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 Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo,  
 Países Baixos e Espanha.

 Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo,  
 Países Baixos e Dinamarca.

 Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos.
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Após duas guerras mundiais devastadoras que, no século XX, mataram milhões de pessoas, 
vários países europeus decidiram colaborar para impedir que estas tragédias se repetissem. 
Quais foram os membros fundadores da UE?

O QUE É A UNIÃO EUROPEIA?

Desde a sua criação, a União Europeia desenvolveu-
se e expandiu-se e cada vez mais países uniram 
esforços para, juntos, criar um futuro melhor. O que 
sabes sobre a UE? Por exemplo, sabes o que é que a 
torna única e quais são os países que a compõem? 
Responde às seguintes perguntas e descobre se és um 
especialista em assuntos europeus.
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 A resistência contra o regime comunista na Europa central  
 e oriental levou à queda do Muro de Berlim.

 A Alemanha ganhou 1-0 à Argentina no Campeonato  
 do Mundo de Futebol de 1990.

 Com a reunificação da Alemanha em 1990,  
 a Alemanha Ocidental entrou na União Europeia.
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Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida em duas. O Muro de Berlim, 
que separou as partes oriental e ocidental de Berlim durante quase três décadas, foi um 
símbolo desta divisão até à sua queda, em 1989. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

     

PERGUNTA

 Comunidade Económica Europeia.

 Comité Económico e Social Europeu.

 Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. 
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Os países fundadores decidiram partilhar o controlo das suas indústrias do carvão e do aço 
para evitar que algum deles se pudesse armar, secretamente, contra os outros. De seguida, 
decidiram alargar a cooperação a outros setores económicos. 
Como se chamava a organização que criaram em 1957?
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 Dinamarca, Irlanda e Reino Unido.

 Reino Unido, Gronelândia e Dinamarca

 Noruega, Dinamarca e Irlanda.
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Com o primeiro alargamento em 1973, o número de membros aumentou para nove.
Quais foram os três novos países?

PERGUNTA

4/13

 A Grécia, a Espanha e Portugal aderiram à UE em 1986.

 A Grécia e a Espanha aderiram à UE em 1981,  
 seguidas de Portugal em 1986.

 A Grécia aderiu à UE em 1981,  
 seguida de Espanha e Portugal em 1986.
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Na década de 1970, três países europeus, anteriormente governados por ditaduras, tornaram-
se democracias e, como tal, passaram a poder-se candidatar à adesão à UE.
Qual destas afirmações é verdadeira?PERGUNTA
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 O círculo de conhecimento e verdade.

 A unidade, a solidariedade e a harmonia entre os povos  
 da Europa.

 O número de países que faziam parte da UE quando  
 a bandeira foi concebida..

A bandeira europeia é hasteada em parlamentos, edifícios públicos, parques e monumentos 
em toda a Europa. 
O que representam as 12 estrelas douradas sobre fundo azul?

 Em 1 de maio de 2004 aderiram à UE dez países,  
 incluindo a Bulgária, a Hungria, a Polónia e a Roménia..

 Em maio de 2004 aderiram à UE oito países da Europa  
 central e oriental e duas ilhas do Mediterrâneo.

 Em 1 de maio de 2004 aderiram à UE dez países  
 da Europa central e oriental, passando o número  
 de Estados-Membros para 25.

A queda do Muro de Berlim permitiu aos países da Europa central e oriental, anteriormente 
controlados pela antiga União Soviética, reformar os seus sistemas e aderir à UE. 
Qual destas afirmações é verdadeira? PERGUNTA
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 Bulgária.

 Eslovénia.

 Croácia.
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Qual é o Estado-Membro que…
• ... lutou pela independência entre 1991 e 1995
• ... tem um escudo com um padrão axadrezado vermelho e branco
• ... foi o último país a aderir à União Europeia?

 Suécia.

 Finlândia.

 Estónia.3

2

1
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Qual é o Estado-Membro que…
• ... é uma das seis monarquias da União Europeia
• ... é conhecido pelas suas celebrações do solstício de verão e
• ... aderiu à União Europeia em 1995 juntamente com dois outros países?
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 Prémio Carlos Magno.

 Prémio Nobel da Paz.

 Prémio Sakharov.
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Apesar de, por vezes, existirem divergências entre os seus membros, os princípios 
fundamentais que sustentam a UE mantêm-se intactos há mais de seis décadas. Em 2012, a 
União Europeia foi reconhecida pelos seus esforços para unir o continente. 
Que prémio recebeu?

PERGUNTA

 24.

 19.

 23.
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Quantas línguas oficiais tem a UE?

11/13
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 Roma. 

 Lisboa.

 Amesterdão.
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Os Tratados da UE regem a forma como são tomadas as decisões e em que domínios  
a UE atua em conjunto. 
Em que cidade europeia foi assinado o último tratado?

PERGUNTA

 Alcide de Gasperi.

 Konrad Adenauer.

 Robert Schuman.
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A UE celebra o seu aniversário todos os anos a 9 de maio. 
Quem é que, em 9 de maio de 1950, apresentou o plano hoje considerado 
o início da atual União Europeia?

12/13
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Os países fundadores decidiram partilhar o controlo das indústrias do carvão e do aço 
para evitar que nenhum deles se pudesse armar em segredo contra os outros. Em seguida, 
decidiram alargar a cooperação a outros setores económicos. 
Como se chamava a organização que criaram em 1957?

Novos setores económicos

A Comunidade Económica Europeia foi criada pelo Tratado de Roma, que 
foi assinado na capital italiana em 25 de março de 1957.
A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada alguns anos antes 
pelo Tratado de Paris, que foi assinado em 18 de abril de 1951 e entrou 
em vigor em 23 de julho de 1952.
O Comité Económico e Social Europeu foi criado em 1957. É um órgão 
consultivo da UE composto por representantes de organizações de 
trabalhadores, empregadores e outros grupos de interesses, funcionando 
como uma ponte entre as instituições e os cidadãos da UE.

 Comunidade Económica Europeia

 

RESPONDA

Após duas guerras mundiais devastadoras que, no século XX, mataram milhões de pessoas, 
vários países europeus decidiram colaborar para impedir que estas tragédias se repetissem. 
Quais foram os membros fundadores da UE?

O início

Os países que fundaram a UE foram a Alemanha, a Bélgica, a França, a 
Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. A Espanha aderiu às Comunidades 
Europeias em 1986. A Dinamarca aderiu em 1973.

 Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos

1/13
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O primeiro alargamento

A Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderiram às Comunidades Europeias 
em 1 de janeiro de 1973. Ao juntarem-se à Bélgica, à França, à Alemanha, 
à Itália, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, o número de membros da UE 
passou para nove. 
Na sequência de um referendo a Noruega decidiu não aderir. A Gronelândia 
aderiu às Comunidades Europeias em 1973 juntamente com a Dinamarca. 
Posteriormente, na sequência de um referendo realizado em 1982, retirou-
se, tendo ficado associada à UE na qualidade de território ultramarino. O 
Reino Unido saiu da União Europeia em 2020.

 Dinamarca, Irlanda e Reino Unido

Com o primeiro alargamento em 1973, o número de membros aumentou para nove.
Quais foram os três novos países?

RESPONDA

Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi dividida em duas. O Muro de Berlim, 
que separou as partes oriental e ocidental de Berlim durante quase três décadas, foi um 
símbolo desta divisão até à sua queda, em 1989. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

A queda do Muro de Berlim

O colapso dos regimes comunistas na Europa central e oriental, que começou na 
Polónia e na Hungria, ficou simbolizado pela queda do Muro de Berlim em 9 de 
novembro de 1989.
A Alemanha foi um dos membros fundadores da UE, mas foi a Alemanha 
Ocidental que assinou o primeiro tratado em 1951. Aquando da reunificação da 
Alemanha em outubro de 1990, foi, portanto a antiga Alemanha Oriental que 
passou a fazer parte da União Europeia.
Foi também a Alemanha Ocidental que ganhou à Argentina por 1 a 0 e se 
sagrou vencedora do Campeonato do Mundo de Futebol em julho de 1990. Só 
em 3 de outubro desse ano é que a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental 
passaram a ser um só país. O país unificado participou pela primeira vez no 
Campeonato do Mundo de Futebol em 2014 tendo voltado a ganhar à Argentina 
por 1 a 0.

 A resistência contra o regime comunista na Europa central e oriental levou  
 à queda do Muro de Berlim.

3/13
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2004 enlargement

In 2004, ten countries joined the EU: eight from central and eastern 
Europe — Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and 
Slovenia — and the Mediterranean island countries of Cyprus and Malta.
The historic enlargement brought the total number of member states to 25.
Bulgaria and Romania joined the EU three years later, on 1 January 2007.

