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Módulo: SISTEMA DE GOVERNAÇÃO E INSTITUIÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA (UE) 

PARTE A 

Resumo Geral do Módulo: 

Faça um breve resumo do módulo  

 
Este módulo visa introduzir os leitores ao Sistema de Governação da União Europeia, e 
às principais instituições, dando uma visão geral das suas funções e processos básicos. 
Além disso, o módulo visa também fornecer o conhecimento básico em relação a 
alguns factos fundamentais sobre a União Europeia. A disponibilização dos 
conhecimentos e competências necessários para a compreensão do Sistema de 
Governação e Instituições da UE facilitará a integração dos migrantes nas sociedades 
da UE, directa e indirectamente, o que serve o objectivo mais vasto do projecto. Este 
módulo é equivalente a 1 crédito do Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e 
Formação Profissional (ECVET) e corresponde ao nível 3 do Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ). 

 
PARTE B 

Objectivos e Resultados Esperados 

Após a conclusão do módulo, os participantes deverão ser capazes de:   
 

1. Ter um conhecimento básico do Sistema de Governação da União Europeia 
2. Demonstrar conhecimento das principais operações e papéis da Comissão 

Europeia, do Conselho Europeu e do Conselho da União Europeia 
3. Ilustrar a compreensão de como o Parlamento Europeu é composto e como 

funciona  
4. Valorizar a importância do Tribunal de Justiça da União Europeia no 

funcionamento do sistema judicial da UE  
5. Aprender sobre outras Instituições da UE 
6. Demonstrar conhecimento dos factos principais/Informações sobre a União 

Europeia 
 

 
PARTE C  
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             Unidades do Módulo:  

Refira as unidades do Módulo 
Unidade 1: Sistema de Governação da UE  
Unidade 2: Instituições da UE 
Unidade 3: Factos principais sobre a UE 

 

Unidade 1: Sistema de Governação da UE 

C1.Visão Geral:  

Breve descrição da Unidade  
O objetivo desta unidade é rever o Sistema de Governança da União 
Europeia. Por outras palavras, pretende explicar de uma forma simples como 
funciona a União Europeia.   
 

 
C2. Resultados da aprendizagem 

 Os participantes, nesta Unidade, devem ser capazes de: 
 

 
● Conhecer os factos mais básicos sobre a UE 
● Conhecer as principais instituições da UE 
● Compreender os processos básicos de tomada de decisão da União 

Europeia  
 

 
C3. Conteúdo  

Conteúdo da Unidade 
Os Tratados da UE 

Todas as medidas tomadas na União Europeia baseiam-se em tratados que foram 
inicialmente negociados e acordados por todos os Estados-Membros da UE e depois 
aprovados pelos respectivos parlamentos ou por referendo.   

O último tratado que foi assinado foi o Tratado de Lisboa, em 13 de Dezembro de 2007, 
e entrou em vigor em 2009, com o objectivo de dar mais poder ao Parlamento e, 
consequentemente, aos cidadãos. 
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Quem toma as decisões? 
 
A tomada de decisões a nível da UE envolve várias instituições Europeias, em 
particular: 

● o Parlamento Europeu 
● o Conselho Europeu 
● o Conselho 
● a Comissão Europeia 

 
Como é aprovada a legislação? 
 
- Na necessidade de uma nova legislação, a Comissão Europeia solicita a opinião 

dos vários atores, tais como governos, sector empresarial e organizações da 
sociedade civil, sobre o tema.  

- Os pareceres recolhidos são apresentados como proposta ao Conselho Europeu 
e ao Parlamento Europeu.  

- O Conselho e o Parlamento lêem e discutem a proposta. 
- Em caso de acordo, o texto acordado é enviado ao Parlamento e ao Conselho 

para uma revisão final, a fim de ser adoptado como lei.  
 
