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Introdução

A iniciativa de cidadania europeia dá aos cidadãos da UE a oportunidade única de contribuírem para o processo 
de decisão política a nível europeu, solicitando à Comissão Europeia que proponha legislação num domínio da sua 
competência. Para inscrever uma iniciativa na agenda da Comissão, os organizadores da iniciativa devem recolher as 
declarações de apoio de, pelo menos, um milhão de cidadãos em, pelo menos, sete países da UE. Os organizadores 
dispõem de 12 meses para recolher as declarações de apoio e podem escolher a data de início da recolha, que deve 
começar nos seis meses seguintes ao registo da iniciativa.

Se precisar de mais informações sobre como registar uma iniciativa de cidadania europeia, consulte a nota de 
orientação sobre Como redigir uma iniciativa. Se tiver uma iniciativa em mente e quiser receber aconselhamento 
independente, use a função OBTER ACONSELHAMENTO do Fórum da Iniciativa de Cidadania Europeia para obter 
assistência personalizada durante a fase de preparação da iniciativa.

Recolher mais de um milhão de declarações de apoio de cidadãos da UE em pelo menos sete países diferentes no 
prazo de 12 meses é mais complexo do que pode parecer. Para evitar problemas e garantir que atinge o seu objetivo, 
deve preparar o seu plano de campanha com bastante antecedência em relação à data de início do período de 
recolha e assegurar os recursos necessários para a sua execução. Isto implica:

• constituir e coordenar uma equipa de campanha em vários países, com pessoas de línguas diferentes e 
envolvendo parceiros múltiplos

• criar as mensagens de base da campanha, tendo em mente que devem 
ser claras e coerentes e permitir a adaptação às circunstâncias locais

• criar uma identidade visual

• criar um bom sítio Web para fazer campanha pela sua iniciativa

• identificar os seus principais canais de comunicação

https://europa.eu/citizens-initiative/home_pt


- Como fazer campanha -

4

INICIATIVA 
DE 
CIDADANIA 
EUROPEIA

2
Criar uma infraestrutura de 
apoio à escala da UE

As campanhas de iniciativa de cidadania europeia com maior sucesso 
apoiavam-se em estruturas que tinham sido estabelecidas ainda antes da 
redação da própria proposta de iniciativa. Se não fizer já parte de uma rede 
sólida à escala europeia, comece por se concentrar na procura de um grupo 
restrito de organizadores que o possa apoiar. Idealmente, já deveria dispor 
de uma rede antes de lançar a sua iniciativa, mas, enquanto organizador, 
também pode constituir (ou consolidar) a sua rede entre o registo da 
iniciativa e o início do período de recolha. Tente estabelecer ligações com 
organizações e cidadãos ativos noutros Estados-Membros que partilhem os 
seus interesses e preocupações. Se já contar com uma rede deste tipo, estas 
são algumas etapas preliminares que poderá realizar com os seus parceiros 
europeus (ver também a nota de orientação Como procurar parceiros):

• Compreender os objetivos de cada parceiro – é pouco provável que 
as suas missões sejam idênticas. Definir objetivos fundamentais da 
campanha que todos os parceiros possam subscrever.

• Selecionar cuidadosamente alguns Estados-Membros (sugestão: 
pelo menos sete) onde o tema seja já bem conhecido e beneficie 
de um amplo apoio e onde exista um parceiro forte, a fim de 
concentrar a campanha nos países onde a iniciativa tenha mais 
probabilidades de ser bem-sucedida.

• Compreender os diferentes recursos de cada parceiro, no que se 
refere aos seus meios financeiros, ao seu pessoal, às suas redes e 
aos seus voluntários, e, se necessário, reforçar os parceiros mais 
fracos escolhendo um segundo parceiro no mesmo país.

• Chegar a acordo sobre os aspetos financeiros – a campanha 
será financiada localmente em cada país, ou os recursos serão 
agrupados e atribuídos em função das necessidades?

