
COMISSÃO EUROPEIA
- Um(a) comissário(a) por cada Estado-Membro
- Comparável ao governo de um país
- Representa a UE

PARLAMENTO EUROPEU
- Máximo de 751 deputados
- Órgão de decisão
- Representa os cidadãos da UE

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA
-  Um(a) ministro(a) por cada Estado-Membro
-  Órgão de decisão
-  Representa os Estados-Membros
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FICHA DE TRABALHO  

NA PELE DE UM DEPUTADO AO PE

PROCESSO
A partir deste momento, vão estar na pele de um deputado ao Parlamento Europeu. Foram eleitos 
para o Parlamento Europeu diretamente pelos cidadãos da União Europeia que contam convosco para 
alterar (=mudar), aprovar ou rejeitar propostas legislativas. 

Sobre o tabuleiro de jogo estão cartões, virados para baixo. Os cartões são numerados. Comecem pelo 
cartão 1: um membro do grupo vira-o e lê em voz alta o que está escrito no verso. A seguir, o grupo 
executa as tarefas. 

Depois de concluírem as tarefas indicadas no cartão 1, vão passando por ordem aos cartões 2, 3 e 4. 
Respeitem o tempo de duração indicado no cartão. Usem esta ficha de trabalho para tomar notas. 

ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA
Aponta sucintamente no espaço abaixo as modificações (alterações) propostas (cartão 2).

ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU
Aponta sucintamente no espaço abaixo as tuas modificações (alterações) à proposta legislativa da 
Comissão Europeia. Esta é a vossa nova legislação. É aconselhável tomar em consideração, quer 
as alterações propostas pelo Conselho (no cartão 2) quer a informação prestada por várias partes 
interessadas (cartão 3). 

Lista dos argumentos/razões pelos quais, na qualidade de deputados ao PE, creem que a legislação que 
acabaram de elaborar constitui a melhor solução (cartão 4).   

1.

2.

3.
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1. PROPOSTA LEGISLATIVA DA COMISSÃO EUROPEIA  
O TABAGISMO NA UE

A fim de evitar que os jovens comecem a fumar, a Comissão Europeia propõe...  

Artigo 1.º: ...   Tornar obrigatórias as advertências de saúde nos pacotes de cigarros, conforme decidido 
em regulamentos anteriores da UE.

Artigo 2.º: ...   que a conceção dos maços de cigarros deixe de poder variar entre os fabricantes. Todos 
os maços devem ser normalizados e apenas pode ser utilizado um tipo de letra para 
mencionar a marca e o fabricante.  

Artigo 3.º: ...   Que a venda de produtos de tabaco é proibida a pessoas com menos de 18 anos em toda 
a UE.

Declaração de exoneração de responsabilidade: nem a forma, nem o conteúdo deste exercício oferecem uma representação completa e correta da realidade, nem 
representam os verdadeiros pontos de vista do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do Conselho da União Europeia ou dos grupos de pressão. O objetivo desta 
simulação é exclusivamente pedagógico, sendo essa a única e verdadeira base em que assentam algumas das escolhas efetuadas. 

Declaração de exoneração de responsabilidade: nem a forma, nem o conteúdo deste exercício oferecem uma representação completa e correta da realidade, nem 
representam os verdadeiros pontos de vista do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do Conselho da União Europeia ou dos grupos de pressão. O objetivo desta 
simulação é exclusivamente pedagógico, sendo essa a única e verdadeira base em que assentam algumas das escolhas efetuadas. 
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2. PROPOSTA LEGISLATIVA DA COMISSÃO EUROPEIA  
UM EXÉRCITO DA UE?

Para aumentar o poder da UE no mundo, a Comissão Europeia propõe... 

Artigo 1.º: ...   A criação de um exército europeu. 

Artigo 2.º: ...   Que esse exército seja destacado durante as catástrofes humanitárias, como secas e 
inundações, tanto dentro como fora da UE. Que possa igualmente intervir em conflitos 
fora da UE, por exemplo, na Síria. 



Declaração de exoneração de responsabilidade: nem a forma, nem o conteúdo deste exercício oferecem uma representação completa e correta da realidade, nem 
representam os verdadeiros pontos de vista do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do Conselho da União Europeia ou dos grupos de pressão. O objetivo desta 
simulação é exclusivamente pedagógico, sendo essa a única e verdadeira base em que assentam algumas das escolhas efetuadas. 

Declaração de exoneração de responsabilidade: nem a forma, nem o conteúdo deste exercício oferecem uma representação completa e correta da realidade, nem 
representam os verdadeiros pontos de vista do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do Conselho da União Europeia ou dos grupos de pressão. O objetivo desta 
simulação é exclusivamente pedagógico, sendo essa a única e verdadeira base em que assentam algumas das escolhas efetuadas. 

