
Este jogo de simulação coloca os seus alunos na pele de um deputado ao Parlamento Europeu. Durante 
uma a duas horas, a sua sala de aula é o próprio Parlamento Europeu e os seus alunos debatem como 
abordariam diferentes temas atuais da UE, como o aquecimento global, as regras sobre o consumo de 
tabaco e um exército da UE.

Este jogo de simulação ajudará os alunos a desenvolver as suas competências democráticas. Estas 
competências incluem o desenvolvimento de uma opinião crítica, as capacidades de debate e a 
aprendizagem para a obtenção de compromissos.

Em primeiro lugar, os alunos trabalham em pequenos grupos - comissões parlamentares - sobre 
uma determinada proposta de lei da Comissão Europeia. Utilizam o tabuleiro do jogo com cartões 
temáticos. Ao alterarem a proposta de lei, devem ter em conta os diferentes pontos de vista do 
Conselho da UE e das partes interessadas. Existem cinco temas possíveis à escolha, com diferentes 
níveis de dificuldade. 

De seguida, efetua-se um debate em plenário da turma, em que os grupos apresentam as suas leis 
adaptadas. Segue-se a votação da turma. 

Por fim, efetua-se um balanço e uma avaliação em profundidade do jogo de simulação, salientando 
as semelhanças e as diferenças entre o exercício na sala de aula e a realidade. 

METODOLOGIA DURAÇÃO MATERIAL
Jogo de simulação: 
trabalho em comissões 
parlamentares

25 min - Tabuleiro do jogo para cada grupo 

- Ficha de trabalho para cada grupo 

- Conjunto de cartões com os temas para cada grupo. Os cartões devem ser 
impressos numa das faces e cortados.

- Proposta legislativa temática da Comissão Europeia para cada grupo

Jogo de simulação: 
debate em plenário e 
votação

10 min por 
tema

- Quadro tradicional/quadro de folhas móveis + giz/marcador 

- Ficha de trabalho preenchida para cada grupo

Balanço e avaliação 15 min a 1 
hora

- Computador + projetor

- Apresentação do módulo 6 

 
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, única verdadeira base em que assentam as escolhas efetuadas. 

ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES 
MÓDULO 6 - JOGO DE SIMULAÇÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU
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OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
ATITUDE

-  Os alunos desenvolvem uma atitude crítica: formam uma opinião sobre os temas da atualidade 
da UE. 

CONHECIMENTO
-  Os alunos conhecem e compreendem (numa versão simplificada) o processo de tomada de 

decisão da UE.

-  Os alunos compreendem o papel do Parlamento Europeu nesse processo. 

-  Os alunos sabem que o Parlamento Europeu lida com temas concretos que têm importância na 
sua vida quotidiana. 

-  Os alunos sabem mais sobre os temas debatidos. 

 

COMPETÊNCIAS
-  Ao longo do exercício, os alunos treinam as suas competências democráticas: aprendem a ter 

em conta a opinião dos outros, a formar a sua própria opinião, a proceder a consultas e a obter 
compromissos. 

-  Os alunos aprendem a apresentar a sua proposta e a falar diante de um grupo. 

PASSO A PASSO
1. JOGO DE SIMULAÇÃO: TRABALHO EM 

COMISSÕES PARLAMENTARES
CENÁRIO 
A turma é dividida em grupos de quatro ou cinco alunos. É atribuído a cada grupo um tema para 
trabalhar. Cada grupo senta-se em torno de uma mesa com todo o material. De preferência, as mesas já 
foram preparadas pelo professor. 

Cada grupo tem uma proposta legislativa temática da Comissão Europeia. Na sua mesa, têm também 
uma ficha de trabalho (igual para todos os temas), o tabuleiro do jogo (igual para todos os temas ) e os 
cartões que pertencem ao tema. Os cartões temáticos são colocados no tabuleiro do jogo com o lado 
em branco voltado para cima e com os cantos que têm os números e os símbolos dobrados. 

A configuração para um tema tem este aspeto:
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PROCESSO 
O professor explica, sucintamente, aos alunos que, a partir daquele momento, são todos deputados 
ao Parlamento Europeu e que, nessa capacidade, elaborarão as suas próprias leis. O professor explica 
também que terão de apresentar a sua lei ao resto da turma, que votará sobre ela. O professor escolhe 
os temas sobre os quais os alunos trabalharão antes de explicar o jogo.