• Decidir a forma como será coordenada a campanha – que 
instrumentos de comunicação internos e línguas serão utilizados?

• Nomear equipas nacionais e de coordenação e, se possível, dar-
lhes a oportunidade de se reunirem presencialmente.

• Assim que possível, começar a trabalhar em conjunto com 
regularidade (utilizando os instrumentos e as línguas escolhidos por 
todos) para desenvolver planos de campanha. Identificar e resolver 
rapidamente os eventuais problemas de comunicação interna.

Conselhos 
práticos
Uma comunicação eficaz entre 
os membros da sua equipa 
transnacional de campanha pode 
ajudá-lo a partilhar ideias, métodos 
e materiais (textos, material visual, 
etc.) e a evitar a repetição dos erros. 
Utilize um modelo radial circular, 
em que os coordenadores centrais 
apoiem e orientam as equipas 
nacionais, mas as equipas nacionais 
também possam falar facilmente 
entre si utilizando um grupo 
WhatsApp, Slack e/ou o Skype.
Criar um plano de comunicação 
em três fases principais:
• Pré-lançamento – nesta fase, 

a comunicação concentra-se 
na criação do seu ecossistema 
de partes interessadas e no 
desenvolvimento e teste de 
mensagens e materiais da 
campanha.

• Campanha pública – é o período 
intenso de 12 meses em que 
pode recolher declarações de 
apoio, durante o qual todos os 
esforços se concentrarão no 
objetivo de obter um milhão de 
assinaturas.

• Seguimento – 
independentemente do 
resultado da iniciativa, 
provavelmente quer continuar 
a comunicar com a sua rede de 
partes interessadas e apoiantes.

Comece por definir os seus 
públicos-alvo principais. Estes 
podem ser diferentes em cada 
um dos países onde vai fazer 
campanha.  
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Quais são os seus públicos-alvo?
• Identifique os grupos onde encontrará mais facilmente pessoas dispostas a assinar as declarações de apoio à sua iniciativa. 

Não se fie na sua intuição. Esforce-se por basear a sua análise em dados concretos. 
• Consulte os seus parceiros nos principais países da campanha para identificar grupos chave que estejam mais familiarizados 

com o contexto local.
• Defina quatro ou cinco apoiantes típicos sob a forma de «personas» – com nome, sexo, idade, profissão, interesses, 

filiações, etc., diferentes. Esboce o retrato de cada uma delas. Tente perceber a melhor forma de abordar cada persona em 
relação à iniciativa e elabore uma estratégia adequada para o efeito. 

• Descubra onde se reúnem estes grupos, em linha e fora de linha. Será importante selecionar uma ou duas plataformas 
sociais para a campanha, embora os locais de reunião físicos também tenham a sua importância.

• Analise o tipo de linguagem que usam, o que lhes agrada e o que os afasta. Estes elementos podem variar de pessoa para 
pessoa, por isso, certifique-se de que percebe bem as principais diferenças.
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Um elemento essencial do seu plano de campanha é o plano propriamente 
dito. Para cada ação importante (a realizar durante o ano de campanha 
pública) defina o mais claramente possível:

• o grupo ou grupos visados

• o canal ou canais a utilizar – pode tratar-se de uma plataforma 
social como o Facebook e/ou uma campanha nos meios de 
comunicação social

• as principais mensagens

• os suportes mediáticos

• o tempo/recursos necessários para criar os meios de comunicação 
– estas estimativas são realistas?

• as datas de início e fim da ação

• os objetivos – quantas assinaturas deve cada ação produzir?

Uma estratégia de comunicação inteligente tem um impacto cumulativo. 
Tente programar as ações para que se reforcem umas às outras. Por 
exemplo:

• Identifique uma figura pública entre a primeira vaga de signatários 
num país.

• Tente recrutar o influenciador publicando no Twitter que muitos 
dos seus seguidores já assinaram. Pergunte-lhe se também irá 
assinar.

