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Como funciona a União Europeia? 
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• A União Europeia é uma parceria económica e política com 

características únicas, constituída por 28 países europeus, que 

abarcam uma grande parte do continente europeu 

 

• A UE tem um enquadramento institucional único: 

 - As grandes prioridades da UE são definidas pelo Conselho Europeu, 

 que reúne dirigentes nacionais e da UE; 

 - Os eurodeputados representam os cidadãos europeus no 

 Parlamento Europeu e são por eles directamente eleitos; 

 - Os interesses da UE no seu conjunto são defendidos pela Comissão 

 Europeia, cujos membros são designados pelos governos nacionais; 

 - Os países defendem os seus próprios interesses nacionais no 

 Conselho da União Europeia. 

 

 



Comissão Europeia 

• A Comissão representa e defende os interesses da UE no seu conjunto. 

Para supervisionar e executar as políticas da UE: 

 - Propõe nova legislação ao Parlamento e ao Conselho; 

 - Gere o orçamento e afeta os fundos da UE; 

 - Garante o cumprimento da legislação da UE (em conjunto com o 

Tribunal de Justiça); 

 - Representa a UE a nível internacional (por exemplo, em 

negociações com países terceiros)  

 - 28 comissários – 1 por EM 
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http://ec.europa.eu/policies/index_pt.htm


Parlamento Europeu 

• Único órgão da UE eleito democraticamente 

• Representa 28 Estados-membros – mais de 500 milhões cidadãos 

• 751 eurodeputados 

• 21 eurodeputados portugueses  

• Presidente: Martin Schulz (Alemanha, S&D) 

• Papel de colegislador, organizado em comissões parlamentares com 

áreas específicas que discutem e votam os relatórios que depois vão a 

plenário 
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Distribuição de Assentos 2014-2019 



O Conselho de Ministros da União Europeia 

• Representa os governos nacionais; 

 

• A presidência é assumida rotativamente pelos Estados-Membros; 

 

• Onde os ministros de cada Estado-Membro se reúnem para 
adoptarem legislação e assegurarem a coordenação das políticas 
da UE; 

 

• O Conselho e o Parlamento partilham entre si a decisão de aprovar 
novos textos legislativos da UE propostos pela Comissão. 
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Conselho Europeu 

 

  

• Define as orientações políticas gerais da UE, mas não tem poderes 
para adotar legislação;  

 

• Dirigido pelo seu Presidente – atualmente, Donald Tusk ; 

 

• Constituído pelos Chefes de Estado e de Governo dos Estados-
Membros e pelo Presidente da Comissão; 

 

• Reune-se durante alguns dias de cada vez e, pelo menos, duas 
vezes cada semestre.  

 

• Para perceber melhor a arquitetura das instituições europeias, ver 
aqui. 
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http://www.consilium.europa.eu/pt/european-council/president/
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-a33000e22be2


Processo legislativo 

• O processo legislativo da UE passa pela Comissão Europeia, 
Parlamento Europeu e Conselho de Ministros da UE; 

 

• A CE propõe a legislação; 

• O PE dá o seu parecer; 

• PE e Conselho adotam; 

 

• Processo de “codecisão” - processo legislativo ordinário, que 
confere o mesmo peso ao PE e ao Conselho num vasto leque de 
domínios: governação económica, imigração, energia, transportes, 
ambiente, entre outros; 

 

• Mais pormenores sobre o processo legislativo aqui. 

 

• Pequeno filme 
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http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-detail.html;jsessionid=33D8C27B4296E9155DB91E843B02FAA0.node1
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2943a9f1-0a1a-4f7c-9fe8-9f82009fa481


        

 

 

Qual a influência das decisões europeias no dia-a-dia?  
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Alguns exemplos: 

- Preço do roaming igual em todos os Estados-membros 

da UE; 

- União bancária: legislação para evitar novas crises 

económicas (proteger depósitos e salvaguardar 

bancos); 

- Regras para a contração de empréstimos; 

- Reconhecimento de diplomas noutros Estados-

membros; 

- Rotulagem: referência açúcar, sal, gordura; 

- Mais avisos nos maços de tabaco e proibição dos 

cigarros com sabores (mentol). 
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E no futuro próximo? 
 