3. PROPOSTA LEGISLATIVA DA COMISSÃO EUROPEIA  
A UE E O AQUECIMENTO GLOBAL

A fim de evitar que as temperaturas globais ultrapassem o limite crítico de 2° Celsius, a Comissão 
Europeia propõe que: 

Artigo 1.º ...    Pelo menos 50 % do consumo final de energia na UE seja proveniente de fontes de 
energia renováveis, como a energia solar e a energia eólica, até 2030. Que até 2050, essa 
percentagem atinja 100 %. 

Artigo 2.º ...    A UE desempenhe um papel de liderança nas conferências internacionais sobre o clima e 
convença outros países do mundo a tomar medidas concretas.
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4. PROPOSTA LEGISLATIVA DA COMISSÃO EUROPEIA  
A DEMOCRACIA EUROPEIA

A fim de aumentar a participação dos cidadãos da União Europeia e garantir uma perceção correta da 
UE, a Comissão Europeia propõe que:

Artigo 1.º ...    No caso das eleições parlamentares europeias, todos os Estados-Membros introduzam o 
voto obrigatório. Desta forma, todos os cidadãos serão obrigados a refletir sobre quem 
escolhem para seus representantes no Parlamento Europeu.

Artigo 2.º ...    Uma «Assembleia dos Cidadãos Europeus», com um número de cidadãos selecionado 
de forma aleatória, dará um contributo político para toda a legislação recentemente 
desenvolvida. A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União 
Europeia devem ter em conta o contributo da Assembleia dos Cidadãos Europeus nas 
suas decisões.



5. PROPOSTA LEGISLATIVA DA COMISSÃO EUROPEIA  
REFUGIADOS NA EUROPA

A fim de fazer face ao atual e futuro afluxo de migrantes e requerentes de asilo à UE, e para assegurar 
uma partilha equitativa dos custos, a Comissão Europeia propõe que... 

Artigo 1.º: ...   Todos os Estados-Membros da UE ofereçam acolhimento aos requerentes de asilo* de 
acordo com os requisitos mínimos europeus: Todos os requerentes de asilo tenham 
direito à alimentação, alojamento, educação, cuidados de saúde e acesso ao trabalho 
enquanto o seu pedido estiver a ser analisado. 

Artigo 2.º: ...   Exista um plano de recolocação permanente para os requerentes de asilo em toda a UE. 
Dessa forma, todos os países fazem um esforço igual. 

Artigo 3.º: ...   A determinação do número de requerentes de asilo colocados em cada país assente em 
diversos critérios: 

- Produto nacional bruto (PNB) de cada país 
- População 
- Taxas de desemprego 
- Esforços já realizados para acolher e reinstalar refugiados de zonas destruídas pela guerra 

Artigo 4.º: ...   Exista uma missão de resgate europeia de grande escala para migrantes* em dificuldades 
no Mar Mediterrâneo, a fim de evitar possíveis novas mortes. Todos os Estados-Membros 
da UE sejam obrigados a contribuir para essa missão, em função do respetivo PNB.

Declaração de exoneração de responsabilidade: nem a forma, nem o conteúdo deste exercício oferecem uma representação completa e correta da realidade, nem 
representam os verdadeiros pontos de vista do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do Conselho da União Europeia ou dos grupos de pressão. O objetivo desta 
simulação é exclusivamente pedagógico, sendo essa a única e verdadeira base em que assentam algumas das escolhas efetuadas. 

* TERMOS-CHAVE:
Migrante: qualquer pessoa que deixa o seu país de origem por qualquer motivo. Trata-se de uma designação genérica. 
Refugiado: um refugiado é um migrante específico: alguém que se viu forçado a fugir do seu país por motivos de perseguição, guerra ou violência. 
Qualquer refugiado tem um receio fundado de perseguição por razões de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertença a um grupo social 
específico.
Requerente de asilo: Quando os refugiados procuram refúgio num outro país, solicitam asilo - o direito de ser reconhecido como refugiado e 
receber proteção jurídica e assistência material. Enquanto o seu pedido estiver pendente, são designados por «requerentes de asilo».
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1.  Leiam por favor a proposta legislativa da 
Comissão Europeia. (1 minuto)

2.  Discutam brevemente a proposta no grupo: 
De que trata? Peçam ao professor informação 
suplementar, se necessário. (1 minuto)

3.  Cada membro do grupo tira um momento para 
ponderar se concorda com a proposta. A seguir, 
cada um por sua vez expõe o seu ponto de vista 
aos outros membros do grupo. 

