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A ADESÃO À UE MUDOU 
COMPLETAMENTE OS NOSSOS 
PAÍSES E A NOSSA VIDA DIÁRIA

Omercado interno, as fronteiras abertas e a introdução do
euro como moeda comum são algumas das realizações mais 
notáveis da União Europeia hoje em dia. 

Mas as decisões da UE determinam muito mais o mundo em 
que vivemos do que nos damos conta, e em muitas áreas.
Fique a saber mais através de alguns exemplos concretos. 



DEFESA DO CONSUMIDOR

O FIM DAS TARIFAS 
DE ROAMING NA UE As tarifas de itinerância (roaming)

acabaram em 15 de junho de 2017. 
Quando os europeus viajam pelos 
países da UE pagam o mesmo pelas 
suas chamadas, SMS e internet 
móvel que no seu país.

what-europe-does-for-
me.eu/pt/portal/2/D14

Fotografia de Mimagephotos

https://what-europe-does-for-me.eu/pt/portal/2/D14


DEFESA DO CONSUMIDOR

2 ANOS DE GARANTIA 
NOS APARELHOS 
ELETRÓNICOS

A legislação da UE prevê um período 
de garantia legal de dois anos para 
aparelhos eletrónicos como 
smartphones, impressoras, 
computadores portáteis, 
aspiradores, máquinas de café, etc.

what-europe-does-for-
me.eu/pt/portal/2/X02_12301

© União Europeia, 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/pt/portal/2/X02_12301


MERCADO ÚNICO E DEFESA DO CONSUMIDOR

NORMAS DE 
SEGURANÇA DOS 
PRODUTOS

Os produtos vendidos no Espaço 
Económico Europeu (EEE) têm de 
cumprir as normas da UE em 
matéria de saúde, segurança e 
proteção do ambiente. A marca CE é 
uma marca de certificação que 
indica a conformidade com estas 
normas. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_pt

© Comunidades Europeias, 1997 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_pt


DEFESA DO CONSUMIDOR

INFORMAÇÃO NOS 
RÓTULOS DOS 
PRODUTOS

A UE quer que as pessoas tenham informações 
corretas e completas sobre aquilo que 
consomem. É por isso que alimentos e 
produtos cosméticos têm de apresentar 
determinadas informações nos seus rótulos, 
como os ingredientes e a empresa que os 
produziu.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_en

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en


REGULAMENTO RELATIVO À LEGISLAÇÃO ALIMENTAR EM GERAL

SEGURANÇA 
ALIMENTAR NA UE O objetivo do Regulamento relativo 

à legislação alimentar em geral 
(2002) é garantir que toda a 
alimentação existente no mercado 
da União Europeia é segura. 
Estabelece objetivos, obrigações e 
requisitos gerais que abrangem 
todas as fases da produção e 
distribuição de alimentos e 
alimentos para animais – «do prado 
ao prato».

ec.europa.eu/food/safety/general_f
ood_law_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


DIRETIVA DA UE RELATIVA AO TEMPO DE TRABALHO

PELO MENOS 4 
SEMANAS DE FÉRIAS 
PAGAS

A Diretiva da UE relativa ao tempo 
de trabalho, inicialmente 
introduzida em 1993, confere aos 
trabalhadores o direito a «férias 
anuais remuneradas de pelo menos 
quatro semanas». Cada setor e/ou 
Estado-Membro pode aumentar este 
número de dias, mas o mínimo 
europeu é 20.

ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=706&langId=en&intPageId=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


PACTO ECOLÓGICO EUROPEU 

A PROIBIÇÃO DOS 
PLÁSTICOS DE 
UTILIZAÇÃO ÚNICA

A UE aprovou uma nova lei que 
proíbe produtos de plástico de 
utilização única, tais como pratos e 
talheres descartáveis, palhinhas e 
cotonetes. A proibição vai ser 
aplicada a partir de 2021. 

what-europe-does-for-
me.eu/pt/portal/2/X01_31001

© União Europeia, 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/pt/portal/2/X01_31001


PACTO ECOLÓGICO EUROPEU – UNIÃO DA ENERGIA

UMA QUOTA 
DE PELO MENOS  32% 
DA ENERGIA 
RENOVÁVEL ATÉ 2030

Para facilitar a transição dos 
combustíveis fósseis para uma 
energia mais limpa, e cumprir os 
compromissos do Acordo de Paris, a 
UE estabeleceu uma meta 
vinculativa de, pelo menos, 32% 
para as fontes de energia renováveis 
no cabaz energético da UE até 2030. 
Esta percentagem varia consoante 
cada Estado-Membro, dependendo 
da situação em cada país. 

what-europe-does-for-
me.eu/pt/portal/2/X03_02901

© União Europeia, 2017 

https://what-europe-does-for-me.eu/pt/portal/2/X03_02901


Irlanda

EspanhaPortugal

Esta apresentação faz parte da ferramenta educativa EUROPE@SCHOOL – lições ativas sobre a União Europeia. 
© Parlamento Europeu, 2020
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Veja mais exemplos concretos da legislação da UE em what-europe-does-for-me.eu

https://what-europe-does-for-me.eu/pt/home