6/13
 Em maio de 2004, aderiram à UE oito países da Europa  central e oriental  
 e duas ilhas do Mediterrâneo.

The fall of the Berlin Wall cleared the way for central and eastern European countries that 
were previously controlled by the former Soviet Union to reform their systems and join the EU.
Which of these statements is true?

RESPONDA

5/13

Novas democracias aderem à UE 

A partir do momento em que se tornaram países democráticos, a Grécia, a 
Espanha e Portugal passaram a poder aderir à UE. 
A Grécia foi o primeiro destes países a aderir à UE em 1981, elevando o 
número de membros para dez. Cinco anos mais tarde, em 1986, foi a vez de 
Espanha e Portugal.

 A Grécia aderiu à UE em 1981, seguida de Espanha e Portugal em 1986.

Na década de 1970, três países europeus, anteriormente governados por ditaduras, tornaram-
se democracias e, como tal, passaram a poder-se candidatar à adesão à UE.
Qual destas afirmações é verdadeira?
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Suécia

A Suécia aderiu à UE em 1995, juntamente com a Áustria e a Finlândia.

 Suécia

8/13

Qual é o Estado-Membro que…
• ... é uma das seis monarquias da União Europeia
• ... é conhecido pelas suas celebrações do solstício de verão e
• ... aderiu à União Europeia em 1995, juntamente com dois outros países?

A bandeira da UE

As 12 estrelas douradas sobre fundo azul representam os povos da Europa 
num círculo, um símbolo da unidade. 
A bandeira europeia simboliza a União Europeia e, de um modo mais geral, 
os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa.

7/13
 A unidade, a solidariedade e a harmonia entre os povos da Europa.

A bandeira europeia é hasteada em parlamentos, edifícios públicos,  
parques e monumentos em toda a Europa. 
O que representam as 12 estrelas douradas sobre fundo azul?
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Qual é o Estado-Membro que…
• ... lutou pela independência entre 1991 e 1995
• ... tem um escudo com um padrão axadrezado vermelho e branco
• ... foi o último país a aderir à União Europeia?

Croácia

A Croácia aderiu à UE em 2013 sendo o seu membro mais recente.
A Eslovénia aderiu em 2004 e a Bulgária em 2007. 

 Croácia

RESPONDA

Quantas línguas oficiais tem a UE?

Línguas oficiais da UE

Com a adesão da Croácia à UE em 2013, a União Europeia passou a ter 
24 línguas oficiais. Isto quer dizer que podes escrever às instituições da UE 
em qualquer uma das línguas oficiais e receber uma resposta na mesma 
língua. 

 24
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Apesar de, por vezes, existirem divergências entre os seus membros, os princípios 
fundamentais que sustentam a UE mantêm-se intactos há mais de seis décadas. Em 2012, 
a União Europeia foi reconhecida pelos seus esforços para unir o continente. 
Que prémio recebeu?

O Prémio Nobel da Paz

O Prémio Sakharov é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu a 
pessoas que tenham contribuído de forma excecional para a defesa dos 
direitos humanos em todo o mundo.
O Prémio Carlos Magno distingue o trabalho em prol da unidade europeia. 
Em 1996, foi pela primeira vez atribuído a uma instituição europeia — a 
Comissão das Comunidades Europeias — e não a uma pessoa.

 Prémio Nobel da Paz

RESPONDA

A UE celebra o seu aniversário todos os anos a 9 de maio. 
Quem é que, em 9 de maio de 1950, apresentou o plano hoje considerado 
o início da atual União Europeia?

Dia da Europa

Na origem da União Europeia de hoje está a proposta para uma gestão 
conjunta do carvão e do aço apresentada em 9 de maio de 1950 pelo então 
ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman. A obrigação de 
decidir, em conjunto, o que fazer com o carvão e o aço da Europa impediria 
que um país pudesse fabricar armas sem o conhecimento dos outros. 

 Robert Schuman.

12/13
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O Tratado de Lisboa 

O Tratado de Lisboa foi assinado na capital portuguesa em 13 de dezembro 
de 2007 e entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009. O seu objetivo 
era tornar a UE mais democrática, mais eficaz e mais apta a fazer face a 
problemas mundiais como as alterações climáticas, permitindo-lhe falar a 
uma só voz.

 Lisboa

Os Tratados da UE regem a forma como são tomadas as decisões e em que domínios  
a UE atua em conjunto. 
Em que cidade europeia foi assinado o último tratado?

13/13
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PERGUNTA

 A Comissão Europeia decide sobre todas as novas leis  
 e iniciativas da UE.

 A legislação da UE é adotada pelo Conselho Europeu,  
 que é  omposto pelos presidentes e primeiros-ministros  

 dos países da UE.

 A Comissão Europeia propõe nova legislação, ao passo que  
 o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu tomam  

 a decisão final sobre todas as leis da UE.

1/13
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Para além de ser a capital da Bélgica, Bruxelas é muitas vezes referida como a capital da 
Europa visto albergar as principais instituições europeias. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

COMO FUNCIONA A UE??

Sabes quem decide o quê na UE? Põe à prova os 
teus conhecimentos sobre as principais instituições 
europeias e as pessoas que nelas trabalham.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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 Os deputados ao Parlamento Europeu são nomeados  
 pelos parlamentos nacionais..

 Os países com mais população têm mais deputados  
 no Parlamento do que os países com menos população.

 Os cidadãos da UE elegem diretamente os deputados  
 ao Parlamento Europeu de quatro em quatro anos.

3/13
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O Parlamento Europeu é a voz do povo representando os cidadãos dos países  
da UE na tomada de decisões.
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 Os comissários representam os pontos de vista  
 dos respetivos países.

 Os comissários são propostos pelos governos nacionais  
 e devem ser aprovados pelo Parlamento Europeu.

 Para se ser comissário, é necessário ter sido  
 funcionário público no país de origem.
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A Comissão Europeia é composta por um comissário de cada país da UE. Juntos, estes 
membros formam o Colégio de Comissários. 
Qual destas afirmações é verdadeira? 

2/13
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PERGUNTA

 O Conselho Europeu é dirigido por um presidente nomeado  
 por dois anos.

 O Conselho Europeu define as principais prioridades  
 e orientações políticas gerais da UE.

 O Conselho Europeu reúne-se em Estrasburgo uma vez por mês.

5/13
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O Conselho Europeu reúne os presidentes ou primeiros-ministros dos países da UE. Estas 
reuniões são frequentemente denominadas «cimeiras europeias».
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 Cada ministro do Conselho vota em nome  
 do seu  próprio governo.

 Todas as decisões tomadas no Conselho devem  
 ser aprovadas por unanimidade.

 Cada país da UE dirige rotativamente os trabalhos  
 do Conselho por um período de um ano.
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O Conselho da União Europeia representa os governos dos países da UE. Os ministros de 
todos os Estados-Membros reúnem-se para debater assuntos da UE e tomar decisões sobre 
as políticas e a legislação da UE.
Qual destas afirmações é verdadeira?4/13
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 É necessário o apoio de um milhão de pessoas de sete  
 ou mais países da UE para submeter uma iniciativa  

 de cidadania à apreciação da Comissão Europeia.

 Não existem requisitos mínimos de idade para apoiar  
 uma iniciativa.

 Qualquer cidadão da UE pode solicitar à Comissão  
 que proponha a criação de uma lei. 

7/13
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Os cidadãos europeus podem influenciar as políticas da UE de várias formas, por exemplo, 
lançando ou apoiando uma iniciativa de cidadania europeia.
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 A sede do Tribunal de Justiça é em Frankfurt.

 A fim de simplificar o seu trabalho, o Tribunal de Justiça trata  
 os processos unicamente em alemão, francês e inglês.

 Se um tribunal nacional tiver dúvidas sobre a interpretação  
 de legislação da UE pode solicitar esclarecimentos  
 ao Tribunal de Justiça.
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O Tribunal de Justiça da União Europeia foi criado em 1952 para garantir a interpretação e a 
aplicação uniformes da legislação da UE em todos os Estados-Membros.
Qual destas afirmações é verdadeira?

6/13
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PERGUNTA

 É Paschal Donohoe, presidente do Eurogrupo. 

 É Josep Borrell, Alto Representante da União para os Negócios  
 Estrangeiros e a Política de Segurança e vice-presidente  
 da Comissão Europeia.

 É Didier Reynders, comissário europeu responsável pela Justiça.

9/13
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Coordeno e aplico a política da UE nas relações com outros países e organizações.
Represento a UE a nível internacional, por exemplo, nas Nações Unidas.
Fui ministro em Espanha e presidente do Parlamento Europeu entre 2004 e 2007.
Quem sou eu? 

PERGUNTA

 É Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. 

 É Emily O’Reilly, Provedora de Justiça Europeia.