Depois disso, o professor explica, de forma sucinta, o tabuleiro do jogo, que mostra uma versão 
simplificada do processo de tomada de decisão da UE: a Comissão Europeia é a instituição que inicia o 
processo legislativo, apresentando propostas de lei. Estas propostas de lei são, então, apresentadas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia, que partilham o poder legislativo.

Cada grupo de alunos trabalha independentemente, seguindo as instruções e o calendário na folha 
de trabalho e nos cartões: o grupo começa com o cartão número 1. Um aluno do grupo vira o cartão 
e lê em voz alta o seu conteúdo. O grupo efetua, então, as tarefas constantes do cartão. Em seguida, 
seguem para o cartão 2 e depois para os cartões 3 e 4. Tomam notas na ficha de trabalho. 

Os cartões contêm uma tarefa ou informação suplementar apresentada como sendo o ponto de 
vista do Conselho da UE, de grupos de interesses ou de outras partes interessadas. Passo a passo, os 
alunos elaborarão a sua própria «lei da UE». A tarefa final para os alunos consiste em preparar uma 
apresentação da sua lei aos outros alunos da turma.

CONTEÚDO
Todas as propostas legislativas e todos os cartões temáticos podem ser encontrados no documento 
com o material do jogo para este módulo. Existem cinco temas/assuntos possíveis para realizar esta 
simulação. As propostas legislativas da Comissão Europeia, as adaptações solicitadas pelo Conselho 
e as informações prestadas às partes interessadas são todas escolhidas para provocar o maior debate 
possível entre os alunos. São fictícias e servem apenas um fim educativo. É importante que o professor 
apresente uma imagem da realidade dos temas após o exercício. 

Os cinco assuntos são classificados de acordo com o nível de dificuldade, do mais fácil para o mais 
complexo:

1. Consumo de tabaco na UE
2. Um exército da UE?
3. A UE e o aquecimento global
4. Democracia europeia 
5. Refugiados na Europa

Nota: A imagem mostra o tema «Consumo de 
tabaco». Este tema específico tem menos cartões 
do que alguns outros temas. É por essa razão 
que o quadrado do meio na coluna da esquerda 
não está coberto por qualquer cartão. No caso 
de alguns temas, existe um cartão para esse 
quadrado. 
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ALGUMAS SUGESTÕES
-  Circule pelos grupos e ajude-os, caso estejam num impasse. 

-  De preferência, cada grupo trabalha sobre um tema diferente. Desta forma, cada grupo pode 
apresentar uma lei diferente à turma. No entanto, o professor pode também optar por ter todos 
os grupos a trabalhar no mesmo tema ou atribuir o mesmo tema a dois grupos, etc.

2. JOGO DE SIMULAÇÃO: DEBATE EM 
PLENÁRIO E VOTAÇÃO

CENÁRIO
Os alunos permanecem sentados na sua própria comissão temática. Na frente da sala de aula, um 
quadro tradicional ou um quadro com folhas móveis mostra a seguinte grelha:

TEMA VOTOS A FAVOR VOTOS CONTRA ABSTENÇÕES

por exemplo, «Tabaco»

por exemplo, «Refugiados»

O professor escreve os temas debatidos na primeira coluna. 

PROCESSO
Cada grupo temático dispõe de 2 minutos no máximo para apresentar a sua proposta. O grupo usa a 
ficha de trabalho preenchida para o fazer. Em seguida, os outros alunos dispõem de tempo para fazer 
perguntas. Depois, o professor passa imediatamente à votação. Todos votam, levantando o braço. Os 
alunos na comissão temática que apresenta a proposta também podem votar. O professor apresenta as 
seguintes afirmações: 

- «Quem está a favor desta proposta, levante o braço.» O professor aponta o número em «Votos a 
favor» na coluna do tema em questão.

- «Quem está contra esta proposta, levante o braço.» O professor aponta o número em «Votos 
contra» na coluna do tema em questão. 

- «Quem se abstém, levante o braço.» O professor aponta o número em «Abstenções» na coluna 
do tema em questão.

Após a votação, o professor conclui se a lei foi aceite ou rejeitada. 