• Publique conteúdos que serão vistos pelos seus seguidores 
(especialmente se o influenciador tiver assinado).

• Use a história para atrair o interesse dos média.

• Repita o processo.

Conselho 
prático
O calendário é determinante. 
Não planeie ações de campanha 
importantes durante as férias 
de verão ou de Natal, quando 
as pessoas podem estar 
ocupadas com outras coisas. Em 
contrapartida, tente aproveitar 
a dinâmica política local. Utilize 
eventos e debates nacionais 
e regionais relevantes que já 
incitem as pessoas a refletir sobre 
o tema da sua iniciativa como 
oportunidades para amplificar o 
impacto da campanha.
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Estratégias de campanha

Nem todas as iniciativas de cidadania europeia que conseguiram recolher 
um milhão de assinaturas fizeram campanha exclusivamente nas redes 
sociais. Mas todas reconheceram que as redes sociais são um meio 
muito eficaz de reunir apoio. De acordo com as circunstâncias nacionais 
específicas, há outras estratégias que podem dar muito bons resultados. 
No entanto, todas as iniciativas devem desenvolver uma estratégia forte de 
campanha nos média sociais, seguindo estas etapas:

• Identificar as comunidades visadas.

• Selecionar uma ou, no máximo, duas plataformas sociais 
amplamente utilizadas pela comunidade alvo – idealmente, aquelas 
em que os organizadores ou os seus parceiros tenham já uma 
presença bem estabelecida.

• Identificar os intermediários e os influenciadores com um grande 
número de seguidores entre o público-alvo.

• Ser criativo e escolher um título curto, incisivo e facilmente 
compreensível para a iniciativa, que seja fácil de traduzir noutras 
línguas, tais como «Stop glifosato», «Acabar com as gaiolas» 
ou «Habitação para todos». Criar gráficos e elementos visuais 
atraentes. 

• Desenvolver (e testar) as mensagens e material adequados – cada 
conteúdo deve ser atraente para o público-alvo e, por conseguinte, 
deve ser escrito de forma clara e concisa para ser utilizado em 
todos os canais de comunicação.

• Lançar a campanha em vagas – se possível, usar uma pequena 
parte do orçamento disponível para promover publicações que 
funcionem bem naturalmente.

• Monitorizar os resultados cuidadosamente, se possível, seguindo 
o percurso do utilizador. Em que etapa do sistema de recolha em 
linha é que as pessoas desistem? Qual é o problema? Pode ser 
corrigido? A recolha de informações e resultados ajudará a melhorar 
as mensagens e as campanhas.

Conselhos 
práticos
• Responda às observações 

e perguntas – se receber 
mensagens inconvenientes 
(trolls) responda de forma 
educada mas firme. A sua 
comunidade protegê-lo-á; 
bloqueie as contas que 
reincidam neste tipo de 
comportamento.

• Seja paciente – o objetivo último 
é conduzir as pessoas para o 
sistema de recolha em linha da 
sua iniciativa, mas a forma mais 
eficaz de o fazer pode não ser 
pedir-lhes diretamente o seu 
apoio.

• Incentive os intermediários e 
influenciadores a partilharem 
as suas publicações mais 
importantes.

• Recorra a eventos nacionais 
– conferências ou programas 
televisivos relevantes, por 
exemplo, e aos hashtags 
associados – para fazer com que 
a sua mensagem chegue a novos 
grupos.
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Formular as mensagens 
principais

Responda às seguintes perguntas a fim de criar ou testar as mensagens 
principais da campanha:

• Pense na forma como explicaria o objetivo da sua iniciativa em 
duas ou três frases à sua avó ou ao seu vizinho.

• Pense na forma como o explicaria a uma criança de 10 anos.

• Tente reduzir a sua explicação a apenas cinco palavras (use palavras 
simples).

• Assegure-se de que as suas mensagens são positivas.

