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Objetivos:

• Informar sobre o funcionamento da União Europeia e as 

suas principais estruturas

• Sensibilizar para a importância do voto nas próximas 

eleições europeias

www.eapn.p

t



Portugal recupera da crise que atravessou há alguns 

anos atrás e que exigiu a intervenção da Troika e um 

programa de reajustamento.

www.eapn.p
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A Europa enfrenta inúmeros desafios: Brexit, as migrações, 

os extremismos de alguns países da Europa e ainda 

as ameaças do contexto internacional



Pergunta e resposta

• Alguma vez viajaram pela Europa?

• Em que países já estiveram?

• Alguma vez emigraram? Qual o motivo? E os filhos/netos tiveram 

necessidade de emigrar? Qual a principal razão?

• Ano de adesão à CEE? 

• Ano de adesão ao Euro?

• A adesão ao Euro foi boa ou má?

www.eapn.p
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• Outras consequências de pertencermos à União Europeia?

- Politica agrícola comum

- Pescas

• Número de deputados a eleger em 2019 para o Parlamento

Europeu - 705

• População da União Europeia – 505.7 milhões

Factos





• Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) 

• Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no 

Parlamento Europeu 

• Conservadores e Reformistas Europeus 

• Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa 

• Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica 

Verde 

• Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia 

• Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta 

• Europa das Nações e da Liberdade 
www.eapn.p
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Famílias políticas

http://www.eppgroup.eu/pt
http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=EN
http://www.ecrgroup.eu/
http://www.alde.eu/en
http://www.guengl.eu/
http://www.greens-efa.eu/
http://www.efddgroup.eu/
http://enfgroup-ep.eu/
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Famílias políticas

Movimentos Políticos Pan-Europeus: os movimentos

escolhem também os candidatos principais para mobilizar o

eleitorado e organizam a estratégia de campanha em

diferentes níveis: europeu, nacional e local.

Têm secções em diferentes países…



Candidatos Portugueses ao PE

Partido político Cabeça de lista

Aliança Paulo Sande

Bloco de Esquerda Marisa Matias

CDS-PP Nuno Melo

CHEGA André Ventura

Iniciativa Liberal (integra o ALDE – Aliança dos

Liberais e Democratas pela Europa)

Carlos Guimarães Pinto 

(Presidente do Partido)

Nós, Cidadãos Mendo Castro Henriques

(Presidente do partido)

PAN – Partido Animais Natureza Francisco Guerreiro

PDR – Partido Democrático Republicano Marinho e Pinto

Partido Social Democrata Paulo Rangel 

Partido Socialista Anunciado a 16 de fevereiro

(Pedro Marques?)

CDU João Ferreira



Parlamento Europeu: 

• O Parlamento Europeu (PE) é o órgão legislativo da UE com 

responsabilidades legislativas, orçamentais e de supervisão.

• O PE é diretamente eleito pelos cidadãos europeus de 

cinco em cinco anos. As últimas eleições tiveram lugar em 

maio de 2014. As próximas serão a 26 de maio de 2019.
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Instituições europeias:



Parlamento Europeu: 

• Logo após as eleições o Parlamento Europeu elege:

– Um Presidente (atual: António TAJANI)

– 14 Vice-Presidentes

– 5 questores 

Todos renovados de dois anos e meio em dois anos e meio.

• O Parlamento Europeu elege o Presidente da Comissão 

Europeia.

www.eapn.p
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Instituições europeias:



Conselho Europeu:

• O Conselho Europeu tem como funções definir as orientações

e prioridades políticas gerais da União Europeia. Os seus

membros são: os Chefes de Estado e de Governo dos países

da União Europeia, o Presidente da Comissão Europeia, o Alto

Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a

Política de Segurança.

www.eapn.p
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Instituições europeias:



Conselho da União Europeia:

• Funções: dar voz dos governos dos países UE, aprova a 

legislação e coordena as políticas

• Membros: ministros dos governos de cada país da UE, em 

função da matéria agendada

• Presidente: a presidência é exercida rotativamente pelos 

países da UE, por períodos de 6 meses (neste momento é 

assumida pela  Roménia). 

www.eapn.p
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Instituições europeias:



Comissão Europeia:

• Defende os interesses gerais da UE, mediante a apresentação 

de propostas legislativas e a execução da legislação, das 

políticas e do orçamento da União Europeia.