Existe uma maioria quando metade +1 dos alunos votam a favor ou contra uma proposta. Os que se 
abstiveram não são contados. No caso de empate, o professor sugere a suspensão da votação. Dessa 
forma, a decisão sobre a proposta permanece pendente.
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Este processo é repetido para cada lei. 

ALGUMAS SUGESTÕES
- O número de grupos na turma determina o tempo necessário para o exercício. 

- Quanto mais pequenos forem os grupos, maior será o envolvimento de cada aluno. Tenha em 
consideração a duração do exercício e a participação individual dos alunos ao decidir o número 
de grupos na turma. 

3. BALANÇO E AVALIAÇÃO
CENÁRIO
O professor analisa as semelhanças e as diferenças entre o exercício e a realidade, com base na 
apresentação para este módulo. Os alunos permanecem sentados nos seus pequenos grupos ou 
retomam os seus lugares na sala de aula. 

PROCESSO 
Em primeiro lugar, o professor pergunta-lhes como foram as suas experiências: «Como foi estar na pele 
de um deputado ao PE?» Respostas possíveis incluirão que acharam difícil tomar decisões quando há 
tantos interesses em jogo ou que gostaram de ter o poder de tomar decisões. Pergunte aos alunos que 
tiveram experiências semelhantes ou diferentes: por exemplo, «Quem sentiu o mesmo? Quem pensou 
o contrário?» 

Após esta introdução, o professor passa à avaliação do exercício. Explica que o jogo de simulação 
na turma é obviamente diferente do que acontece na realidade. Existem diferenças tanto no formato 
como no conteúdo. Ao mesmo tempo, como é evidente, existe também uma série de elementos que 
são semelhantes. Estas diferenças e semelhanças são mostradas na apresentação por meio de uma lista 
(ver imagem):

A primeira pergunta para os alunos é: «Que aspetos do 
exercício consideram ser semelhantes no formato e no 
conteúdo?» Então, o professor mostra e explica as 
semelhanças, utilizando a apresentação, com o 
contributo dos alunos. 

A segunda pergunta é: «O que pensam que funciona 
de forma diferente na realidade?» Então, o professor 
analisa as diferenças mais importantes, de novo com o 
contributo dos alunos e utilizando a apresentação.

Em terceiro lugar, o professor analisa a situação real dos temas debatidos na turma. Isto é muito 
importante para que os alunos deixem a sala de aula com uma imagem correta da realidade. 

CONTEÚDO  
1. Semelhanças e diferenças com a realidade 
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SEMELHANÇAS DIFERENÇAS
FORMATO Comissões temáticas no Parlamento 

Europeu. O Parlamento Europeu lida com 
temas muito diferentes. Por esse motivo, 
os deputados ao Parlamento Europeu 
especializam-se em apenas um ou dois 
temas. O Parlamento Europeu tem cerca 
de 20 comissões temáticas fixas e algumas 
comissões temáticas ad hoc. Nestas comissões, 
os deputados ao Parlamento Europeu 
começam por se familiarizar com o tema e 
debatem-no antes de o apresentarem ao resto 
do Parlamento Europeu. 

Grupos de interesses. Os deputados ao 
Parlamento Europeu são frequentemente 
abordados por grupos de interesses.

Votação por braços erguidos. No Parlamento 
Europeu, a votação das propostas é, com 
frequência, efetuada de braço erguido, 
porque, regra geral, é mais rápido. Por vezes, 
os deputados ao Parlamento Europeu 
votam eletronicamente (= voto individual), 
por exemplo quando o Parlamento se 
encontra fortemente dividido sobre um 
tema e o resultado da votação não é 
imediatamente claro. Um grupo político pode 
também solicitar uma votação eletrónica 
(antecipadamente), sendo a votação final 
de um relatório efetuada, na maioria das 
vezes, por votação eletrónica. Desta forma, os 
cidadãos podem saber quais os deputados 
ao Parlamento Europeu que votaram a favor/
contra ou se abstiveram de votar.

Votação por maioria. No Parlamento Europeu, 
a regra da maioria consiste também em 
metade + um dos votos expressos.

Vários grupos políticos. Durante este 
exercício, os alunos não pertenceram a um 
partido político. Na realidade, existem oito 
grupos políticos no Parlamento Europeu. 
Nas sessões plenárias, os deputados ao 
Parlamento Europeu tomam assento 
nos seus respetivos grupos políticos, da 
esquerda para a direita. Cada grupo tem um 
presidente. 