 É Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.
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Sou presidente de uma instituição europeia e fui eleita pelo Parlamento Europeu por um 
período de cinco anos.
Dirijo uma equipa denominada «colégio». A nossa missão consiste em promover os interesses 
da União Europeia no seu conjunto.
Sou a primeira mulher a ser eleita para este cargo.
Quem sou eu? 

8/13



Como funciona a UE?
Perguntas

22

PERGUNTA

 É Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.

 É Klaus-Heiner Lehne, presidente do Tribunal de Contas Europeu.

 É Paschal Donohoe, presidente do Eurogrupo.

11/13
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Sou presidente de uma instituição europeia e fui nomeado por dois anos e meio.
Presido às reuniões com os chefes de Estado ou de governo dos Estados-Membros.
Fui primeiro-ministro da Bélgica durante cinco anos.
Quem sou eu? 

PERGUNTA

 É Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu.

 É Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu.

 É Emily O’Reilly, Provedora de Justiça Europeia.
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Sou presidente de uma instituição europeia que representa os cidadãos da UE.
Assino o orçamento da UE para o aprovar.
Venho do país mais pequeno da UE.
Quem sou eu? 10/13
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PERGUNTA

 O pessoal da Comissão é selecionado através de concursos  
 de recrutamento e é composto por cidadãos de cada um  
 dos países da UE.

 Antes de se ser recrutado para trabalhar na Comissão,  
 é obrigatório fazer um estágio na UE.

 Não é preciso ser-se cidadão da UE para trabalhar  
 para a Comissão Europeia.

13/13
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Trabalham na Comissão Europeia cerca de 33 000 pessoas com perfis muito diferentes, desde 
pessoal administrativo a especialistas, tradutores, intérpretes e assistentes. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 12 sessões em Bruxelas e um máximo de seis em Estrasburgo.

 12 sessões em Estrasburgo e seis em Bruxelas.

 12 sessões em Estrasburgo e um máximo de seis em Bruxelas.
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Quantas são e onde se realizam as reuniões («sessões») do 
Parlamento Europeu ao longo do ano?

12/13
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Para além de ser a capital da Bélgica, Bruxelas é muitas vezes referida como a capital da 
Europa dado albergar as principais instituições europeias. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

A tomada de decisões na UE

A Comissão Europeia elabora as propostas de novas leis europeias. 
Estas são depois debatidas, alteradas e finalmente adotadas — ou 
rejeitadas — pelo Conselho da UE (que representa os governos dos países 
da UE) e o Parlamento Europeu (diretamente eleito pelos cidadãos da UE). 
Este processo de decisão, designado processo legislativo ordinário ou 
«codecisão», é o mais comum na UE.

 A Comissão Europeia propõe nova legislação, ao passo que o Conselho da União Europeia  
 e o Parlamento Europeu tomam a decisão final sobre todas as leis da UE.

RESPONDA

2/13

A Comissão Europeia é composta por um comissário de cada país da UE. Juntos, estes 
membros formam o Colégio de Comissários. 
Qual destas afirmações é verdadeira? 

Comissão Europeia

Os comissários não representam as posições dos seus países de origem, 
mas sim os interesses comuns da UE.
São propostos pelos respetivos governos (muitos são figuras políticas 
nacionais importantes) e escolhidos pelo candidato a presidente da 
Comissão. 
Cada um dos potenciais comissários tem de se apresentar perante o 
Parlamento Europeu para expor a suas ideias e responder às perguntas 
dos deputados. A equipa de comissários é depois submetida à votação 
do Parlamento Europeu. Por último, os comissários são nomeados pelo 
Conselho Europeu. 

 Os comissários são propostos pelos governos nacionais e devem ser  
 aprovados pelo Parlamento Europeu.



Como funciona a UE?
Respostas

25

                                                    

RESPONDA
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O Parlamento Europeu é a voz do povo, representando os cidadãos dos países  
da UE na tomada de decisões.
Qual destas afirmações é verdadeira?

Parlamento Europeu

Os cidadãos da UE podem votar de cinco em cinco anos para escolher os 
seus representantes no Parlamento Europeu. 
Os lugares do Parlamento são divididos entre os diferentes Estados-
Membros de acordo com o tamanho da sua população, o que significa que 
os países grandes têm mais deputados do que os países pequenos. As 
últimas eleições para o Parlamento Europeu tiveram lugar na primavera de 
2019. As próximas realizar-se-ão em 2024.
Tens direito a votar a partir dos 18 anos de idade em todos os países da UE, 
exceto na Áustria e em Malta, onde é possível votar a partir dos 16 anos, e 
na Grécia, a partir dos 17.

 Os países com mais população têm mais deputados no Parlamento  
 do que os países com menos população.

RESPONDA

4/13

O Conselho da União Europeia representa os governos dos países da UE. Os ministros de 
todos os Estados-Membros reúnem-se para debater assuntos da UE e tomar decisões sobre 
as políticas e a legislação da UE.
Qual destas afirmações é verdadeira?

Conselho da UE

Os ministros têm poderes para assumir compromissos em nome dos 
respetivos governos em relação às medidas debatidas nas reuniões. 
Se todos os Estados-Membros tivessem de estar de acordo com todas as 
decisões, a UE não faria grande coisa.  Em muitas áreas, as decisões são 
tomadas por maioria.  Noutras mais delicadas, por exemplo, a fiscalidade e 
a segurança, as decisões são tomadas por unanimidade.

 Cada ministro do Conselho vota em nome do seu próprio governo.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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The European Council brings together the heads of state or government of the EU countries. 
Their meestings are often referred to as ‘European summits’.
Which of these statements is true?

Conselho Europeu

O Conselho Europeu representa o mais elevado nível de cooperação política 
entre os países da UE. 
Os dirigentes da UE reúnem-se pelo menos duas vezes todos os seis meses. 
As suas reuniões, ou «cimeiras», realizam-se em Bruxelas.  
O Presidente do Conselho Europeu é nomeado para um mandato de dois 
anos e meio e preside às reuniões do Conselho Europeu, podendo também 
convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário.

 O Conselho Europeu define as principais prioridades e orientações  
 políticas gerais da UE.

RESPONDA

6/13

O Tribunal de Justiça da União Europeia foi criado em 1952 para garantir a interpretação e a 
aplicação uniformes da legislação da UE em todos os Estados-Membros.
Qual destas afirmações é verdadeira?

Tribunal de Justiça da UE

O Tribunal de Justiça é a mais alta autoridade jurídica na UE e tem a sua 
sede no Luxemburgo. 
Se um tribunal nacional tiver dúvidas sobre a interpretação ou a validade de 
um ato legislativo europeu, pode pedir ao Tribunal de Justiça que esclareça. 
O mesmo mecanismo pode ser utilizado para determinar se uma dada lei ou 
prática nacional é compatível com o direito europeu.
Da mesma forma que cada país da UE tem a sua própria língua e sistema 
jurídico específico, o Tribunal de Justiça é uma instituição multilingue. O seu 
regime linguístico não tem equivalente em nenhum outro tribunal do mundo, 
uma vez que todas as línguas oficiais da União Europeia podem ser usadas 
como língua processual.

 Se um tribunal nacional tiver dúvidas sobre a interpretação de legislação da UE, 
 pode solicitar esclarecimentos ao Tribunal de Justiça.
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Os cidadãos europeus podem influenciar as políticas da UE de várias formas, por exemplo 
lançando ou apoiando uma iniciativa de cidadania europeia.
Qual destas afirmações é verdadeira?

A tua voz

Uma iniciativa de cidadania europeia pode ser lançada por um grupo de, pelo 
menos, sete cidadãos da UE que vivam em sete países diferentes da UE. É 
necessário um milhão de pessoas de pelo menos sete países da UE, ou seja, 
pouco mais de 0,2 % da população da UE, que manifestem o seu apoio a uma 
iniciativa. Uma vez atingido este número, a iniciativa pode ser submetida à 
apreciação da Comissão Europeia.
A primeira iniciativa de cidadania europeia, «Right2Water», que reuniu 
1,6 milhões de assinaturas, deu origem a uma proposta de novas regras em 
matéria de água potável.
Para apoiar uma iniciativa, deves ter direito de voto nas eleições europeias 
do teu país (a idade mínima para votar varia entre os 16 e os 18 anos nos 
diferentes países da UE).

 É necessário o apoio de um milhão de pessoas de sete ou mais países da  
 UE para submeter uma iniciativa de cidadania à apreciação da Comissão Europeia.

RESPONDA

8/13

Sou presidente de uma instituição europeia e fui eleita pelo Parlamento Europeu por um período de cinco anos.
Dirijo uma equipa denominada «colégio». A nossa missão consiste em promover os interesses da União 
Europeia no seu conjunto.
Sou a primeira mulher a ser eleita para este cargo.