Quem é consultado, quem se pode opor? 
Há vários órgãos consultivos que são solicitados no processo legislativo, para além da 
Comissão-Conselho-Parlamento. Estes órgãos são: 

▪ Comité Económico e Social Europeu (grupos da sociedade civil, por exemplo, 
empregadores, sindicatos e grupos de interesse social) 

▪ Comité das Regiões (representantes dos governos locais e regionais) 
▪ Banco Central Europeu (questões económicas ou financeiras) 

 
Participação dos cidadãos/Iniciativa de Cidadania Europeia 
A Iniciativa de Cidadania Europeia é um mecanismo que visa aumentar a 
participação direta dos cidadãos nos procedimentos da UE. De acordo com esta 
iniciativa, um (1) milhão de cidadãos da UE de pelo menos um quarto dos Estados-
Membros da UE (pelo menos 7) pode solicitar à Comissão a apresentação de uma 
proposta legislativa sobre um assunto específico. Esta iniciativa dá voz directamente 
ao povo, mas ao mesmo tempo garante que nenhum país com uma população 
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numerosa possa promover uma questão/media específica em detrimento de outras 
partes da população da UE.   
 
 
Supervisão nacional 
Os parlamentos nacionais tomam conhecimento de projectos de actos legislativos ao 
mesmo tempo que o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, podendo dar o seu 
parecer sobre os mesmos, suscitar preocupações e dar um feedback global.  
 
Coordenação económica 
Todos os países da UE fazem parte da União Económica e Monetária (UEM), o que 
significa que coordenam a sua política económica e analisam grande parte das 
decisões económicas em comum.  O objectivo da UEM é contribuir para a 
convergência das economias dos Estados-Membros (e de alguns Estados não 
membros). Existem questões que estão mais limitadas aos estados membros da UE que 
adotaram a moeda, o que significa que alguns Estados-Membros não estão 
directamente envolvidos, uma vez que não adoptaram o euro.  
 
A UE e as relações externas 
As relações externas da UE estão sob a responsabilidade do Serviço Europeu de Ação 
Externa (SEAE), que funciona como serviço diplomático da União, sob 
responsabilidade do Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança. O objectivo deste serviço consiste em desenvolver uma política externa e 
de segurança Europeia mais comum. Trata-se de uma tarefa difícil, mas nos últimos 
anos verificaram-se grandes progressos. 

 
C.4 Palavras-Chave 

Palavras-chave da Unidade 
Tomada de decisões, Legislação, Participação dos cidadãos, Supervisão 
nacional, Coordenação económica, Relações externas 
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PARTE D  
Leitura Adicional 

Websites/ Documentos disponíveis livremente  
Website oficial da União Europeia: https://europa.eu/european-union/index_pt  
 
A Europa: Desde a Segunda Guerra Mundial até à União Europeia de hoje: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc  
 
Países da União Europeia. Factos interessantes sobre a Europa 
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98  
 
UE num relance: 
https://op.europa.eu/pt/web/general-publications/eu-at-a-glance 
Materiais de aprendizagem: 
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pt  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/index_pt
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://op.europa.eu/pt/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pt
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PARTE E 
Conclusão da Unidade   

Para avançar para a unidade seguinte, responda às seguintes perguntas:  
1. O Tratado de Lisboa entrou em vigor em: 

a. 2004 
b. 2006 
c. 2008 
d. 2009 

 
  
 

2. A tomada de decisões a nível da UE envolve apenas duas instituições europeias: 
a. Verdadeiro 
b. Falso 

 
Explicação: A tomada de decisões da UE envolve várias instituições Europeias, tais como a 
Comissão, o Parlamento, o Conselho, bem como várias outras, dependendo do assunto em 
questão. 

 

3. Durante o processo legislativo, a Comissão, Conselho e o Parlamento são inteiramente 
responsáveis pela tomada de decisões. 

 
a. Verdadeiro 
b. Falso  

 
Explicação: Existem vários órgãos consultivos que devem ser consultados quando a 

legislação proposta envolve a sua área de interesse, para além da Comissão, Conselho e 
o Parlamento. 

 
4. A iniciativa de Cidadãos Europeus é um convite ao Parlamento Europeu para propor 

legislação sobre matérias em que a UE tem competência para legislar.  
 

a. True 
b. False  
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            Explicação: De acordo com esta iniciativa, um (1) milhão de cidadãos da UE pode solicitar à 

Comissão Europeia que apresente uma proposta legislativa sobre um assunto específico. 
 
