à corrida". 

  

Doru Frantescu, co-fundador e diretor de políticas da VoteWatch Europe, afirmou: 

"Utilizámos a base de dados da VoteWatch Europe com mais de 6 mil votações nominais 

no Parlamento Europeu para criar uma ferramenta que permita aos utilizadores comparar 

as suas posições com as dos políticos. Outras ferramentas semelhantes baseiam-se em 

promessas de partidos, enquanto a nossa ferramenta se baseia na forma como os 

políticos votaram realmente. Isso faz dela um indicador muito fiável das preferências 

políticas". 

  

www.electio2014.eu (online a partir de 4 de abril de 2014, 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

A aplicação móvel Electio está disponível para iOS, Android e Windows Phone. 

  
Para mais informação ou para agendar uma entrevista com um dos autores envie um 

e-mail para secretariat@votewatcheurope.eu ou contacte-nos através do +32 2 318 

11 88. 
 
 
Notas: 

  

Electio2014.eu é um projeto de VoteWatch CIC. É cofinanciado pelo Parlamento 

Europeu, Open Society Foundations e Burson-Marsteller / Europe Decides. 
 
O projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do 

Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi 

associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, 

informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles 

vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do 

programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável 

pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar. 

  

 