• A direção política é exercida por uma equipa de 28 

Comissários (um de cada país da UE), liderada pelo Presidente 

da Comissão, que decide da repartição das pastas políticas 

pelos Comissários.

www.eapn.p
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Instituições europeias:

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019_pt
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_pt


Banco Central Europeu:

• É o banco central responsável pela moeda única da Zona 

Euro e a sua principal missão é preservar o poder de compra

do euro, assegurando assim a estabilidade de preços na 

respetiva zona.

• Tribunal de Justiça da União Europeia: interpreta o direito 

europeu para garantir que este é aplicado da mesma forma

em todos os países da UE e delibera sobre diferendos 

jurídicos entre governos nacionais e instituições europeias.

www.eapn.p
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Instituições europeias:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Euro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_de_compra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euro


• Para alcançar os objetivos estabelecidos nos Tratados, a UE 

adota diferentes tipos de atos legislativos. Alguns desses atos 

são vinculativos outros não. Alguns são aplicáveis a todos os 

países da UE, outros apenas a alguns deles.

➢ Regulamento- é um ato legislativo vinculativo, aplicável em 

todos os seus elementos em todos os países da UE.

➢ Diretiva - é um ato legislativo que fixa um objetivo geral que 

todos os países da UE devem alcançar. Contudo, cabe a cada 

país elaborar a sua própria legislação para dar cumprimento a 

esse objetivo.

www.eapn.p

t

Funcionamento da UE:



➢ Uma decisão só é vinculativa para os seus destinatários 

específicos (por exemplo, um país da UE ou uma empresa), 

sendo-lhes diretamente aplicável.

➢ Uma recomendação permite às instituições dar a conhecer os 

seus pontos de vista e sugerir uma linha de conduta sem 

todavia impor uma obrigação legal aos seus destinatários. Não 

é vinculativa. Ex. Recomendação de 2013 “Investir nas 

crianças para quebrar o ciclo vicioso da desigualdade”.

www.eapn.p
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Funcionamento da UE :



Os Tratados:

• Os Tratados são acordos vinculativos entre os países da UE, 

que definem os objetivos prosseguidos pela UE, as regras de 

funcionamento das instituições europeias, o processo de 

tomada de decisão e as relações entre a UE e os países que a 

constituem.

➢ Tratado de Roma- 1957

▪ Finalidade: instituir a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom).

• Os Tratados fundadores foram sendo alterados à medida que 

novos países foram aderindo à UE: a ultima alteração ocorreu 

com a adesão da Croácia em 2013.

www.eapn.p
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Funcionamento da UE :



➢ Tratado de Lisboa- 2007

▪ É um tratado que foi assinado pelos  Estados membros da EU 

a 13 de dezembro de 2007 e que reformou o funcionamento da 

União a 1 de dezembro de 2009, quando entrou em vigor. Ele 

emenda o Tratado da União Europeia (TUE, Maastricht; 1992) e 

o Tratado de Roma; 1957. 

www.eapn.p
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Funcionamento da UE :



❖ A EAPN tem apelado em diferentes momentos e em diferentes 

documentos por um maior compromisso político com as 

questões sociais que visem um combate à pobreza eficaz. 

❖ A EAPN apela aos diferentes candidatos às próximas eleições 

europeias para integrarem nos seus programas eleitorais o 

compromisso de tornar a “União Europeia livre de Pobreza” 

(#EUPovertyFree).

www.eapn.p
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As eleições europeias e a campanha da 

EAPN Europa:



➢ Precisamos de uma mudança de paradigma da austeridade 

para o investimento social em sistemas de proteção social 

fortes e empregos e serviços de qualidade, particularmente 

serviços públicos.