• Tente explicar o processo da Iniciativa de Cidadania Europeia 
de uma forma clara e simples – por exemplo, por que motivo é 
necessário preencher um formulário de declaração de apoio? De 
que forma mudar a legislação da UE irá melhorar a situação? 
Não hesite em utilizar o material de comunicação disponível em 
todas as línguas oficiais da UE no sítio da Iniciativa de Cidadania 
Europeia. 

• Localize as suas mensagens para cada um dos países onde 
pretende fazer campanha – as mensagens devem estar disponíveis 
na língua ou línguas locais dos países a que se destinam e ser 
adaptadas ao contexto cultural desses países. 

• Teste as suas mensagens em membros do seu público-alvo. As 
reações são as que esperava?

https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_pt
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Canais de comunicação

Um sítio Web promocional pode ser um grande instrumento de campanha, desde que:

• seja fácil de encontrar – registe um nome de domínio curto, relevante e fácil de memorizar

• seja multilingue – nas línguas de cada um dos países onde faz campanha

• explique de forma clara e sucinta o problema abordado pela sua iniciativa, a solução esperada e o processo e 
o calendário da iniciativa de cidadania europeia

• seja cativante – um visual atrativo e gráficos e vídeos interessantes podem ajudá-lo a transmitir a sua 
mensagem e a apelar ao seu público-alvo 

• seja motivador – tente comunicar em tempo (quase) real o número de assinaturas recolhidas em cada país e 
o número total para incentivar outros potenciais signatários e motivar os coordenadores e os voluntários

• seja útil – forneça ligações para outras informações relevantes

• seja um convite à ação – preveja um botão em posição de destaque que dirija o utilizador para sistema de 
recolha de assinaturas em linha

Utilização das redes sociais

Decida o mais cedo possível quais as plataformas sociais (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, etc.) 
e as contas que irá utilizar. Vai, por exemplo, utilizar as páginas Facebook dos seus parceiros ou criar uma página 
de campanha específica? Apenas uma página central (com conteúdos em várias línguas) ou uma para cada país da 
campanha?

Se tenciona criar uma ou mais contas de campanha específicas, deve fazê-lo o mais rapidamente possível, muito 
antes de iniciar a campanha, e certificar-se de que constitui um núcleo de intermediários e de influenciadores. 
Assim que começar a ter mais seguidores, comece a falar sobre a iniciativa, tente criar entusiasmo em torno do 
tema, partilhe notícias sobre o processo de redação e registo e solicite reações e/ou ajuda. As reações ajudá-lo-ão a 
aperfeiçoar e a localizar as suas mensagens. Responda a todos os comentários que puder, sempre de forma positiva. 
Quando um influenciador importante partilhar o seu conteúdo, partilhe a publicação deste. Faça-se ouvir e mostre-
se disponível para falar diretamente com cada pessoa que comente. Esteja preparado para responder a todas as 
perguntas que lhe possam ser colocadas. Facilite a assinatura das declarações de apoio.
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Se o seu orçamento de comunicação o permitir, prepare conteúdos 
multimédia, especialmente para as redes sociais – infografias, GIF 
animados, fotografias ou mesmo um curto vídeo. Conceba-os como 
recursos multilingues, de modo a que possam ser utilizados em todos os 
países visados – um vídeo não falado forte pode ser acompanhado de um 
texto curto na língua de cada país visado. Estes recursos têm uma grande 
longevidade – pode distribuí-los em diferentes ocasiões, com diferentes 
convites à ação. Utilize de preferência um hashtag único para a campanha 
internacional e oriente o tráfego para o seu sítio Web.

Eventos de promoção

Os recursos devem ser concentrados onde sejam suscetíveis de ter maior 
impacto. Estar presente num evento com muito público não lhe garante que 
irá obter um grande número assinaturas. Mas se achar que a maioria das 
pessoas que assiste a pequeno evento está interessada na sua iniciativa, a 
deslocação valerá provavelmente a pena.