 
 

5. As relações externas com países fora da UE estão sob a responsabilidade do Presidente 
do Parlamento Europeu.  

 
a. Verdadeiro 
b. Falso  
 
 

   Explicação: As relações com países fora da UE estão sob a responsabilidade do Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que é 
nomeado pelo Conselho Europeu. Este também ocupa o cargo de Vice-Presidente da 
Comissão Europeia.  

 

PARTE F 

Actividades para testar e/ou reflectir sobre as informações apresentadas neste 
módulo  
 

 
- Visite o link https://www.youtube.com/watch?v=WZW1MLajwUE e veja o vídeo Iniciativa 

dos Cidadãos Europeus: o que é? Pense em possíveis tópicos que poderia propor.  
 
 
- Veja o documentário: 'From fireside chats to key decision-maker' 

https://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=1734  
            Este documentário traça a história do Conselho Europeu desde a sua fundação até aos 

dias de hoje. Ele mostra marcos importantes das últimas décadas que moldaram a forma 
como os líderes da UE tomam decisões. A história é contada através dos olhos daqueles 
que testemunharam a transformação do Conselho Europeu para o centro de tomada 
de decisões que é hoje. 

 
 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZW1MLajwUE
https://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=1734
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Unidade 2: Instituições da UE 

C1.Visão Geral:  

Breve descrição da Unidade 
O objectivo desta unidade é dar uma visão geral das principais instituições da 
UE, tais como a Comissão Europeia / Conselho Europeu / Parlamento Europeu e 
o Conselho da União Europeia.  
 

 
C2. Resultados da aprendizagem 

 Com a conclusão desta unidade, os participantes deverão ser capazes de: 
 

Compreender o papel, as funções e os processos básicos das principais 
instituições Europeias  
 

 
 
C3. Conteúdo 

Conteúdo da Unidade 
As instituições da União Europeia são os sete principais órgãos de decisão da União 
Europeia (UE).  

Comissão Europeia 

● A Comissão Europeia (CE) é o "governo da UE", responsável por propor a 
legislação, implementar decisões, defender os tratados da UE e gerir os 
negócios quotidianos da UE. 

● Membros: 27 Comissários, 1 de cada país da UE 
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● É semelhante a um conselho ministerial de um país, onde cada ministro 
(comissário) é responsável por uma questão específica - por exemplo, questões 
humanitárias, saúde, etc.  

● Os Comissários não representam os interesses dos seus respectivos países, mas 
sim os interesses gerais da UE. 

 

Conselho Europeu 

● O Conselho Europeu define a orientação política geral e as prioridades da União 
Europeia. O Conselho Europeu não é uma instituição permanente, mas sim uma 
assembleia que é convocada pelo menos quatro vezes por ano - mas o 
Presidente pode convocar reuniões adicionais para tratar de questões urgentes.  

● Membros: Chefes de Estado ou de governo de países da UE. 
 

Conselho da União Europeia 

● O Conselho reúne todos os ministros governamentais de cada país da UE para 
discutir, alterar e adoptar leis, e coordenar políticas. Juntamente com o 
Parlamento Europeu, o Conselho é o principal órgão de tomada de decisão da 
UE. Cada país da UE detém a presidência do Conselho numa base rotativa de 
6 meses. Não deve haver confusão entre: Conselho Europeu / Conselho da 
Europa (não é de todo um órgão da UE). 

● Membros: Ministros governamentais de cada país da UE, de acordo com a área 
política a ser discutida. Por exemplo, para questões de defesa, os Ministros da 
Defesa reunir-se-ão; para questões de Negócios Estrangeiros, os Ministros dos 
Negócios Estrangeiros, e assim por diante.  

Parlamento Europeu 

● O Parlamento Europeu é o órgão da UE com responsabilidades legislativas, de 
supervisão e orçamentais. É escolhido diretamente pelos eleitores da UE de 5 em 
5 anos. As últimas eleições foram em Maio de 2019.  

● Membros: 705 Eurodeputados (Membros do Parlamento Europeu) 
● O Parlamento é considerado o órgão mais democrático da UE, uma vez que os 

MPE (membros do Parlamento Europeu) são votados diretamente pelo povo e 
não são nomeados nem pelos Chefes de Estado, nem pelos funcionários da UE.  
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Outras Instituições 

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 

● O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) interpreta o direito comunitário 
para garantir a sua igual aplicação em todos os países da UE e resolve disputas 
legais entre governos nacionais e instituições da UE.  