Poder legislativo partilhado. O exercício 
pode transmitir a impressão de que apenas 
o Parlamento Europeu tem o poder 
legislativo na UE e, por conseguinte, toma 
todas as decisões. Contudo, na realidade, o 
Parlamento Europeu partilha o seu poder 
com o Conselho da União Europeia.

 Mais complexo 
- O exercício foi efetuado com poucas 

pessoas. No Parlamento Europeu, o debate 
e a votação são efetuados com um máximo 
de 751 deputados ao Parlamento Europeu. 

- O exercício na sala de aula foi efetuado 
numa só língua. No Parlamento Europeu, 
todos podem falar em qualquer das 
24 línguas oficiais. Tudo é interpretado 
simultaneamente para as 24 línguas oficiais 
da UE. 

CONTEÚDO Argumentos. Os argumentos referidos durante 
o exercício são semelhantes aos expressos nos 
debates europeus. 

Mais complexo

- Os temas são, frequentemente, mais 
técnicos. Por exemplo, o assunto em questão 
pode ser o tamanho da malha das redes de 
pesca. Isto implica investigação científica 
dedicada ao tipo de peixe que pode ser 
capturado com cada tipo de rede, etc. 

- As propostas de lei que o Parlamento 
Europeu vota são muito mais 
pormenorizadas. Cada pormenor é 
debatido e, se necessário, adaptado. 

Finalmente, existe um elemento que pertence tanto às semelhanças como às diferenças: os 
temas propriamente ditos

- Os temas podem ser considerados semelhantes na medida em que são todos assuntos sobre 
os quais o Parlamento Europeu se debruça ou se debruçou no passado. 

- Os temas também são diferentes na medida em que, na realidade, as propostas e as posições 
da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia são 
diferentes. 

6  /  MÓDULO 6  EUROPE@SCHOOL



2. Ponto da situação atual dos temas

1. PONTO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS TEMAS

Para impedir que os jovens adquiram o hábito de fumar, a União Europeia centra os seus esforços na 
prevenção (= fazer com que as pessoas não comecem a fumar) e no desencorajamento (= fazer com 
que haja o menor número possível de fumadores ou levar à desistência do hábito). 

Daí que as normas europeias determinem que cada maço de cigarros vendido na UE ostente uma 
advertência de saúde combinada (fotografia, advertência em texto e informação sobre serviços para 
deixar de fumar), na língua ou línguas oficiais do país da UE onde é vendido. Deste modo, a UE informa 
o comprador acerca dos perigos inerentes ao tabagismo. 

A publicidade ao tabaco também foi bastante restringida: campanhas que promovam o hábito de 
fumar são proibidas. 

Para além das normas fixas relativas à venda e à publicidade dos produtos do tabaco, a UE também faz 
recomendações aos países que a integram, no sentido de proibirem o consumo de tabaco em edifícios 
governamentais, bem como em espaços públicos e outros. Mas, em última instância, os países decidem 
por si próprios se devem, ou não, seguir a recomendação. 

Em 2014, a UE aprovou normas mais rígidas para combater o tabagismo. Essas novas normas entraram 
em vigor em 2016. 

- A venda de cigarros com sabores característicos, como o mentol, é agora proibida. 

- As advertências nos maços de cigarros devem cobrir, pelo menos, 65 % da embalagem, 
existindo uma série pré-determinada de advertências combinadas para cada país. 

- Há um limite para a quantidade de nicotina nos cigarros eletrónicos. 

Na proposta de lei original, foi apresentada a opção de maços de cigarros normalizados - «neutrais», 
mas as instituições da UE não conseguiram chegar a acordo sobre este assunto. Também a proposta de 
aumentar para 18 anos a idade mínima para a aquisição de tabaco em toda a UE não foi avante. 

Contudo, cada Estado-Membro pode decidir aplicar normas mais rigorosas. Em França, por exemplo, a 
embalagem normalizada é obrigatória desde janeiro de 2017 e a mesma regra está em vigor na Irlanda 
desde outubro de 2018. O preço do tabaco também difere de país para país. O país da UE onde se 
pode comprar o maço de cigarros mais barato é a Bulgária, com um preço de cerca de 2,60 €. Os mais 
caros são vendidos na Irlanda, onde um maço atinge preços superiores a 10 €. 

