
#EUTakeTheInitiative

Iniciativa de  
cidadania europeia  
O seu instrumento para participar na 
elaboração das políticas europeias

FACTOS E NÚMEROS     
PORTUGAL    

A iniciativa de cidadania europeia dá-lhe a 
oportunidade de participar diretamente no 
processo democrático europeu, permitindo-lhe 
ter uma influência maior nas políticas 
da UE que afetam o seu quotidiano. 

9 milhões de europeus dos 28 Estados-
-Membros já fizeram ouvir a sua voz 
através da Iniciativa de Cidadania 
Europeia. Mas podemos melhorar 
se mais cidadãos utilizarem este 
instrumento de participação de-
mocrática ao nível da UE. [O] acordo 
[sobre a reforma da ferramenta] é um 
importante passo em frente, através 
do qual simplificamos as regras e torna-
mos mais fácil o processo que permite aos 
cidadãos europeus fazerem ouvir a sua voz. 
Têm agora à sua disposição uma ferramenta 
de acesso e utilização fáceis para solicitar 
diretamente às instituições da UE que ajam 
sobre as questões que realmente lhes tocam.

FRANS TIMMERMANS 
Primeiro Vice-presidente da Comissão Europeia 
(Comunicado de imprensa 12/12/18)

TOME A  
INICIATIVA 

FACTOS SOBRE A INICIATIVA  
DE CIDADANIA EUROPEIA  

EM PORTUGAL
Proibição do  

Glifosato  
(2017)

Não à  
Vivissecção 

(2015)

Direito à  
Água
(2013)

Um de Nós 
(2014)

INTERVENHA EM 
QUESTÕES QUE 
LHE SÃO CARAS

CRIE REDES DE  
CONTACTOS E  
PROMOVA O  
DEBATE

FALE DIRETAMENTE  
COM OS RESPONSÁVEIS 
POLÍTICOS

Mais de 70  
iniciativas registadas

4 iniciativas bem 
sucedidas

Mais de 9 milhões de  
cidadãos da UE apoiaram  

uma iniciativa

1 070 865
7990

1 659 543
13 964

1 173 130
11 305

1 721 626
65 564

Limiar UE 28 (1 milhão)

Limiar português (15 750)

PARA APRESENTAR UMA PROPOSTA BEM  
SUCEDIDA À COMISSÃO EUROPEIA É 
NECESSÁRIO

DESDE 2012

NÚMERO DE ASSINATURAS DAS 
INICIATIVAS BEM SUCEDIDAS:

4 9M

Um número mínimo  
de assinaturas em  

7 países da UE

 7
1M

START FINISH

1 milhão de  
assinaturas

Um comité de 7 cidadãos 
residentes em 7 países da 

UE

Para mais informações sobre a iniciativa de cidadania europeia em geral e sobre as iniciativas em curso, visite:   
europa.eu/citizens-initiative
Use o fórum para debater ideias de novas iniciativas e entrar em contacto com outros cidadãos: europa.eu/collab-eci
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U N I Ã O  E U R O P E I A

Para ser bem-sucedida, uma iniciativa precisa de recolher 
um milhão de assinaturas e atingir determinados 
limiares mínimos em, pelo menos, sete países. Em 

Portugal, esse limiar é de 15 750 assinaturas, o mesmo 
que na Bélgica, na Grécia, na Hungria e na República 

Checa. Este número é calculado em função do número 
de deputados do país no Parlamento Europeu.  

70

https://twitter.com/hashtag/eutaketheinitiative
https://europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/collab-eci