● Membros: 1 juiz de cada país da UE, e 11 advogados-gerais  

Banco Central Europeu (BCE) 

● O Banco Central Europeu (BCE) gere o euro e enquadra e implementa a política 
económica e monetária da UE. O seu principal objetivo é manter a estabilidade 
e apoiar o crescimento económico e a criação de empregos. 

● Membros: Presidente e Vice-Presidente do BCE e governadores dos bancos 
centrais nacionais de todos os países da UE. 

Tribunal de Contas Europeu (TCE) 

● O Tribunal de Contas Europeu (TCE) tem como função verificar se os fundos da 
UE são recolhidos e utilizados correctamente, e ajudar a melhorar a gestão 
financeira da UE.  

● Membros: 1 de cada país da UE 

 
C.4 Palavras-Chave 

Palavras-chave da Unidade 
Comissão Europeia, Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Conselho da 
União Europeia, Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), Banco Central 
Europeu (BCE), Tribunal de Contas Europeu (TCE) 

 
PARTE D  
Leitura adicional 

Websites/ Documentos livremente disponíveis  (sem limite de palavras) 
Website oficial da União Europeia 
https://europa.eu/european-union/index_en  
 
A Europa: Desde a Segunda Guerra Mundial até à União Europeia de hoje: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc  

https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
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Países da União Europeia. Factos interessantes sobre a Europa 
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98  
 
EU num relance: https://op.europa.eu/pt/web/general-publications/eu-at-a-
glance 
 
O Conselho (da União Europeia) explicado: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM  
 
O Parlamento Europeu explicado: 
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8  
 
UE  e EU https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/6fcdb304-
b542-11e7-837e-01aa75ed71a1  
 
Recursos para professores: https://europa.eu/european-union/documents-
publications/teachers_pt 
 
Como funciona a União Europeia: 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/
eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf  
 
 

 
PARTE E Conclusão da Unidade (200-500 palavras dependendo das Perguntas e 
Respostas) 

Para avançar para a unidade seguinte, responda às seguintes perguntas:  
 

1. O Parlamento Europeu é eleito directamente pelos eleitores da UE de três em três anos.  
 

a.  Verdadeiro 

b.   Falso  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://op.europa.eu/pt/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://op.europa.eu/pt/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_pt
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_pt
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
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Explicação: O Parlamento Europeu é eleito directamente pelos eleitores da UE de cinco em 
cinco anos.  

2. Os Comissários não representam os interesses dos seus respectivos países 
 

a. Verdadeiro 
b. Falso  

 
           Explicação: Os Comissários representam apenas os interesses gerais da UE.  

 
 

3. Qual das sete principais instituições da UE não é permanente?  
 

a. Tribunal de Contas Europeu 
b. Conselho Europeu 
c. Conselho da União Europeia 
d. Comissão Europeia 

 
 

           Explicação: O Conselho Europeu não é uma instituição permanente, mas sim uma assembleia 
que se reúne pelo menos quatro vezes por ano.  

 
4. Actualmente, o Parlamento Europeu tem 751 deputados? 
 

a. Verdadeiro 
b. Falso  

 
 

Explicação:  Desde 1 de Julho de 2014, o Parlamento Europeu tinha 751 deputados, tal como 
estabelecido no Tratado de Lisboa. O número diminuiu para 705 após a saída do Reino 
Unido da União Europeia em 2020. 

 
5. O Conselho da Europa é uma instituição/agência da União Europeia? 

a. Verdadeiro 
b. Falso  

 
Explicação: O Conselho da Europa é a principal organização de direitos humanos do 
continente. Inclui 47 Estados-Membros, 27 dos quais são membros da União Europeia. Não é 
uma instituição da UE.  
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PARTE F 

Actividades para testar e/ou reflectir sobre as informações apresentadas por este 
módulo 
 
- Visite o website: Breve síntese das instituições e órgãos da UE https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies_pt e explore as informações que fornece sobre cada 
instituição Europeia.  Pense na forma como cada instituição influencia a nossa vida de 
hoje.  