Quem sou eu? 

Presidente da Comissão Europeia

Ursula von der Leyen é a presidente da Comissão Europeia desde 1 de 
dezembro de 2019.
A presidente Ursula von der Leyen também representa a Comissão nas 
reuniões do Conselho Europeu, nas cimeiras do G7 e do G20, bem como em 
reuniões com países que não pertencem à UE.

 You are Ursula von der Leyen, President of the European Commission.
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Coordeno e aplico a política da UE nas relações com outros países e organizações.
Represento a UE a nível internacional, por exemplo, nas Nações Unidas.
Fui ministro em Espanha e presidente do Parlamento Europeu entre 2004 e 2007.
Quem sou eu? 

Alto Representante da União

Josep Borrell é o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança desde 1 de dezembro de 2019.
Enquanto chefe da diplomacia da UE, é responsável pela elaboração 
e aplicação das políticas externa, de segurança e de defesa da UE. É 
igualmente vice-presidente da Comissão Europeia.

 É Josep Borrell, Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros  
 e a Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia.

10/13
RESPONDA

Sou presidente de uma instituição europeia que representa os cidadãos da UE.
Assino o orçamento da UE para o aprovar.
Venho do país mais pequeno da UE.
Quem sou eu? 

Presidente do Parlamento Europeu

Roberta Metsola foi eleita presidente do Parlamento Europeu em 18 janeiro 
de 2022, por um período de dois anos e meio. Nasceu em Malta, em 
1979, e é a pessoa mais jovem de sempre a ser presidente do Parlamento. 
Pertence ao Grupo do Partido Popular Europeu (Grupo PPE), que é o maior 
grupo político do Parlamento Europeu.

 É Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu
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Sou presidente de uma instituição europeia e fui nomeado por dois anos e meio.
Presido às reuniões com os chefes de Estado ou de governo dos Estados-Membros.
Fui primeiro-ministro da Bélgica durante cinco anos.
Quem sou eu? 

Presidente do Conselho Europeu

Charles Michel é presidente do Conselho Europeu de 1 de dezembro de 
2019 a 31 de maio de 2022. É responsável por convocar e dirigir as 
reuniões do Conselho Europeu e pela condução do trabalho desta instituição. 
Charles Michel representa a UE no exterior em matéria de política externa e 
de segurança, juntamente com Josep Borrell, o Alto Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. 
Representa igualmente a UE nas cimeiras do G7 e do G20, juntamente com 
a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

 É Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.

RESPONDA

Quantas são e onde se realizam as reuniões («sessões») do 
Parlamento Europeu ao longo do ano?

Parlamento Europeu

As reuniões principais do Parlamento, também designadas por «sessões 
plenárias», realizam-se 12 vezes por ano em Estrasburgo, em França, e até 
um máximo de seis vezes por ano em Bruxelas, na Bélgica.

 12 sessões em Estrasburgo e um máximo de seis em Bruxelas

12/13

11/13
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Trabalham na Comissão Europeia cerca de 33 000 pessoas com perfis muito diferentes, desde 
pessoal administrativo a especialistas, tradutores, intérpretes e assistentes. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

Comissão Europeia

Os funcionários da Comissão são cidadãos dos países da UE selecionados 
mediante concursos de recrutamento.
Se estiveres interessado em trabalhar para a UE, poderás começar por te 
candidatar a um estágio assim que concluíres o teu curso superior. Mas, 
esta não é uma condição prévia para se ser recrutado para trabalhar na 
Comissão.

 O pessoal da Comissão é selecionado através de concursos de recrutamento  
 e é composto por cidadãos de cada um dos países da UE.

O QUE É A UNIÃO EUROPEIA? 

Perguntas p. 3
Respostas p. 10

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA UE 
NA TUA VIDA QUOTIDIANA?

Perguntas p. 31
Respostas p. 38

COMO FUNCIONA A UE?? 

Perguntas p. 17
Respostas p. 24

QUAIS SÃO OS PLANOS DA UE?

Perguntas p. 44
Respostas p. 51
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PERGUNTA

 Nada. Pode começar a fazer a mala e partir para Itália.  
 Enquanto cidadã da UE, a Anna tem o direito de estudar  

 em qualquer país da UE.

 Deve requerer um visto para estudar em Itália.

 Deve requerer uma autorização de residência temporária  
 antes de partir para Itália.

1

2

3

A Anna terminou as aulas e gostaria de aprender a falar melhor italiano, pelo que se inscreveu 
num curso intensivo de dois meses numa escola de línguas em Itália.
O que deve fazer antes de partir?

1/12

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA UE NA TUA VIDA QUOTIDIANA?

Alguma vez te perguntaste o que é que exatamente a 
União Europeia faz por ti? Vamos acompanhar a Anna, 
uma jovem sueca, para ver de que forma a UE faz a 
diferença no seu dia a dia.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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PERGUNTA

 Lituânia.

 Luxemburgo.

 Letónia.

1

2

3

32

As notas e moedas de euro foram introduzidas em 2002 e são atualmente utilizadas em 
20 países da UE. As moedas têm um lado comum com o mapa da Europa. No outro lado, 
cada país tem o seu próprio desenho. A Anna não tem a certeza de que país é esta moeda.  
Podes ajudá-la?

PERGUNTA

 …ajuda os jovens a estudar no seu próprio país.

 …dá oportunidades para a formação de parcerias  
 entre escolas e organizações de outros países da UE.

 …é apenas para estudantes universitários e não abrange  
 outras formas de aprendizagem.

1

2

3

Em Itália, a Anna encontra Pavel, um estudante Erasmus+ da Chéquia.  
Qual destas afirmações é verdadeira?
O programa Erasmus+:

2/12

3/12
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PERGUNTA

 Desde que a UE pôs termo aos monopólios nacionais  
 e permitiu a concorrência no setor da aviação na Europa,  
 passou a ser mais caro andar de avião.

 A Anna não tem direito a indemnização se o seu voo se  
 atrasar ou não a deixarem embarcar por haver mais passageiros  

 do que lugares disponíveis.

 Há mais cidades e regiões com os seus próprios  
 aeroportos e mais voos diretos que as ligam.

1

2

3

A Anna gostaria de visitar o seu novo amigo checo, Pavel, na sua cidade natal  
e pergunta-se se será fácil. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 Os produtos vendidos no mercado único da UE devem cumprir  
 requisitos de segurança e ambientais à escala da UE.

 Se comprares bens ou serviços em linha ou fora de uma loja  
 (por telefone ou correspondência ou a um vendedor porta à porta),  
 tens o direito de anular e devolver a encomenda no prazo de 10 dias.

 De acordo com as regras da UE, tens direito  
 a uma garantia mínima de um ano para os produtos  
 de consumo, como os produtos eletrónicos.

1

2

3

A Anna precisa de comprar uns auscultadores novos em Itália e espera que sejam seguros. 
Também faz algumas compras em linha. Quais são os seus direitos enquanto consumidora?
Qual destas afirmações é verdadeira?

5/12

4/12
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PERGUNTA

 A Anna tem direito a ir a um hospital privado gratuitamente.

 Como não é checa, a Anna tem de pagar todos os cuidados  
 de saúde públicos recebidos nesse país.

 Graças ao cartão europeu de seguro de doença, a Anna  
 pode receber cuidados de saúde num estabelecimento  

 público e pagar o mesmo que os locais.

1

2

3

34

A Anna divertiu-se muito na Chéquia, mas, durante uma visita a um dos muitos monumentos 
maravilhosos deste país, caiu e torceu um pé. Felizmente, tinha com ela o cartão europeu de 
seguro de doença.
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 Não. A Áustria, a Chéquia e a Itália estão entre os 23 países  
 da UE e os quatro países não pertencentes à UE que eliminaram  
 os controlos nas fronteiras internas no espaço de Schengen.  

 A Anna pode circular livremente através das duas fronteiras internas.

 Não. Na Europa, só é obrigatório mostrar o passaporte ou  
 o cartão de identidade na fronteira quando se viaja para a Islândia,  

 o Listenstaine, a Noruega ou a Suíça.

 Sim. A Chéquia não é um país do espaço Schengen,  
 pelo que a Anna não pode atravessar a fronteira  
 sem ser controlada.

1

2

3

Viajar tornou-se mais difícil com a pandemia de COVID-19, mas a liberdade de circulação 
continua a ser uma das maiores conquistas da UE. Graças ao Acordo de Schengen, a maioria 
dos países da UE eliminou os controlos nas fronteiras. A Anna decidiu ir de autocarro de Itália 
para a Chéquia, através da Áustria, e está muito entusiasmada com a sua viagem.
A Anna tem de levar consigo o passaporte?6/12

7/12
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PERGUNTA

 Durante a época balnear, os países da UE não têm  
 de informar o público sobre a qualidade das águas balneares.