O Conselho de Ministros não concorda integralmente 
com a proposta da Comissão. Gostaríamos de introduzir 
nela as seguintes alterações:

ARTIGO 2.º O logótipo das marcas de cigarros pode figurar 
nas embalagens

ARTIGO 3.º A determinação da idade mínima para a 
aquisição de produtos do tabaco é da competência 
exclusiva dos Estados-Membros. 

Por favor, apontem estas modificações (alterações) na ficha 
de trabalho. (2 minutos)

Os jovens são encarados pela indústria 
tabaqueira como «fumadores de 
substituição»: cabe-lhes tomar o lugar de 
todas pessoas que morrem em consequência 
do tabagismo. É por isso que instamos o 
Parlamento Europeu a elevar o limite mínimo 
de idade para a aquisição de tabaco de 18 
para 21 anos. 

Acabam de criar a vossa própria 
legislação adaptada.  Agora têm 
de obter apoio de todo o Parlamento 
Europeu. Preparem uma curta apresentação 
da vossa legislação para os outros deputados (os 
vossos colegas de turma). Usem a ficha de trabalho 
e procedam da seguinte maneira: (3 minutos)

1. Peguem na proposta legislativa original da Comissão 
Europeia e leiam-na em voz alta.

2. Digam aos vossos colegas de turma quais foram as 
alterações propostas pelo Conselho.

3. Leiam a nova legislação em voz alta.

4. Invoquem 2 ou 3 razões ou argumentos pelos quais 
consideram que se trata de uma boa medida para 
os cidadãos da UE. Preparem-nos de antemão e 
escrevam-nos na ficha de trabalho.

• 26 % da população total da UE e 29 % dos jovens 
europeus entre os 15 e os 24 anos fumam.

• 80 % dos fumadores começam a fumar antes de 
completarem 18 anos de idade.

• Dois em cada três fumadores morrem devido a causas 
ligadas ao tabaco. 

• O tabaco é responsável por quase 700 000 mortes por 
ano na UE. 

• Milhões de fumadores sofrem de doenças relacionadas 
com o fumo, como o cancro. 

• A UE estima que o tabagismo custe ao sistema de saúde 
da Europa cerca de 25 mil milhões de euros anuais. 

COMISSÃO  
EUROPEIA

O CONSELHO DA  
UNIÃO EUROPEIA

FUNDAÇÃO PARA A PREVENÇÃO  
DO TABAGISMO ENTRE OS JOVENS

FACTOS E  
NÚMEROS

O PARLAMENTO EUROPEU

Estamos muito satisfeitos com esta nova 
proposta. Queremos evitar que as pessoas 
comecem a fumar e acreditamos que as 
embalagens descaracterizadas tornarão o 
hábito de fumar muito menos atrativo. 

Incitamos o Parlamento Europeu a manter a 
proposta legislativa.

Nós, indústria do tabaco, não estamos satisfeitos 
com a nova proposta da Comissão Europeia. 
Pedimos ao Parlamento Europeu que a rejeite. 
Já fizemos um grande esforço: a publicidade ao 
tabaco foi proibida e os maços já trazem impressas 
advertências em letras grandes. Não esqueçam que 
os governos encaixam anualmente mais de 100 mil 
milhões de euros de receita fiscal, graças à indústria 
tabaqueira. Também empregamos muita gente. 
Esta legislação pode redundar na perda de 175 000 
empregos na UE.  

FUNDAÇÃO DE LUTA  
CONTRA O CANCRO

INDÚSTRIA  
DO TABACO

Agora é a tua vez. Como deputados ao Parlamento 
Europeu, podem mudar a proposta legislativa no 
sentido que considerem ser o que melhor serve os 
interesses dos cidadãos da União. MAS: têm de ter 
em conta as opiniões do Conselho (v. 2), assim como 
a proposta legislativa original da Comissão Europeia. 
Usem também a informação prestada pelas partes 
interessadas (grupos de pressão). 

Sigam estes passos:

1. Virem os cartões das partes interessadas, um de 
cada vez, e leiam-nos em voz alta (cada membro do 
grupo lê o seu, à vez). São os cartões que têm um 
símbolo no canto. Continuem até terem lido todos 
os cartões. (2 minutos)

2. Pousem os cartões na mesa, virados para cima para 
que todos os membros do grupo possam ver a 
informação.

3. Discutam a proposta legislativa original em grupo, 
passando em revista todos os artigos. Comecem 
pelo artigo 1.º: Quem concorda e quem discorda? 
Usem a informação das partes interessadas na vossa 
argumentação. Façam o mesmo para todos os 
artigos. (6 minutos)

4. Criem uma versão adaptada da legislação que reúna 
o consenso de todos os membros do grupo. Podem 
mudar o teor dos artigos, suprimi-los ou adicionar 
novos artigos. Copiem a vossa legislação nova/
adaptada para a ficha de trabalho. (6 minutos) 

TEMA 1:
O TABAGISMO NA UE
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1.  Leiam por favor a proposta legislativa da 
Comissão Europeia. (1 minuto)

2.  Discutam brevemente a proposta no grupo: 
De que trata? Peçam ao professor informação 
suplementar, se necessário. (1 minuto)

3.  Cada membro do grupo tira um momento para 
ponderar se concorda com a proposta. A seguir, 
cada um por sua vez expõe o seu ponto de vista 
aos outros membros do grupo. 