 
 

- Quiz de Correspondência: Faça corresponder as imagens às instituições Europeias:  
Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho Europeu 

 
                                           
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_pt
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Unidade 3: Principais factos sobre a UE 

C1.Visão Geral:  

Breve descrição da Unidade 
O objectivo desta unidade é fornecer os conhecimentos básicos sobre alguns 
factos chave sobre a União Europeia 

 
C2. Resultados da aprendizagem 

 Com a conclusão desta unidade, os participantes deverão conseguir: 
 

Demonstrar conhecimento sobre os factos essenciais no que diz respeito à 
União Europeia 
 

 
C3. Conteúdo  

Conteúdo da Unidade 
 

Aderir à UE 

Qualquer país que satisfaça as condições de adesão pode solicitar a adesão à UE. 
Estas condições são conhecidas como os "critérios de Copenhaga" e incluem uma 
economia de mercado livre, uma democracia estável e o Estado de direito, bem 
como a aceitação de toda a legislação da UE. 
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Países candidatos 

Os países abaixo mencionados estão em vias de integrar a legislação da UE na 
legislação nacional: 

Albânia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia 

Potenciais candidatos 

Os países potencialmente candidatos ainda não preenchem os requisitos de adesão 
à UE: 

Bósnia e Herzegovina, Kosovo 

 

 

 

Os 27 países membros da UE 

A União Europeia é composta por 27 países, depois de o Reino Unido ter saído em 
2020. 

01/01/1958: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos 

01/01/1973 : Dinamarca 

Irlanda, Reino Unido (saiu em 2020) 

01/01/1981: Grécia 

01/01/1986: Portugal, Espanha 

01/01/1995: Áustria, Finlândia, Suécia 

01/05/2004: Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, 
Polónia, Eslováquia, Eslovénia 

01/01/2007: Bulgária, Roménia 

01/07/2013: Croácia 

Euro 

O euro (€) é a moeda oficial de 19 dos 27 países da UE. Estes países são conhecidos 
como a “Zona Euro”. 
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Que países usam o euro? 

19 dos países da UE substituíram as suas moedas nacionais pela moeda única - o 
euro.  

Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, 
Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha 

 

O membro mais novo da Zona Euro é a Lituânia, que adoptou o Euro em 1 de Janeiro 
de 2015. 

Países membros não pertencentes à Zona do euro 

 Abaixo estão os países onde o euro ainda não foi adoptado, mas que aderirão assim 
que preencherem as condições necessárias.  

 Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Polónia, Roménia, Suécia 

Viver na UE 

A UE cobre mais de 4 milhões de km² e tem 446 milhões de habitantes - a terceira maior 
população do mundo depois da China e da Índia (depois do BREXIT). Por área de 
superfície, a França é o maior país da UE e Malta o menor. 

Membros do espaço Schengen sem fronteiras 

Schengen é um espaço sem fronteiras internas dentro do qual os cidadãos, muitos 
nacionais de países terceiros, empresários e turistas podem circular livremente sem 
serem sujeitos a controlos fronteiriços. Desde 1985, tem vindo a crescer gradualmente 
e abrange hoje quase todos os países da UE e alguns países terceiros associados. 

Lista de países do espaço Schengen 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, 
Suécia e Suíça. 

 

Orçamento da UE 
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O orçamento da UE é financiado por fontes que incluem uma percentagem do 
rendimento nacional bruto de cada país membro. É gasto em esforços como elevar o 
nível de vida nas regiões mais pobres e garantir a segurança alimentar. 

Línguas da UE 

A UE tem 24 línguas oficiais. Estas são: 

1. Búlgaro 

2. Croata 

3. Checo 

4. Dinamarquês 

5. Holandês 

6. Inglês 

7. Estoniano 

8. Finlandês 

9. Francês 

10. Alemão 

11. Grego 

12. Húngaro 

13. Irlandês 

14. Italiano 

15. Letão 

16. Lituano 

17. Maltês 

18. Polonês 

19. Português 

20. Romeno 

21. Eslovaco 
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22. Esloveno 

23. Espanhol 

24. Sueco 

Dia da Europa 

O Dia da Europa, celebrado todos os anos no dia 9 de Maio, celebra a paz e a 
unidade na Europa. A data marca o aniversário da histórica "Declaração Schuman". 
Num discurso em Paris, em 1950, Robert Schuman, o então Ministro dos Negócios 
Estrangeiros francês, expôs a sua ideia de uma nova forma de cooperação política 
na Europa, que tornaria impensável a guerra entre as nações da Europa. 