Para mais informações sobre este tema, consultar https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview. 

2. UM EXÉRCITO DA UE?

Apesar dos planos para uma Comunidade Europeia da Defesa em 1952, a União Europeia não possui 
um exército. Cada Estado-Membro decide, de forma autónoma, quanto à existência e à utilização do 
seu próprio exército. 

No entanto, a cooperação no domínio dos negócios estrangeiros e da política de defesa aumentou 
muito, sobretudo com a Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança, lançada em 2016. Os 
Estados-Membros da União Europeia aprofundam a sua cooperação em matéria de defesa e alinham 
as suas despesas e os seus investimentos militares com iniciativas como a Cooperação Estruturada 
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Permanente (CEP).

Existem também missões ad hoc da UE no exterior da UE, utilizadas para efeitos de manutenção da 
paz, prevenção de conflitos e segurança internacional. As tropas são destacadas para dois tipos de 
missões:

- Missões civis (por exemplo, formação de forças policiais)

- Operações militares (por exemplo, ações de combate à pirataria)

O Conselho Europeu decide cada missão ad hoc separadamente. Os países podem participar 
voluntariamente. A UE já efetuou, aproximadamente, 34 operações civis e militares. Exemplos 
conhecidos são a reconstrução na sequência do maremoto em Atjeh (Indonésia) e a luta contra 
a pirataria na região do Corno de África. 

Importa saber que as intervenções da UE ocorrem no âmbito das orientações da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e em estreita cooperação com a NATO (OTAN - Organização do Tratado do 
Atlântico Norte). 

Hiperligações úteis: 
- Para mais informações sobre este tema, consultar https://eeas.europa.eu/topics/security-

defence-crisis-response_en e www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/159/common-
security-and-defence-policy

- Dados sobre as despesas militares e o comércio de armas no mundo podem ser consultados 
em  https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/topic/changing-security-paradigm/
world-military-expenditure_en

3. A UE E O AQUECIMENTO GLOBAL

A UE está a combater as alterações climáticas através de políticas concretas. Fixou metas climáticas e 
energéticas para 2030, por exemplo uma quota de fontes renováveis de energia de, pelo menos, 32 % 
e uma redução das emissões de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 40 %. Em 2020, a Comissão 
Europeia lançou o Pacto Ecológico Europeu, que fixa metas ainda mais ambiciosas, por exemplo, o 
objetivo de se tornar o primeiro continente do mundo com impacto neutro no clima até 2050. 

Uma vez que as consequências do aquecimento global já são visíveis, a Comissão Europeia publicou 
também uma estratégia da UE de adaptação às alterações climáticas. 

A UE desempenhou, igualmente, um papel importante durante as negociações mundiais para um acordo 
juridicamente vinculativo sobre a ação contra o aquecimento global, o Acordo de Paris, em 2015. A UE 
ratificou o Acordo de Paris em outubro de 2016. Neste acordo, os países comprometeram-se a tentar 
manter o aquecimento global abaixo dos 2 °C e, preferencialmente, abaixo dos 1,5 °C. O Acordo de Paris 
está em vigor desde novembro de 2016. 

Hiperligações úteis:
- Para mais informações sobre este tema, consultar https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-

action_en e www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/72/combating-climate-change.
- Uma infografia com as emissões de gases com efeito de estufa por país e por setor pode ser 

consultada em www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180301STO98928/
greenhouse-gas-emissions-by-country-and-sector-infographic.
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4. DEMOCRACIA EUROPEIA

Os cidadãos europeus elegem, diretamente, um novo Parlamento Europeu, de cinco em cinco anos, 
desde 1979. As regras comuns da UE ditam que as eleições devem ser realizadas por escrutínio secreto 
e por sufrágio universal direto (um voto por cada pessoa adulta). Devem igualmente basear-se na 
representação proporcional. Além destas regras comuns, os regimes eleitorais são decididos por 
disposições nacionais e podem divergir substancialmente. De igual modo, os cidadãos apenas podem 
votar em candidatos do seu próprio país ou dos seus próprios círculos eleitorais regionais. São os 
Estados-Membros que determinam se o voto é um direito ou uma obrigação. Para mais informações 
sobre o sistema eleitoral europeu, consultar https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/21/
the-european-parliament-electoral-procedures.