 Existem normas mínimas a nível da UE para as águas  
 balneares que todos os países da UE devem respeitar.

 Um pouco mais de 50 % das zonas balneares da UE  
 cumprem as normas mínimas em matéria de qualidade da água.

1

2

3

A Anna não sabe bem qual é a qualidade das águas balneares na Itália e na Chéquia e 
pergunta-se se é seguro nadar nos lagos e no mar.
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 A Anna pode usar o seu telemóvel sueco à vontade sem  
 ter de pagar roaming, mesmo que fique em Itália mais tempo.

 O roaming gratuito não é automático.  
 A Anna terá de contactar o seu operador para o ativar.

 Enquanto viajar regularmente e passar mais tempo no seu  
 país do que no estrangeiro, pagará o mesmo do que pagaria  

 por usar o telemóvel no seu país.

1

2

3

Durante a sua estada em Itália, a Anna usa o telemóvel para se manter em contacto com a 
família e os amigos que ficaram na Suécia. Para tal, telefona-lhes e envia-lhes mensagens e 
usa as redes sociais para partilhar as suas experiências e fotografias. Quanto é que irá ter de 
pagar de roaming? 
Qual destas afirmações é verdadeira?

9/12

8/12
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PERGUNTA

 1 milhão.

 10 milhões.

 5 milhões.

1

2

3

De regresso à Suécia, a Anna conta as suas aventuras europeias à avó. A avó afirma que teria 
gostado de ter feito algo semelhante quando era jovem, mas nunca teve essa oportunidade.
Quantos jovens estudaram, trabalharam ou fizeram voluntariado no 
estrangeiro graças ao Erasmus+?

PERGUNTA

 O financiamento da UE é consagrado aos países  
 que aderiram à UE a partir de 2004.

 Só os países menos desenvolvidos podem beneficiar  
 de financiamento da UE.

 Um terço do orçamento da UE é gasto em projetos  
 que beneficiam todas as cidades e regiões da Europa.

1

2

3

A UE investe nas cidades e nas regiões da Europa. A cidade italiana onde a Anna está a viver 
faz parte de um projeto que está a ajudar as cidades da UE a tornarem-se mais sustentáveis.
Qual destas afirmações é verdadeira?

10/12

11/12
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PERGUNTA

 Corpo de Voluntários.

 DiscoverEU.

 Corpo Europeu de Solidariedade.

1

2

3

Com esta experiência, a Anna ficou com vontade de partir para outras aventuras e já está a 
pensar em fazer voluntariado ou trabalhar num projeto na Suécia, ou mesmo no estrangeiro. 
A avó acha que já ouviu falar de uma iniciativa do género.
Qual das respostas seguintes é a iniciativa certa?12/12
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RESPONDA

1/12

A Anna terminou as aulas e gostaria de aprender a falar melhor italiano, pelo que se inscreve 
num curso intensivo de dois meses numa escola de línguas em Itália.
O que deve fazer antes de partir?

A livre circulação e o fim dos controlos nas 
fronteiras internas
Graças ao mercado único e à criação do espaço Schengen, os cidadãos da UE podem 
viajar, estudar, trabalhar ou passar a sua reforma em qualquer país da UE, sem ter 
de cumprir grandes formalidades administrativas nem de se sujeitar a controlos nas 
fronteiras internas.
Enquanto cidadã da UE, a Anna pode trabalhar e estudar em Itália. Caso fique 
neste país mais de três meses poderá, se quiser, registar-se junto das autoridades 
competentes.
Os nacionais de países que não fazem parte da UE precisam de visto para estudar 
em Itália caso desejem ficar no país mais de três meses. Não é este o caso da Anna.
Nota de rodapé: Em resposta à pandemia de COVID-19, alguns países restringiram 
temporariamente a livre circulação e proibiram as viagens não essenciais.

 Nada. Pode começar a fazer a mala e partir para Itália. Enquanto cidadã da UE,  
 a Anna tem o direito de estudar em qualquer país da UE.

RESPONDA

2/12

Em Itália, a Anna encontra Pavel, um estudante Erasmus+ da Chéquia.  
Qual destas afirmações é verdadeira?
O programa Erasmus+:

Erasmus+

O programa Erasmus foi lançado há mais de 30 anos para permitir aos 
estudantes fazer parte dos seus estudos numa universidade de outro país 
da UE. 
Atualmente, o programa Erasmus+ não é só para estudantes universitários, 
mas também oferece muitas outras oportunidades. Os jovens podem 
estudar, seguir uma formação ou trabalhar como voluntários no estrangeiro, 
dentro ou fora da UE, em áreas tão variadas como os cuidados sociais, 
o ambiente, a cultura, a juventude, o desporto ou a cooperação para o 
desenvolvimento.

 …dá oportunidades para a formação de parcerias entre escolas  
 e organizações de outros países da UE.
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RESPONDA

3/12

As notas e moedas de euro foram introduzidas em 2002 e são atualmente utilizadas em 
20 países da UE. As moedas têm um lado comum com o mapa da Europa. No outro lado, 
cada país tem o seu próprio desenho. A Anna não tem a certeza de que país é esta moeda.
Podes ajudá-la?

O euro

A Lituânia (segue a seta no mapa) aderiu à área do euro em 2015, 
tornando-se o seu 19.º membro. 
As suas moedas de euro ostentam a figura de um cavaleiro montado no seu 
cavalo, que segura um escudo com uma mão e empunha uma espada na 
outra. Este personagem, que se chama Vytis, também aparece no escudo do 
país.
Desde 1 de janeiro de 2023, existem 20 países na zona euro: a Croácia é 
atualmente um dos países da UE que utilizam o euro como moeda.

 Lituânia

RESPONDA

4/12

A Anna precisa de comprar uns auscultadores novos em Itália e espera que sejam seguros. 
Também faz algumas compras em linha. Quais são os seus direitos enquanto consumidora?
Qual destas afirmações é verdadeira?

Proteção dos consumidores

Os produtos, por exemplo, os produtos eletrónicos, vendidos na UE têm 
uma garantia mínima de dois anos. Isto significa que se o teu telemóvel 
se avariar ao fim de um ano, será reparado ou substituído gratuitamente, 
independentemente do local onde o tenhas comprado.
A legislação da UE dá um prazo de 14 dias para devolver as mercadorias 
compradas à distância, quer seja em linha, por telefone, por correspondência 
ou a um vendedor porta a porta. Dentro desse período, a Anna pode decidir 
anular a sua encomenda por qualquer motivo, sem ter de apresentar 
qualquer justificação.

 Os produtos vendidos no mercado único da UE devem cumprir requisitos  
 de segurança e ambientais à escala da UE.

© Gajus/Stock.Adobe.com
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A Anna gostaria de visitar o seu novo amigo checo Pavel na sua cidade natal  
e pergunta-se se será fácil. 
Qual destas afirmações é verdadeira?

Direitos dos passageiros dos transportes aéreos

Competition has brought major changes to air travel. Today, air travel is 
cheaper, safer and open to more people than ever before. 
EU legislation protects air passengers’ rights when travelling in Europe. If 
you are left stranded at an airport because your plane was overbooked or 
seriously delayed, you can claim compensation.

 Há mais cidades e regiões com os seus próprios aeroportos  
 e mais voos diretos que as ligam.

RESPONDA

6/12

Viajar tornou-se mais difícil com a pandemia de COVID-19, mas a liberdade de circulação continua a ser 
uma das maiores conquistas da UE. Graças ao Acordo de Schengen, a maioria dos países da UE eliminou 
os controlos nas fronteiras. A Anna decidiu ir de autocarro de Itália para a Chéquia, através da Áustria, e 
está muito entusiasmada com a sua viagem.

A Anna tem de levar consigo o passaporte?

O fim dos controlos nas fronteiras internas
O espaço Schengen é composto por 23 países da UE (representados a azul claro) e 
por quatro países que não fazem parte da UE (representados a azul escuro). A Itália 
e a Chéquia, bem com a Áustria (que é o país de trânsito entre os dois) são países 
do espaço Schengen, pelo que a Anna pode ir de Itália para a Chéquia e regressar 
sem ter de mostrar o passaporte.
A Anna deve, contudo, levar consigo o seu cartão de identidade nacional para provar 
que é cidadã da UE, caso tal lhe seja pedido.
Alguns países da UE, nomeadamente a Bulgária, a Croácia, Chipre, a Irlanda e a 
Roménia, não fazem parte do espaço Schengen. Lembra-te de que quando viajas 
de ou para um país que não faz parte do espaço Schengen (que tanto pode ser um 
país da UE como um país que não pertence à UE) tens de apresentar o teu cartão de 
cidadão ou passaporte válido na fronteira
Nota de rodapé:  Em resposta à pandemia de COVID-19, alguns países restringiram 
temporariamente a livre circulação e proibiram as viagens não essenciais.