• Os Estados Unidos da América lideram 
o mundo na despesa militar com 649 mil 
milhões de dólares, seguidos da China (250 
mil milhões de dólares) e da Arábia Saudita 
(67,6 mil milhões de dólares). (Statista. 
2018) 

• Prevê-se que os arsenais militares mundiais 
dupliquem até 2030, em comparação com 
2016.

COMISSÃO  
EUROPEIA

O CONSELHO DA  
UNIÃO EUROPEIAGRUPO DE REFLEXÃO 

INDEPENDENTE

PROTESTO DOS CIDADÃOSFACTOS E NÚMEROS

Na Líbia e no Afeganistão, a situação deteriorou-
se após a intervenção militar. Os conflitos não 
se resolvem pelas armas. Queremos que a UE se 
abstenha de investir num exército europeu. As 
pessoas não desejam este exército e não querem 
que seja gasto mais dinheiro do orçamento na 
defesa europeia.

Mais uma questão: Que língua se falaria nesse 
exército? Inglês? Francês? Ou uma das outras 24 
línguas oficiais da UE? 

Somos a favor de um novo exército europeu, que 
coexista com os exércitos nacionais. A necessidade 
de segurança da União Europeia deve prevalecer. A 
UE precisa urgentemente de desenvolver uma política 
de defesa própria, em vez de se limitar a contar com 
o auxílio dos EUA em caso de ataque. Pedimos ao 
Parlamento Europeu que estabeleça um orçamento 
extraordinário para o desenvolvimento desse exército. 
Isso é do nosso interesse comum.

REDE DE ORGANIZAÇÕES 
PELA PAZ

INDÚSTRIA DE DEFESA

TEMA 2:
UM EXÉRCITO DA UE?

O Conselho de Ministros recorda à Comissão 
Europeia que a política externa e de defesa é um 
domínio em que os Estados-Membros dispõem de 
liberdade de decisão. Como tal, o Conselho propõe as 
seguintes modificações:

ADITAMENTO AO ARTIGO 1.º Este exército europeu coexiste 
com os exércitos nacionais e não os substitui.

ADITAMENTO AO ARTIGO 3.º Cada Estado-Membro decide 
autonomamente da sua contribuição para o exército da UE, 
tanto em matéria de pessoal como de meios (fundos, carros 
de combate, aviões, etc.) 

Por favor, apontem estas modificações (alterações) na ficha 
de trabalho. (2 minutos)

A natureza e o âmbito dos conflitos e da 
segurança a nível mundial estão a mudar. Estas 
diferentes ameaças e estes diversos intervenientes 
geram novos desafios para a defesa e a segurança 
dos países da União Europeia. 

Por conseguinte, os Estados-Membros da UE 
devem unir forças para desempenhar um papel 
importante no mundo a nível militar.

Não pretendemos ver a UE envolver-se em 
conflitos internacionais, porque isso acarreta 
um risco para nossa segurança aqui na Europa. A 
probabilidade de ocorrência de ataques terroristas 
nas grandes cidades europeias aumentará. 

Se for criado, o exército da UE deve, então, ser 
mobilizado unicamente para ações de ajuda 
humanitária.

O PARLAMENTO EUROPEU

Agora é a tua vez. Como deputados ao Parlamento 
Europeu, podem mudar a proposta legislativa no 
sentido que considerem ser o que melhor serve os 
interesses dos cidadãos da União. MAS: têm de ter 
em conta as opiniões do Conselho (v. 2), assim como 
a proposta legislativa original da Comissão Europeia. 
Usem também a informação prestada pelas partes 
interessadas (grupos de pressão). 