Entre os materiais promocionais que podem ser úteis, destacam-se:

• Postais ou cartões de visita com o lema, o endereço Web e o 
hashtag da campanha (nas diferentes línguas) a distribuir pelos 
voluntários e apoiantes aos potenciais signatários.

• Fotocópias a entregar com os formulários da declaração de apoio 
(nas diferentes línguas) que expliquem os termos mais difíceis e o 
motivo pelo qual são necessários dados pessoais.

Conselhos 
práticos
• Atraia seguidores, valorizando 

as conversas e as comunidades 
relevantes para o tema da sua 
iniciativa. 

• Seja visível, original e verdadeiro.
• Publique oportuna e 

regularmente, de modo a ser 
tão interativo quanto possível. 
Utilize hashtags, identifique 
outras contas importantes e 
utilize elementos interativos 
como sondagens, funções 
«live» ou sessões de perguntas 
e respostas. Torne as suas 
páginas divertidas e visualmente 
apelativas. 

• Incentive os apoiantes, os 
voluntários, os intermediários e 
os influenciadores a partilharem 
o conteúdo da sua campanha. 
Monitorize os resultados. 

• Repita e reproduza o que melhor 
se faz em cada país e aperfeiçoe 
ou deixe de usar o que não 
funciona bem.

Conselho 
prático
Trabalhe afincadamente para 
conseguir oportunidades de falar 
nos eventos em que participa. 
Use um tom determinado e eficaz. 
Cinco minutos de intervenção 
podem gerar muitas assinaturas.
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O presente texto deve ser considerado um guia destinado aos organizadores de iniciativas de 
cidadania, não vinculando juridicamente a Comissão Europeia. O texto não pretende ser exaustivo 
e não pode ser considerado uma interpretação oficial dos Tratados. A Comissão não pode ser 
responsabilizada pela eventual utilização das informações aqui apresentadas.

Odnosi s medijima

A menos que disponha e/ou os seus parceiros disponham de equipas de 
relações públicas sólidas (e dotadas de recursos suficientes), não perca 
demasiado tempo com comunicados de imprensa. Tente, em vez disso, 
manter relações diretas e pessoais com jornalistas que já tenham escrito 
sobre temas próximos do tema da sua iniciativa. Cada equipa de campanha 
central e nacional deverá ter um membro que tenha à vontade para falar na 
televisão ou na rádio. Não se interesse apenas pelos jornalistas dos grandes 
jornais nacionais ou dos grandes organismos de radiodifusão. O interesse 
dos média é muitas vezes um fenómeno cumulativo. Uma peça proeminente 
num jornal local pode chamar a atenção da imprensa regional, e assim por 
diante. Nunca desperdice a oportunidade de falar com um jornalista. Os 
bloguistas, videobloguistas, autores de podcasts e outros influenciadores 
sociais têm muitas vezes um grande alcance em comunidades orientadas 
para questões específicas.

Para mais informações sobre como as iniciativas bem sucedidas fizeram 
campanha, consulte as seguintes fichas:

• Um de nós 

• Right2Water 

• Stop glifosato 

• Stop vivisection 

• Minority SafePack (ainda não disponível)

Use a função OBTER ACONSELHAMENTO do Fórum da Iniciativa de Cidadania 
Europeia para pedir assistência personalizada e independente sobre como 
organizar a sua iniciativa. Receberá uma resposta no prazo de oito dias úteis.

Conselhos 
práticos
• Cative os jornalistas nos média 

sociais, partilhando o conteúdo 
que publicam quando for 
relevante para a iniciativa e 
explicando o seu interesse. 

• Contacte-os por mensagem 
direta, correio eletrónico e 
telefone. 

• Não se limite a pedir que cubram 
a sua iniciativa – pense em como 
os pode ajudar (uma história 
humana original, um ângulo 
político, uma boa fotografia, 
etc.).
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