 Não. A Áustria, a Chéquia e a Itália estão entre os 23 países da UE e os quatro países  
 não pertencentes à UE que eliminaram os controlos nas fronteiras internas no espaço  
 de Schengen. A Anna pode circular livremente através das duas fronteiras internas.
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A Anna divertiu-se muito na Chéquia, mas, durante uma visita a um dos muitos monumentos 
maravilhosos deste país, caiu e torceu um pé. Felizmente, tinha com ela o cartão europeu 
de seguro de doença.
Qual destas afirmações é verdadeira?

Cobertura médica durante estadas temporárias 
no estrangeiro

Se a Anna adoecer durante uma estada temporária noutro país da UE — 
quer aí esteja a passar férias ou a estudar — tem direito a receber qualquer 
tratamento médico que não possa esperar até regressar a casa. 
O cartão europeu de seguro de doença é emitido pela instituição 
responsável pela tua cobertura médica e prova que estás coberto num país 
da UE. Com este cartão, podes receber cuidados de saúde oferecidos pelo 
Estado estrangeiro e pagar o mesmo que os locais.

 Graças ao cartão europeu de seguro de doença, a Anna pode receber cuidados  
 de saúde num estabelecimento público e pagar o mesmo que os locais.

RESPONDA

8/12

Durante a sua estada em Itália, a Anna usa o telemóvel para se manter em contacto com a família e 
os amigos que ficaram na Suécia. Para tal, telefona-lhes e envia-lhes mensagens e usa as redes sociais 
para partilhar as suas experiências e fotografias. Quanto é que irá ter de pagar de roaming? 

Qual destas afirmações é verdadeira?

Tarifas de roaming mais baratas  
nos serviços móveis

A UE aboliu as tarifas de roaming em junho de 2017. Se usares o teu 
telemóvel durante uma estada noutro país da UE, podes fazer chamadas, 
enviar mensagens de texto e navegar na Internet sem ter de pagar mais do 
que no teu país.
A regra geral é que, desde que passes mais tempo ou uses mais o telemóvel 
no teu país do que no estrangeiro, não tens de pagar mais pelo roaming 
quando viajas na UE. 
Não precisas de fazer nada para beneficiar do roaming gratuito: é 
automático

 As long as Anna travels periodically and spends more time in her home country 
 than abroad, she will only pay what she would pay at home.

© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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RESPONDA
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A Anna não sabe bem qual é a qualidade das águas balneares na Itália e na Chéquia 
epergunta-se se é seguro nadar nos lagos e no mar.
Qual destas afirmações é verdadeira?

Proteção do ambiente

Os níveis de qualidade das águas balneares da UE são dos melhores do 
mundo.
Todos os anos, a UE publica um relatório sobre a qualidade das águas 
balneares no qual avalia a qualidade da água em mais de 22 000 zonas 
balneares na costa e em lagos e rios de toda a UE. 
De acordo com as normas rigorosas da União Europeia, 85 % das águas 
balneares controladas em 2019 eram de qualidade «excelente».

 Existem normas mínimas a nível da UE para as águas balneares  
 que todos os países da UE devem respeitar.

RESPONDA

10/12

A UE investe nas cidades e nas regiões da Europa. A cidade italiana onde a Anna está a viver 
faz parte de um projeto que está a ajudar as cidades da UE a tornarem-se mais sustentáveis.
Qual destas afirmações é verdadeira?

Ajudar os países e as regiões menos 
desenvolvidos da Europa

A UE cofinancia milhares de projetos em regiões e cidades de toda a Europa. 
Todos os países da UE e os seus cidadãos beneficiam deste financiamento. 
A maior parte do financiamento destina-se às regiões europeias menos 
desenvolvidas (representadas a vermelho) para ajudá-las a recuperar o 
atraso em relação ao resto da UE.

 Um terço do orçamento da UE é gasto em projetos que beneficiam todas  
 as cidades e regiões da Europa.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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De regresso à Suécia, a Anna conta as suas aventuras europeias à avó. A avó afirma que teria 
gostado de ter feito algo semelhante quando era jovem, mas nunca teve essa oportunidade.

Quantos jovens estudaram, trabalharam ou fizeram voluntariado no 
estrangeiro graças ao Erasmus+?

Financiamento do Erasmus+

O Erasmus+ ajudou cerca de 10 milhões de pessoas a estudar, trabalhar ou 
fazer voluntariado no estrangeiro.
É um dos programas de financiamento mais populares da UE. Para os 
próximos sete anos (2021-2027), o orçamento praticamente duplicou em 
comparação com o período anterior, ascendendo a mais de 26 mil milhões 
de EUR. Mostra a importância atribuída à educação e à juventude na Europa. 
Nesta nova fase, o programa será mais inclusivo, mais digital e mais 
ecológico.

 10 milhões

RESPONDA

12/12

Com esta experiência, a Anna ficou com vontade de partir para outras aventuras e já está 
apensar em fazer voluntariado ou trabalhar num projeto na Suécia, ou mesmo no estrangeiro. 
A avó acha que já ouviu falar de uma iniciativa do género.
Qual das respostas seguintes é a iniciativa certa?

Corpo Europeu de Solidariedade

O Corpo Europeu de Solidariedade proporciona aos jovens dos 18 aos 30 
anos a oportunidade de participar num vasto leque de atividades através 
quer de voluntariado quer de uma experiência de trabalho remunerado. 
Embora já te possas inscrever no Corpo Europeu de Solidariedade aos 17 
anos, só podes participar num projeto depois de fazeres 18 anos.
A UE lançou a iniciativa DiscoverEU em 2018 para dar aos europeus com 
18 anos a oportunidade de descobrirem o seu continente e explorarem a 
diversidade cultural da Europa, atribuindo-lhes um passe de viagem que lhes 
permite visitar um a quatro destinos no estrangeiro durante um máximo de 
30 dias.

 Corpo Europeu de Solidariedade
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PERGUNTA                    

 Garantir o mesmo programa de matemática,  
 história e inglês em toda a Europa.

 Garantir energia segura, acessível e respeitadora  
 do clima na Europa.

 Fazer crescer a economia europeia e criar mais postos  
 de trabalho, em especial para os jovens.

1

2

3

Em 2019, o Parlamento Europeu elegeu Ursula von der Leyen como presidente da Comissão.
A presidente apresentou as suas orientações políticas, tendo definido seis prioridades para 
a Europa.
Qual das seguintes iniciativas NÃO é uma das seis prioridades 
da Presidente von der Leyen?1/13

QUAIS SÃO OS PLANOS DA UE?

Sabes o que está a UE a fazer para responder aos 
muitos desafios com que atualmente se confrontam 
as nossas sociedades, como o desemprego, a 
migração, as alterações climáticas ou a recuperação 
da crise da COVID-19? Vamos descobrir!
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PERGUNTA

 Uma nova norma sem fios que irá substituir a 5G.

 Uma iniciativa da UE que proporciona aos cidadãos acesso  
 gratuito à Internet sem fios em espaços públicos.

 Um carregador de telemóvel comum.

1

2

3

A tecnologia digital tornou-se crucial para todos nós, facto que se tornou ainda mais evidente 
com a pandemia, quando muitos jovens passaram a depender dela para a sua escolarização 
ou para comunicarem com os amigos. A UE quer que todos possam tirar pleno partido das 
novas tecnologias, proporcionando-lhes um melhor acesso.
Já ouviste falar do WiFi4EU? Sabes o que é?

PERGUNTA

 2030.

 2100.

 2050.

1

2

3

As alterações climáticas constituem um desafio importante para a UE com e para o mundo. 
AUE quer atingir a neutralidade climática até 2050, ou seja, tornar-se uma economia com 
emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa. Todos os governos da UE concordaram 
em atingir este objetivo numa data determinada.
Até quando prosseguirá a UE esses esforços no sentido de alcançar a 
neutralidade climática?

3/13

2/13
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PERGUNTA

 Um quinto.

 Um quarto.

 Mais de metade.

1

2

3

A UE esforça-se por garantir uma energia que respeite o clima, a preços acessíveis e que 
esteja disponível quando precisamos dela. Para tal, incentiva a diversificação das fontes 
de energia e utilizar mais energia produzida na UE.
Que percentagem da energia que consumimos é importada 
do exterior da UE?

PERGUNTA

 Gaia.

 Galileo.

 Galilei.

1

2

3

A geolocalização está no cerne da revolução digital. A UE investiu no seu próprio sistema 
mundial de navegação por satélite. 
Qual é o nome deste sistema?

4/13

5/13
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PERGUNTA

 Canadá.