➢ Os sistemas de proteção social são o alicerce de nossas 

sociedades. Todos os países europeus devem ter sistemas de 

proteção social fortes, incluindo esquemas de Rendimento 

Mínimo dignos para garantir um rendimento adequada para 

uma vida digna

www.eapn.p
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As eleições europeias e a campanha da 

EAPN Europa_ principais mensagens



➢ Sabemos que a mudança é possível, a nível local, nacional e 

europeu. Congratulamo-nos com importantes compromissos 

políticos para combater a pobreza e a desigualdade, através 

dos objetivos da Estratégia Europa 2020, o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, embora estes não sejam suficientemente visíveis a 

nível nacional e local ou tenham (ainda) um impacto real.

➢ Apelamos às instituições europeias para que seja assegurado 

um espaço significativo para a participação da sociedade civil e 

das pessoas que vivem em situação de pobreza.

www.eapn.p
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As eleições europeias e a campanha da 

EAPN Europa_ principais mensagens



➢ Políticas macroeconómicas para promover os direitos 

humanos, combater a desigualdade e a pobreza e garantir 

o bem-estar.

➢ Uma Europa com sistemas de proteção social que 

garantam uma vida digna para todos.

➢ Ação concreta: não precisamos de compromissos, 

precisamos de ações e impacto real.

➢ Democracia e Participação: Nós somos a Europa.

As eleições europeias e a campanha da 

EAPN Europa_ MENSAGENS

QUAL É A VOSSA OPINIÃO 

SOBRE ESTAS MENSAGENS?



• Elaboração de 2 documentos:

(um com informação acessível convidando a pessoas a votar para 

uma Europa Livre de Pobreza (#EUPovertyFree) e  outro com 

ações mais concretas convidando os candidatos a assinar e 

tornar as assinaturas visíveis no site da campanha)

• Gravação de mensagens vídeo com pessoas em situação 

de pobreza

• Usar quer os documentos, quer os vídeos para solicitar 

que os candidatos demonstrem o seu compromisso com a 

luta contra a pobreza.

www.eapn.p
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As eleições europeias e a campanha da 

EAPN Europa_ principais atividades



• O lançamento da campanha decorrerá em meados de fevereiro

• 9 de maio – organização de uma ação conjunta em Bruxelas e

nos Estados membros. (Ex: conferência, press release,

flashmob, …)

• Campanha nos meios de comunicação digitais (twitter,

facebook, …)

• Parceria com outras entidades (Social Platform e o grupo

organizado em torno de “A Europa que queremos”).

www.eapn.p
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As eleições europeias e a campanha da 

EAPN Europa_ marcos



• Participação nas atividades da EAPN Europa (vídeos,

mensagens no facebook e página web,)

• Realização de um seminário a 12 de abril em Lisboa com os

candidatos e com organizações e pessoas em situação de

pobreza

• Divulgação na revista Focussocial

www.eapn.p
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As eleições europeias e a campanha da 

EAPN Europa_ atividades nacionais



Campanha da EAPN Europa_ Logo



Campanha da EAPN Europa_Postais



Campanha da EAPN Europa_Postais



Campanha da EAPN Europa_Postais



Campanha da EAPN Europa_Postais
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EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza

Rua de Costa Cabral, 2368 | 4200-218 Porto 

Telf: 225420800  Fax. 225403250 

e.mail: fatima.veiga@eapn.pt / 

geral@eapn.pt

Aveiro . Beja . Braga . Bragança . Castelo Branco . Coimbra . Évora . Faro .

Guarda . Leiria Lisboa . Portalegre . Porto . Santarém . Setúbal . Viana do Castelo

. Vila Real . Viseu

OBRIGADA

mailto:fatima.veiga@eapn.pt
mailto:geral@eapn.pt