Sigam estes passos:

1. Virem os cartões das partes interessadas, um de 
cada vez, e leiam-nos em voz alta (cada membro do 
grupo lê o seu, à vez). São os cartões que têm um 
símbolo no canto. Continuem até terem lido todos 
os cartões. (2 minutos)

2. Pousem os cartões na mesa, virados para cima para 
que todos os membros do grupo possam ver a 
informação.

3. Discutam a proposta legislativa original em grupo, 
passando em revista todos os artigos. Comecem 
pelo artigo 1.º: Quem concorda e quem discorda? 
Usem a informação das partes interessadas na vossa 
argumentação. Façam o mesmo para todos os 
artigos. (6 minutos)

4. Criem uma versão adaptada da legislação que reúna 
o consenso de todos os membros do grupo. Podem 
mudar o teor dos artigos, suprimi-los ou adicionar 
novos artigos. Copiem a vossa legislação nova/
adaptada para a ficha de trabalho. (6 minutos) 

Acabam de criar a vossa própria 
legislação adaptada.  Agora têm 
de obter apoio de todo o Parlamento 
Europeu. Preparem uma curta apresentação 
da vossa legislação para os outros deputados (os 
vossos colegas de turma). Usem a ficha de trabalho 
e procedam da seguinte maneira: (3 minutos)

1. Peguem na proposta legislativa original da Comissão 
Europeia e leiam-na em voz alta.

2. Digam aos vossos colegas de turma quais foram as 
alterações propostas pelo Conselho.

3. Leiam a nova legislação em voz alta.

4. Invoquem 2 ou 3 razões ou argumentos pelos quais 
consideram que se trata de uma boa medida para 
os cidadãos da UE. Preparem-nos de antemão e 
escrevam-nos na ficha de trabalho.
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1.  Leiam por favor a proposta legislativa da 
Comissão Europeia. (1 minuto)

2.  Discutam brevemente a proposta no grupo: 
De que trata? Peçam ao professor informação 
suplementar, se necessário. (1 minuto)

3.  Cada membro do grupo tira um momento para 
ponderar se concorda com a proposta. A seguir, 
cada um por sua vez expõe o seu ponto de vista 
aos outros membros do grupo. 

• A Terra já está 1 ºC mais quente desde a Revo-
lução Industrial, devido à emissão de gases com 
efeito de estufa provenientes das atividades humanas. 

• Com um aumento da temperatura de 2 °C, não consegui-
remos controlar as consequências (inundações, grandes 
tempestades, subida do nível da água do mar, etc.).

• A UE é responsável por 11 % da emissão de gases com 
efeito de estufa do mundo. A UE é o terceiro maior emis-
sor, a seguir à China e aos Estados Unidos da América.

• 18,9 % do consumo final bruto de energia da UE proveio 
de fontes renováveis de energia em 2018. (Eurostat. 2020)

COMISSÃO  
EUROPEIA

O CONSELHO DA  
UNIÃO EUROPEIA

CIDADÃOSPAINEL DA ONU PARA O 
AMBIENTE CIENTISTAS

Estamos satisfeitos com esta proposta 
e pedimos ao Parlamento Europeu que 
não ceda aos grupos de interesses do 
petróleo e do carvão. Existem provas de 
que o investimento numa economia verde 
também cria novos postos de trabalho. 
Assim, a UE deve continuar com estes planos, 
independentemente do que os outros países 
do mundo decidam.

O chamado setor da «energia renovável» 
ainda não está preparado. Por conseguinte, 
é impossível saber se poderemos recorrer, 
exclusivamente, à energia renovável até 2050. 
Por isso, instamos o Parlamento Europeu  a 
não recorrer apenas às fontes renováveis 
de energia, de modo a salvaguardar o 
aprovisionamento energético dos cidadãos e 
das empresas  na UE.

AÇÃO NO DOMÍNIO DO CLIMA COMPANHIAS PETROLÍFERAS E DO 
SETOR DO CARVÃO

TEMA 3:
A UE E O AQUECIMENTO GLOBAL

O Conselho de Ministros regozija-se pelo facto de 
a Comissão Europeia levar a sério a questão das 
alterações climáticas. Não obstante, o Conselho 
reclama as seguintes alterações:

ARTIGO 2.º 30 % de fontes renováveis de energia 
até 2030. Adotar medidas para 2050 apenas no 
caso de os EUA e a China adotarem também 
medidas firmes.

Por favor, apontem estas modificações (alterações) 
na ficha de trabalho. (2 minutos)

Consideramos que a UE deve, de facto, tomar 
medidas firmes contra o aquecimento global. Estamos 
moderadamente otimistas a respeito da proposta 
europeia e esperamos que o Parlamento Europeu faça 
tudo o que estiver ao seu alcance para que ela não seja 
atenuada. 

A opção de não intervir nesta matéria tem 
consequências graves para todos e um custo orçado em 
934 milhões de euros por ano. E, mais uma vez, serão os 
cidadãos a pagar, e não as grandes empresas. 

O PARLAMENTO EUROPEU

Agora é a tua vez. Como deputados ao Parlamento 
Europeu, podem mudar a proposta legislativa no 
sentido que considerem ser o que melhor serve os 
interesses dos cidadãos da União. MAS: têm de ter 
em conta as opiniões do Conselho (v. 2), assim como 
a proposta legislativa original da Comissão Europeia. 
Usem também a informação prestada pelas partes 
interessadas (grupos de pressão). 