 Japão.

 Nova Zelândia.

1

2

3

A economia da UE depende do comércio. Os mercados abertos geram crescimento económico 
e emprego de melhor qualidade para a Europa e os seus parceiros,  proporcionando aos 
consumidores da UE mais possibilidades de escolha e mais poder de compra e abrindo novos 
mercados para as empresas da UE.
Com que país a UE NÃO assinou um acordo de comércio livre?

PERGUNTA

 Redução das emissões de gases com efeito de estufa em,  
 pelo menos, 55 %.

 Aumento da eficiência energética em, pelo menos, 55 %.

 Produção de, pelo menos, 55 % de toda a energia consumida  
 a partir de fontes renováveis.

1

2

3

A UE está a envidar esforços, através das Nações Unidas e de outras organizações 
internacionais, no sentido de promover uma ação ambiciosa à escala mundial para conter as 
alterações climáticas. Dá o exemplo ao estabelecer metas ambiciosas em matéria de clima e 
energia para 2030.
Qual das seguintes é uma meta para 2030?

7/13

6/13
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PERGUNTA

 A UE pretende criar vias seguras e legais para  
 os requerentes de asilo entrarem na UE,  
 de modo que não tenham de arriscar a vida ao recorrerem  

 a passadores e traficantes.

 A UE financiou ações de emergência no interior da UE,  
 mas não presta assistência aos países fora das suas fronteiras.

 A UE ajuda os Estados-Membros a repatriar  
 os migrantes  em situação irregular, mesmo que estes  

 tenham direito a ficar na UE.

1

2

3

O elevado número de migrantes e requerentes de asilo que chegam à UE coloca pressão 
sobre a Europa. A UE adotou várias iniciativas para responder a esta situação.
Qual destas afirmações é verdadeira?

PERGUNTA

 Introdução de uma nova lei sobre a proteção de dados.

 Prevenção da radicalização, inclusive em linha.

 Criminalização da ação de viajar para cometer  
 ou apoiar atos de terrorismo.

1

2

3

As pessoas que vivem na UE devem sentir-se confiantes de que, onde quer que se desloquem 
na UE, a sua liberdade e segurança estão bem protegidas. Uma das principais ameaças atuais 
é o terrorismo, pelo que a UE adotou uma série de medidas para nos proteger.
Qual das seguintes iniciativas NÃO é uma dessas medidas?8/13

9/13
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PERGUNTA

 50 mil milhões de EUR.

MAKE IT
REAL

 806 mil milhões de EUR.

 166 mil milhões de EUR.

1

2

3

O coronavírus abalou a Europa e a pandemia está a causar graves prejuízos económicos e 
sociais. Em resposta, a UE lançou um fundo denominado «NextGenerationEU» para relançar a 
recuperação económica após a pandemia.
Conheces o montante atribuído ao fundo NextGenerationEU?

PERGUNTA

 Os países da UE representam 10 % da população mundial  
 e 15 % da economia mundial.

 Os países da UE representam 4 % da população mundial  
 e 26 % da economia mundial.

 Os países da UE representam 16 % da economia mundial,  
 mas apenas 6 % da população mundial.

1

2

3

Juntos, os países da UE formam uma das maiores economias mundiais. Agir em conjunto 
confere_lhes um peso muito maior do que o que teriam se cada um deles prosseguisse as 
suas próprias políticas.
Qual destas afirmações é verdadeira?

11/13

10/13
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PERGUNTA

 A Comissão Europeia.

 O Parlamento Europeu.

 A Agência Europeia de Medicamentos.

1

2

3

A pandemia de COVID-19 só poderá ser dominada depois de terem sido vacinadas pessoas em número 
suficiente. A fim de acelerar a produção de vacinas contra a COVID-19, a UE apoiou as empresas 
que as estavam a desenvolver logo desde a fase inicial da pandemia. Ao ajudá-las a financiar o 
desenvolvimento e a produção de vacinas contra a COVID-19, a Comissão adquiriu o direito de comprar 
milhares de milhões de doses de vacinas para os cidadãos da UE assim que as vacinas estivessem 
prontas e que a sua segurança e eficácia ficasse demonstrada. Várias destas vacinas estão atualmente a 
ser utilizadas. A sua comercialização na UE foi autorizada.

Que organismo autoriza a venda de uma vacina no mercado da UE?

PERGUNTA

 Unicamente antes da sua redação.

 Unicamente após a sua entrada em vigor.

 A qualquer momento.

1

2

12/13

3

A Comissão definiu como prioridade propor novas leis apenas quando estas sejam necessárias 
e tenham um valor acrescentado claro para a Europa, bem como ser completamente 
transparente nas suas ações.
Quando podem os cidadãos dizer o que pensam sobre um ato 
legislativo da UE?

13/13
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Em 2019, o Parlamento Europeu elegeu Ursula von der Leyen como presidente da Comissão.
A presidente apresentou as suas orientações políticas, tendo definido seis prioridades para a Europa.
Qual das seguintes iniciativas NÃO é uma das seis prioridades da 
Presidente von der Leyen?

Seis prioridades para a Europa

Não cabe à UE mas sim a cada país e às respetivas autoridades regionais e 
locais decidir o que é ensinado nas suas salas de aula.
As 6 prioridades para a Comissão Europeia para 2019-2023 são as 
seguintes:

• Um Pacto Ecológico Europeu
• Uma Europa preparada para a era digital
• Uma economia ao serviço das pessoas
• Uma Europa mais forte no mundo
• Promoção do Modo de Vida Europeu
• Um novo impulso para a democracia europeia

 Garantir o mesmo programa de matemática, história e inglês em toda a Europa.

RESPONDA

2/13

As alterações climáticas constituem um desafio importante para a UE e para o mundo. A UE quer atingir a 
neutralidade climática até 2050, ou seja, tornar-se uma economia com emissões líquidas nulas de gases com 
efeito de estufa. Todos os governos da UE concordaram em atingir este objetivo numa data determinada.
Até quando prosseguirá a UE esses esforços no sentido de alcançar a 
neutralidade climática?

Pacto Ecológico Europeu

O objetivo da UE é alcançar a neutralidade climática até 2050. A transição 
para uma sociedade climaticamente neutra é um desafio urgente, mas 
também uma oportunidade para tornar a economia europeia sustentável. A 
UE quer reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa e criar uma 
sociedade que utilize menos recursos naturais e produza menos resíduos e 
poluição.

 2050
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A tecnologia digital tornou-se crucial para todos nós, facto que se tornou ainda mais evidente com 
a pandemia, quando muitos jovens passaram a depender dela para a sua escolarização ou para 
comunicarem com os amigos. A UE quer que todos possam tirar pleno partido das novas tecnologias, 
proporcionando-lhes um melhor acesso.

Já ouviste falar do WiFi4EU? Sabes o que é?

Europa digital

WiFi4EU é uma iniciativa da UE que financia a instalação de ligações Wi-Fi 
em espaços públicos, como parques, bibliotecas e praças.
Até 2025, a UE pretende que todos os espaços públicos, incluindo as 
escolas, tenham ligações à Internet de 1 Gb, e que todos os agregados 
familiares europeus tenham acesso a velocidades de descarregamento de, 
pelo menos, 100 Mbps.

 Uma iniciativa da UE que proporciona aos cidadãos acesso gratuito à Internet  
 sem fios em espaços públicos

RESPONDA

4/13

Geolocation is at the heart of the digital revolution. The EU has invested in its own global 
satellite navigation system.
What is it called?

O sistema mundial de navegação  
por satélite da UE

O sistema mundial de navegação por satélite da UE chama-se Galileo, em 
homenagem ao astrónomo italiano Galileu Galilei, que viveu no século XVI.
Este sistema decuplicará a precisão da geolocalização e permitirá a criação 
de serviços inovadores que poderão transformar o nosso dia a dia, como os 
automóveis autónomos e melhores redes de transportes urbanos.
Gaia é o nome de um satélite da Agência Espacial Europeia, cuja missão é 
criar um mapa 3D da nossa galáxia, a Via Láctea.

 Galileo
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RESPONDA
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The EU is working to ensure that our energy is climate-friendly, affordable, and available when 
we need it by diversifying our supplies and relying more on energy produced in the EU.
How much of our energy do we currently import from outside the EU?

Melhor conexão do mercado da energia

Em 2018, a UE importou 55 % da sua energia. A diversificação das fontes 
e dos fornecedores de energia é fundamental para melhorar a nossa 
segurança energética. 
Atualmente, não há uma boa interligação transfronteiras das redes de 
eletricidade e de gasodutos. Esta situação está a ser corrigida, de modo 
a que a energia possa circular livremente em toda a UE, sem obstáculos 
técnicos ou jurídicos.