- Limite das comissões bancárias para cartões 

de débito e credito (março); 

- Fim do roaming a partir de dezembro de 

2015; 

- Metas de redução do uso de sacos de 

plástico; 

- Carregador comum para os telemóveis; 

- Aumento da licença de maternidade. 
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Oportunidades de estágio / de carreira? 

 
- Licenciados podem fazer estágio nas várias 

instituições europeias.  

- No PE,  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/007cecd

1cc/Traineeships.htmlultar 

 

-     Diversos programas europeus de mobilidade; 

 

-   Para postos de trabalho, consultar EPSO 

http://europa.eu/epso/index_pt.htm 
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Serviço Imprensa em português 

 

Isabel Teixeira Nadkarni  

 

 Bruxelas: (32-2) 28 32198 

 Telemóvel: (32) 498 983 336  

 Estrasburgo: (33) 388 1 76758  

 E-mail: Isabel.nadkarni@europarl.europa.eu 

    

• Porta-vozes comissões parlamentares  
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/pressroom/press-

service/ 

 

Contactos úteis em Bruxelas 

Faro, 20 de março de 2015 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/pressroom/press-service/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/pressroom/press-service/
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/pressroom/press-service/


Porta-voz do Parlamento Europeu 

Jaume Duch 

 Bruxelas: (32-2) 28 43000 

 Telemóvel: (32) 496 599 476  

 Estrasburgo: (33) 388 1 74705 

 E-mail: jaume.duch@europarl.europa.eu 

   

Porta-voz do Presidente Parlamento Europeu para a imprensa 
portuguesa 

Giacomo Fassina 

 Bruxelas: (32-2) 28 44976 

 Telemóvel: (32) 485 983 310  

 Estrasburgo: (33) 388 1 74161 

 E-mail: giacomo.fassina@europarl.europa.eu 

 

   

 

Contactos úteis em Bruxelas 
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mailto:giacomo.fassina@europarl.europa.eu


 

• PSD  - Pedro Miguel Esteves 

  0032 2 284 2182 

  0032 477 287 239 

  pedromiguel.esteves@europarl.europa.eu 

 

 

• PS – Ricardo Pires 

  0032 2 284 6443 

  0032 478 392 256 

  ricardo.pires@europarl.europa.eu 

 

 

• PCP – Rita Magalhães 

  0032 2 284 7465 

  0032  475 980 226 

 rita.magalhaes@europarl.europa.eu 
 

 

 

 

 

 

Assessores de Imprensa 

Eurodeputados Portugueses 
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• BE – Cláudia Oliveira  

  0032 2 284 4669 

  0032 493 635 335 

  claudia.oliveira@europarl.europa.eu 

 

 

• CDS/PP – Luís Mesquita  

  0032 2 283 7240 

  0032 476 055 591 

  luis.mesquita@europarl.europa.eu 

 

 

Assessores de Imprensa 

Eurodeputados Portugueses 
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Gabinete do PE em Lisboa – 21 3504900 

 
Assessora de Imprensa 

Teresa Coutinho  

Tel: 21 3504913 

Telemóvel: 91 7683430 

teresa.coutinho@europarl.europa.eu 

 

 

Contactos úteis em Portugal 
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• Parlamento Europeu – www.europarl.europa.eu 

 

• Gabinete PE em Portugal – www.parleurop.pt 

 

• Media centre PE (com noticias da UE e material para 

imprensa e audiovisual) http://europa.eu/media-

centre/index_en.htm 

 

• Site geral UE – http://europa.eu/ 

 

Links gerais 

Faro, 20 de março de 2015 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.parleurop.pt/
http://europa.eu/media-centre/index_en.htm
http://europa.eu/media-centre/index_en.htm
http://europa.eu/media-centre/index_en.htm