Sigam estes passos:

1. Virem os cartões das partes interessadas, um de 
cada vez, e leiam-nos em voz alta (cada membro do 
grupo lê o seu, à vez). São os cartões que têm um 
símbolo no canto. Continuem até terem lido todos 
os cartões. (2 minutos)

2. Pousem os cartões na mesa, virados para cima para 
que todos os membros do grupo possam ver a 
informação.

3. Discutam a proposta legislativa original em grupo, 
passando em revista todos os artigos. Comecem 
pelo artigo 1.º: Quem concorda e quem discorda? 
Usem a informação das partes interessadas na vossa 
argumentação. Façam o mesmo para todos os 
artigos. (6 minutos)

4. Criem uma versão adaptada da legislação que reúna 
o consenso de todos os membros do grupo. Podem 
mudar o teor dos artigos, suprimi-los ou adicionar 
novos artigos. Copiem a vossa legislação nova/
adaptada para a ficha de trabalho. (6 minutos) 

Acabam de criar a vossa própria 
legislação adaptada.  Agora têm 
de obter apoio de todo o Parlamento 
Europeu. Preparem uma curta apresentação 
da vossa legislação para os outros deputados (os 
vossos colegas de turma). Usem a ficha de trabalho 
e procedam da seguinte maneira: (3 minutos)

1. Peguem na proposta legislativa original da Comissão 
Europeia e leiam-na em voz alta.

2. Digam aos vossos colegas de turma quais foram as 
alterações propostas pelo Conselho.

3. Leiam a nova legislação em voz alta.

4. Invoquem 2 ou 3 razões ou argumentos pelos quais 
consideram que se trata de uma boa medida para 
os cidadãos da UE. Preparem-nos de antemão e 
escrevam-nos na ficha de trabalho.
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1.  Leiam por favor a proposta legislativa da 
Comissão Europeia. (1 minuto)

2.  Discutam brevemente a proposta no grupo: 
De que trata? Peçam ao professor informação 
suplementar, se necessário. (1 minuto)

3.  Cada membro do grupo tira um momento para 
ponderar se concorda com a proposta. A seguir, 
cada um por sua vez expõe o seu ponto de vista 
aos outros membros do grupo. 

• A taxa de participação eleitoral global nas 
eleições europeias de 2019 foi de 50,7 %. 

• O voto só é obrigatório na Bélgica, na Grécia 
e no Luxemburgo. Na Grécia, porém, o voto 
obrigatório não é imposto. 

• A exigência de uma maior participação 
dos cidadãos na tomada de decisões foi 
mencionada, explicitamente, em metade dos 
relatórios nacionais de consulta aos cidadãos 
europeus de 2018 e 2019.

COMISSÃO  
EUROPEIA

O CONSELHO DA  
UNIÃO EUROPEIA

CIDADÃOSFACTOS E  
NÚMEROS

Os europeus querem uma voz mais ativa no 
funcionamento da UE. Somos muito favoráveis à 
segunda parte da presente proposta, em especial no 
que se refere à seleção aleatória de cidadãos. Desta 
forma, não tem sentido fazer promessas para ganhar 
um lugar nesta assembleia. Isto garante igualmente o 
envolvimento dos «cidadãos comuns» na elaboração 
das políticas europeias. Isto é importante porque a 
maioria dos atuais instrumentos participativos visam, 
principalmente, interesses organizados ou profissionais, 
ou peritos num determinado domínio.

Os europeus querem uma voz mais ativa no 
funcionamento da UE. Somos muito favoráveis à 
segunda parte da presente proposta, em especial no 
que se refere à seleção aleatória de cidadãos. Desta 
forma, não tem sentido fazer promessas para ganhar 
um lugar nesta assembleia. Isto garante igualmente o 
envolvimento dos «cidadãos comuns» na elaboração 
das políticas europeias. Isto é importante porque a 
maioria dos atuais instrumentos participativos visam, 
principalmente, interesses organizados ou profissionais, 
ou peritos num determinado domínio.

A ASSOCIAÇÃO POLÍTICA EUROPEIA GRUPO DE REFLEXÃO PELA 
DEMOCRACIA

TEMA 4:
A DEMOCRACIA EUROPEIA

O Conselho da União Europeia defende uma 
maior participação dos cidadãos nos assuntos da 
UE. Realça, no entanto, que são os Estados-Membros 
que decidem sobre o voto obrigatório. Reclama as 
seguintes alterações:

ARTIGO 1.º. A Comissão Europeia pode apenas incitar 
os Estados-Membros a introduzirem o voto obrigatório. 
Compete aos Estados-Membros tomarem a decisão final. 