 Mais de metade

RESPONDA

6/13

A UE está a envidar esforços, através das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, 
no sentido de promover uma ação ambiciosa à escala mundial para conter as alterações climáticas. 
Dá o exemplo ao estabelecer metas ambiciosas em matéria de clima e energia para 2030.
Qual das seguintes é uma meta para 2030?

Proteger o clima
O quadro da UE relativo ao clima e à energia para 2030 definiu três 
objetivos principais:
• redução das emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 

55 % (relativamente aos níveis de 1990);
• produção de, pelo menos, 32 % de toda a energia consumida a partir 

de fontes renováveis;
• aumento da eficiência energética em, pelo menos, 32,5 %.
As metas para 2030 fazem parte dos compromissos assumidos pela UE 
no âmbito do Acordo de Paris — o acordo mundial sobre o clima que a 
UE ajudou a alcançar em 2015. A UE aumentou recentemente o objetivo 
relacionado com a redução das emissões de gases com efeito de estufa, 
uma vez que o objetivo a longo prazo é a neutralidade climática até 2050.

 Redução das emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55 %.
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A economia da UE depende do comércio. Os mercados abertos geram crescimento económico e emprego 
de melhor qualidade para a Europa e os seus parceiros,  proporcionando aos consumidores da UE mais 
possibilidades de escolha e mais poder de compra e abrindo novos mercados para as empresas da UE.

Com que país a UE NÃO assinou um acordo de comércio livre?

Acordos de comércio livre

Os acordos de comércio livre facilitam o comércio entre os países. Reduzem 
os direitos aduaneiros, os contingentes e outras restrições ao comércio.
A UE está atualmente a negociar um acordo de comércio livre com a Nova 
Zelândia, mas este ainda não foi celebrado.
A UE assinou acordos comerciais com o Canadá (2016), com o Japão (2018) 
e com muitos outros países em todo o mundo. Os acordos comerciais da 
UE com o Canadá e o Japão impulsionaram o comércio, quase 25 % e 6 %, 
respetivamente, desde a sua entrada em vigor.
Atualmente, a UE aplica 45 acordos comerciais que representam cerca de 
33 % do comércio externo total da UE.

 Nova Zelândia

RESPONDA

8/13

As pessoas que vivem na UE devem sentir-se confiantes de que, onde quer que se desloquem 
na UE, a sua liberdade e segurança estão bem protegidas. Uma das principais ameaças atuais 
é o terrorismo, pelo que a UE adotou uma série de medidas para nos proteger.
Qual das seguintes iniciativas NÃO é uma dessas medidas?

Medidas da UE para combater a ameaça terrorista

As medidas tomadas para fazer face a todos os aspetos da ameaça terrorista incluem:
• a prevenção da radicalização, inclusive em linha;
• a criminalização da ação de viajar para cometer ou apoiar atos de terrorismo;
• o reforço da deteção do terrorismo através da intensificação do intercâmbio de 

informações;
• o combate ao financiamento do terrorismo;
• a restrição do acesso a armas de fogo e explosivos;
• o apoio a países parceiros, sobretudo na bacia do Mediterrâneo.
Numa iniciativa separada sem relação com a ameaça terrorista, a UE melhorou a 
proteção de dados. As novas regras em matéria de proteção dos dados pessoais dos 
cidadãos da UE em toda a UE e fora dela passaram a ser aplicáveis em maio de 2018. 
Esta nova legislação em matéria de proteção de dados confere aos cidadãos um maior 
controlo sobre a forma como os seus dados pessoais são utilizados.

 Introdução de uma nova lei sobre a proteção de dados
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The high numbers of migrants and asylum seekers arriving in the EU puts pressure on Europe. 
The EU has responded to this situation by taking various actions.
Which of these statements is true?

Migração e asilo

A UE envidou e continua a envidar esforços para responder de forma 
mais adequada à chegada de refugiados e requerentes de asilo. Além de 
disponibilizar recursos financeiros, ajuda a relocalizar os requerentes de 
asilo que já se encontram na Europa e a reinstalar pessoas em situação de 
necessidade de países vizinhos.
A UE presta ajuda humanitária aos refugiados e migrantes em países que 
não pertencem à UE, como o Iraque, a Jordânia, o Líbano e a Turquia.
Além disso, a UE criou uma Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira que irá 
reforçar a gestão e a segurança das fronteiras externas da UE.

 A UE pretende criar vias seguras e legais para os requerentes  
 de asilo entrarem na UE, de modo que não tenham de arriscar  

 a vida ao recorrerem a passadores e traficantes.
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Juntos, os países da UE formam uma das maiores economias mundiais. Agir em conjunto 
confere lhes um peso muito maior do que o que teriam se cada um deles prosseguisse as 
suas próprias políticas.
Qual destas afirmações é verdadeira?

Ator na cena mundial

Os países da UE representam aproximadamente 16 % da economia 
mundial, mas apenas cerca de 6 % da população mundial. 
Embora seja um continente relativamente pequeno, a Europa desempenha 
um papel importante a nível mundial, tendo, por exemplo, dirigido e 
apoiado conversações de paz para pôr termo a conflitos em todo o mundo e 
assumido a liderança na luta mundial contra as alterações climáticas.

 Os países da UE representam 16 % da economia mundial,  
 mas apenas 6 % da população mundial.
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The coronavirus has shaken Europe, and the pandemic is creating severe economic and social 
damages. As a response, the EU has launched a fund called ‘NextGenerationEU’ to kick-start 
the economic recovery after the pandemic.
Do you know the amount of money allocated to NextGenerationEU?

NextGenerationEU

O NextGenerationEU é um fundo da UE de 806 mil milhões de EUR. Os 
países da UE podem utilizá-lo para ajudar as suas economias a recuperar 
da crise e a preparar a Europa para as próximas gerações. Mais de 50 % 
dos fundos destinar-se-ão a projetos que visem modernizar a Europa, por 
exemplo através da promoção da inovação no domínio das tecnologias 
verdes e digitais. Estes fundos serão igualmente utilizados para reduzir o 
desemprego entre os jovens e ajudá-los a adquirir novas competências..

 806 mil milhões de EUR
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The Commission has made it a priority to propose new laws only when they are needed and 
when there is a clear European added-value, and to be fully transparent about what it is doing.
When can the public comment or have a say on an EU law?

Consultas aos cidadãos

Antes de apresentar novas propostas legislativas e novas iniciativas da UE, 
bem como ao longo do processo decisório, a Comissão Europeia escuta 
atentamente as opiniões dos cidadãos e das partes interessadas.
Uma forma de os cidadãos expressarem as suas preocupações é através da 
Internet, podendo apresentar as suas observações em resposta a consultas 
públicas em linha ou enviar comentários por sua própria iniciativa. Os 
cidadãos podem sempre dizer o que pensam, mesmo depois de a legislação 
entrar em vigor.

 A qualquer momento
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A pandemia de COVID-19 só poderá ser debelada depois de terem sido vacinadas pessoas em número suficiente. 
A fim de acelerar a produção de vacinas contra a COVID-19, a UE apoiou as empresas que as estavam a 
desenvolver logo desde a fase inicial da pandemia. Ao ajudá-las a financiar o desenvolvimento e a produção de 
vacinas contra a COVID-19, a Comissão adquiriu o direito de comprar milhares de milhões de doses de vacinas para 
os cidadãos da UE assim que as vacinas estivessem prontas e que a sua segurança e eficácia ficasse demonstrada. 
Várias destas vacinas estão atualmente a ser utilizadas. A sua comercialização na UE foi autorizada.

Que organismo autoriza a venda de uma vacina no mercado da UE?

Vacinas contra a COVID-19 
Todos os medicamentos, incluindo as vacinas, requerem uma «autorização de 
introdução no mercado» antes de poderem ser comercializados nos países da UE. 
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) procede a uma avaliação científica e 
recomenda se uma vacina é segura, eficaz e de boa qualidade. Se a EMA emitir uma 
recomendação favorável, a Comissão Europeia pode autorizar o ingresso da nova 
vacina no mercado da UE.
Várias vacinas contra a COVID-19 já foram avaliadas pela EMA como sendo seguras 
e eficazes, tendo a Comissão Europeia autorizado a sua comercialização no mercado 
da UE. No total, foram assegurados milhares de milhões de doses de vacinas. As 
doses de vacinas estão a ser distribuídas aos países da UE e os cidadãos da UE 
estão a ser vacinados a uma velocidade crescente.
Além disso, para ajudar outros países, a Comissão e os países da UE acordaram 
em conceder mais de 3 mil milhões de EUR ao programa COVAX. Trata-se de uma 
colaboração global destinada a garantir o acesso às vacinas contra a COVID-19 a 
todos os países do mundo em condições de igualdade.

 A Agência Europeia de Medicamentos
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