Para uma maior participação dos cidadãos na política europeia e para tornar a UE mais democrática, 
existem várias iniciativas:

- Desde 2012, a Iniciativa de Cidadania Europeia. Se, pelo menos, um milhão de europeus 
provenientes de um número mínimo de sete Estados-Membros da UE assinarem uma iniciativa, 
podem instar a Comissão Europeia a elaborar uma proposta legislativa. 

- A  Conferência sobre o Futuro da Europa, anunciada em 2019. Esta conferência será um fórum 
público para um debate com os cidadãos em torno de uma série de prioridades e desafios 
fundamentais da União Europeia. Estava inicialmente prevista para o período de 2020 a 2022.

- Existem muitos mais instrumentos de participação, por exemplo o Provedor de Justiça Europeu, 
as consultas públicas (peritos num determinado domínio), o direito de petição e os diálogos 
com os cidadãos.

5. REFUGIADOS NA UE

Cada país da UE tem a sua própria política de asilo. No entanto, o Sistema Europeu Comum de 
Asilo (SECA) estabeleceu, para todos os Estados-Membros da UE, normas mínimas comuns para 
o tratamento de todos os requerentes de asilo e pedidos de asilo (também conhecido como o 
Regulamento de Dublin), entre outras: 

- O Estado-Membro no qual um migrante entra pela primeira vez na UE é responsável por 
examinar o pedido de asilo. 

- Todo e qualquer requerente de asilo tem direito a abrigo, alimentação e cuidados básicos 
enquanto o seu pedido estiver a ser examinado. É da responsabilidade do Estado-Membro 
proceder ao tratamento do pedido.

- Os migrantes podem apresentar somente um único pedido de asilo no território da UE. Se 
um Estado-Membro recusar o pedido, essa pessoa não poderá apresentar outro pedido de asilo 
noutro Estado-Membro da UE. A fim de controlar isso, as impressões digitais de cada requerente 
de asilo ficam registadas na base de dados Eurodac. 

Como reação à súbita chegada descontrolada de migrantes em 2015, a UE tomou várias medidas, 
incluindo um acordo com a Turquia e outros países terceiros para impedir que os migrantes chegassem 
à União Europeia. Desde então, o número de recém-chegados à UE diminuiu. No entanto, os 
acontecimentos de 2015 e dos anos subsequentes exerceram pressão nos sistemas de asilo de muitos 
Estados-Membros e no espaço Schengen. Existe uma necessidade urgente de reformar o Sistema 
Europeu Comum de Asilo. Trata-se, porém, de uma questão difícil, uma vez que os Estados-Membros 
têm opiniões diferentes sobre a forma de resolver este problema.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/21/the-european-parliament-electoral-procedures
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://www.ombudsman.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/consultations
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_pt
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_pt


Hiperligações úteis:
- Para encontrar os números mais recentes sobre a migração em todo o mundo, consultar: www.

unhcr.org/figures-at-a-glance.html
- Pode encontrar uma infografia do Parlamento Europeu com informações sobre a União 

Europeia e a migração em www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/
index.html?page=intro

- O Sistema Europeu Comum de Asilo é explicado nesta página: https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/asylum_en

HIPERLIGAÇÕES ÚTEIS 
- Este vídeo (de 2015) explica a forma como o Parlamento Europeu funciona em menos de seis 

minutos (pode mudar a língua no canto superior esquerdo da página): www.europarltv.europa.
eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament. Se tiver tempo suficiente após 
o exercício, pode mostrar este vídeo. Depois de assistir ao vídeo, pode debater com os alunos 
as semelhanças e as diferenças entre o exercício e a realidade. Nota: este vídeo data de 2015, 
o que significa que alguns aspetos mudaram. No entanto, continua a ser uma boa explicação 
sobre a forma como o Parlamento Europeu funciona.

- Para mais informações sobre o funcionamento do Parlamento Europeu, consultar www.
europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules/organisation.  

- Na realidade, o processo legislativo ordinário é mais complicado, com uma primeira, uma 
segunda e, por vezes, ainda uma terceira «leitura» pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da 
UE. Pode aceder a uma representação visual e explicação pormenorizada sobre o processo aqui: 
www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers.   
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