ADITAMENTO AO ARTIGO 2.º «Esta assembleia pode 
apenas aconselhar e não tem outros poderes.»

Por favor, apontem estas modificações (alterações) na 
ficha de trabalho. (2 minutos)

As pessoas não deviam ser obrigadas a votar. 
Quando os adultos optam por não votar porque não 
consideram as eleições importantes para eles ou porque 
não concordam com nenhum candidato político ou 
com o sistema, têm esse direito. 

Além disso, é preferível que só votem aqueles que estão 
realmente interessados na UE, porque serão os mais 
informados. Se forçarmos as pessoas que não estão 
interessadas, podem votar de forma aleatória, apenas 
para cumprir os requisitos legais, ou votar em candidatos 
frívolos ou ridículos.

O PARLAMENTO EUROPEU

Agora é a tua vez. Como deputados ao Parlamento 
Europeu, podem mudar a proposta legislativa no 
sentido que considerem ser o que melhor serve os 
interesses dos cidadãos da União. MAS: têm de ter 
em conta as opiniões do Conselho (v. 2), assim como 
a proposta legislativa original da Comissão Europeia. 
Usem também a informação prestada pelas partes 
interessadas (grupos de pressão). 

Sigam estes passos:

1. Virem os cartões das partes interessadas, um de 
cada vez, e leiam-nos em voz alta (cada membro do 
grupo lê o seu, à vez). São os cartões que têm um 
símbolo no canto. Continuem até terem lido todos 
os cartões. (2 minutos)

2. Pousem os cartões na mesa, virados para cima para 
que todos os membros do grupo possam ver a 
informação.

3. Discutam a proposta legislativa original em grupo, 
passando em revista todos os artigos. Comecem 
pelo artigo 1.º: Quem concorda e quem discorda? 
Usem a informação das partes interessadas na vossa 
argumentação. Façam o mesmo para todos os 
artigos. (6 minutos)

4. Criem uma versão adaptada da legislação que reúna 
o consenso de todos os membros do grupo. Podem 
mudar o teor dos artigos, suprimi-los ou adicionar 
novos artigos. Copiem a vossa legislação nova/
adaptada para a ficha de trabalho. (6 minutos) 

Acabam de criar a vossa própria 
legislação adaptada.  Agora têm 
de obter apoio de todo o Parlamento 
Europeu. Preparem uma curta apresentação 
da vossa legislação para os outros deputados (os 
vossos colegas de turma). Usem a ficha de trabalho 
e procedam da seguinte maneira: (3 minutos)

1. Peguem na proposta legislativa original da Comissão 
Europeia e leiam-na em voz alta.

2. Digam aos vossos colegas de turma quais foram as 
alterações propostas pelo Conselho.

3. Leiam a nova legislação em voz alta.

4. Invoquem 2 ou 3 razões ou argumentos pelos quais 
consideram que se trata de uma boa medida para 
os cidadãos da UE. Preparem-nos de antemão e 
escrevam-nos na ficha de trabalho.

GRUPO DE REFLEXÃO 
INDEPENDENTE

Os cidadãos comuns não são peritos. Por 
que razão as instituições lhes conferem 
um papel tão importante? Em vez de uma 
Assembleia de Cidadãos Europeus, o nosso 
grupo de reflexão recomenda a seleção de 
peritos, provenientes da indústria, do mundo 
académico e das organizações da sociedade 
civil.
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1.  Leiam por favor a proposta legislativa da 
Comissão Europeia. (1 minuto)

2.  Discutam brevemente a proposta no grupo: 
De que trata? Peçam ao professor informação 
suplementar, se necessário. (1 minuto)

3.  Cada membro do grupo tira um momento para 
ponderar se concorda com a proposta. A seguir, 
cada um por sua vez expõe o seu ponto de vista 
aos outros membros do grupo. 

• 70,8 milhões de pessoas no mundo inteiro 
foram forçadas a fugir das suas casas, o que é um 
número sem precedentes (ACNUR. 2019).

• 14 % de todos os refugiados a nível mundial são 
acolhidos na Europa (ACNUR. 2019).

• Os motivos para a fuga incluem a guerra (por 
exemplo, na Síria), a agitação (por exemplo, no 
Afeganistão e na Líbia) e o terrorismo (por exemplo, 
na Nigéria e na Eritreia).

•   Desde 2014, mais de 20 000 pessoas morreram ao 
tentarem atravessar o mar Mediterrâneo (Projeto 
Migrantes Desaparecidos. 2019).

COMISSÃO  
EUROPEIA

O CONSELHO DA  
UNIÃO EUROPEIA

PROTESTO DOS CIDADÃOSFACTOS E NÚMEROS

Se a UE preza realmente os direitos humanos, 
então tem de agir e salvar vidas humanas. 
Solicitamos ao Parlamento Europeu que apoie esta 
proposta, dado que é absolutamente necessária 
uma abordagem europeia. Exortamos também a 
UE a prever opções legais para os requerentes de 
asilo provenientes do exterior da UE. Atualmente, 
as pessoas só podem requerer asilo depois de 
alcançarem solo da UE, o que as força a entrar 
ilegalmente e a correr riscos escusados.

A integração bem-sucedida dos nacionais de 
países terceiros no mercado de trabalho da UE 
representa uma oportunidade para as nossas 
sociedades. Quando efetivamente integrados, 
podem ajudar a melhorar o funcionamento e 
o desempenho do mercado de trabalho, bem 
como apoiar a sustentabilidade orçamental. 
Com uma população europeia envelhecida, tal 
é especialmente necessário para garantir que as 
pensões continuem a ser acessíveis.   

AMNISTIA  
INTERNACIONAL

EMPREGADORES EM PROL DA 
INTEGRAÇÃO

TEMA 5:
REFUGIADOS NA EUROPA

O Conselho de Ministros é de opinião de que os 
Estados-Membros devem dispor de autonomia de 
decisão nesta matéria. O Conselho pretende que sejam 
introduzidas as seguintes alterações:

ARTIGO 2.º A decisão final de participar ou não no plano de 
recolocação cabe aos Estados-Membros.

ARTIGO 3.º Os Estados-Membros decidem autonomamente 
o número de refugiados a acolher.

ARTIGO 4.º Cada país tem a última palavra quanto à sua 
contribuição.

Por favor, apontem estas modificações (alterações) na ficha 
de trabalho. (2 minutos)

Os nossos países não podem receber todos 
os requerentes de asilo. Não temos nem espaço 
nem dinheiro para isso. A única forma de manter 
o nosso modo de vida é não aceitar ninguém 
proveniente do exterior da UE. 

Exigimos que cada Estado-Membro possa decidir 
autonomamente como tratar a questão dos 
requerentes de asilo e quantos aceitar. A UE não 
pode impor nada aos Estados-Membros.

O PARLAMENTO EUROPEU

Agora é a tua vez. Como deputados ao Parlamento 
Europeu, podem mudar a proposta legislativa no 
sentido que considerem ser o que melhor serve os 
interesses dos cidadãos da União. MAS: têm de ter 
em conta as opiniões do Conselho (v. 2), assim como 
a proposta legislativa original da Comissão Europeia. 
Usem também a informação prestada pelas partes 
interessadas (grupos de pressão). 

Sigam estes passos:

1. Virem os cartões das partes interessadas, um de 
cada vez, e leiam-nos em voz alta (cada membro do 
grupo lê o seu, à vez). São os cartões que têm um 
símbolo no canto. Continuem até terem lido todos 
os cartões. (2 minutos)

2. Pousem os cartões na mesa, virados para cima para 
que todos os membros do grupo possam ver a 
informação.

3. Discutam a proposta legislativa original em grupo, 
passando em revista todos os artigos. Comecem 
pelo artigo 1.º: Quem concorda e quem discorda? 
Usem a informação das partes interessadas na vossa 
argumentação. Façam o mesmo para todos os 
artigos. (6 minutos)

4. Criem uma versão adaptada da legislação que reúna 
o consenso de todos os membros do grupo. Podem 
mudar o teor dos artigos, suprimi-los ou adicionar 
novos artigos. Copiem a vossa legislação nova/
adaptada para a ficha de trabalho. (6 minutos) 

Acabam de criar a vossa própria 
legislação adaptada.  Agora têm 
de obter apoio de todo o Parlamento 
Europeu. Preparem uma curta apresentação 
da vossa legislação para os outros deputados (os 
vossos colegas de turma). Usem a ficha de trabalho 
e procedam da seguinte maneira: (3 minutos)

1. Peguem na proposta legislativa original da Comissão 
Europeia e leiam-na em voz alta.

2. Digam aos vossos colegas de turma quais foram as 
alterações propostas pelo Conselho.

3. Leiam a nova legislação em voz alta.

4. Invoquem 2 ou 3 razões ou argumentos pelos quais 
consideram que se trata de uma boa medida para 
os cidadãos da UE. Preparem-nos de antemão e 
escrevam-nos na ficha de trabalho.

GRUPO DE REFLEXÃO 
INDEPENDENTE

Os países do sul da Europa têm o maior afluxo de 
migrantes porque se encontram mais próximos 
das rotas migratórias atuais. Isso significa que têm 
de acolher a maioria dos requerentes de asilo, 
o que tem custos. Os outros Estados-Membros 
da UE deveriam demonstrar-lhes solidariedade. 
Por esse motivo, apoiamos a proposta de lei da 
Comissão Europeia.