 

Símbolos da UE 

A UE é identificável por vários símbolos, sendo o mais conhecido o círculo de estrelas 
amarelas sobre um fundo azul.  

 

O Hino Europeu 

A melodia usada para representar a UE vem da Nona Sinfonia composta em 1823 
por Ludwig Van Beethoven, quando ele compôs o "Hino da Alegria", o versículo lírico 
de Friedrich von Schiller de 1785. 

O lema da UE 

" Unida na diversidade ", o lema da União Europeia, começou a ser utilizado em 2000. 

 

A Bandeira Europeia 

- A bandeira Europeia simboliza tanto a União Europeia como, mais amplamente, 
a identidade e a unidade da Europa. 

- É composta por um círculo de 12 estrelas douradas sobre um fundo azul. Elas 
representam unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa. 

- As 12 estrelas na bandeira não representam o número de estados num dado 
momento. O número 12 significa unidade e perfeição - por exemplo, 12 meses 
num ano, 12 horas, etc. 
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C.4 Palavras-Chave 

Palavras-chave da Unidade 
Adesão à UE, países membros da UE, países que utilizam o euro, espaço 
Schengen sem fronteiras, orçamento da UE, línguas da UE, símbolos da UE, hino 
europeu, lema da UE, bandeira europeia, Dia da Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE D  
Leitura adicional 

Websites/ Documentos livremente disponíveis   
Website oficial da União Europeia:  
https://europa.eu/european-union/index_en  
 

https://europa.eu/european-union/index_en
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A Europa: Desde a Segunda Guerra Mundial até à União Europeia de hoje: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc  
 
Países da União Europeia. Factos interessantes sobre a Europa 
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98  
 
EU num relance: https://publications.europa.eu/en/web/general-
publications/eu-at-a-glance  
 
Materiais de aprendizagem: https://europa.eu/learning-corner/learning-
materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer  
 
O Conselho (da União Europeia) explicado: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM  
 
O Parlamento Europeu explicado: 
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8  
 
UE  e EU: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-94593416  
 
Recursos para os professores: https://europa.eu/european-union/documents-
publications/teachers_en  
 
Como funciona a União Europeia: 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/
eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf  
 
What is the European Union? | BBC Newsbeat: 
https://www.youtube.com/watch?v=8G1cds52Ko0  

 

PARTE E Conclusão da Unidade (200-500 palavras dependendo das Perguntas e 
Respostas) 

Para avançar para a unidade seguinte, responda às seguintes perguntas:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8G1cds52Ko0
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1) Qual das seguintes opções não faz parte do Espaço Schengen? 
 

a) Espanha 
b) Chipre 
c) Islândia 
d) Alemanha 

 

Explicação:  O Espaço Schengen engloba a maioria dos Estados da UE e alguns Estados 
não-membros da UE. Os Estados da UE que não fazem parte do Espaço Schengen são a 
Bulgária, Croácia, Chipre, Irlanda e a Roménia. 

 
 
 
 
 

2) O número de línguas oficiais da UE é de 27: 
 

a. Verdadeiro 
b. Falso 

 
Explicação:  A UE tem 24 línguas oficiais. 

 
 

3) Quantos estados membros usam o euro como moeda oficial? 
 

a. 19 
b. 27 
c. 28 
d. 12 

 
Explicação:  O euro (EUR) é a moeda oficial de 19 dos 27 países da UE. Estes países são 
conhecidos como a “Zona Euro”. 

 
4) Qual dos seguintes é o Estado-membro da UE mais novo? 

 
a. Eslováquia 
b. Croácia 
c. Letónia 
d. Lituânia 
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Explicação: A Croácia é o segundo país ex-jugoslavo a aderir à UE, depois da Eslovénia, que 
aderiu em 2013.  É também o primeiro Estado-membro da UE desde que a Bulgária e a 
Roménia aderiram em 2007.  

5)   Sempre que temos um novo estado-membro na UE, é acrescentada uma nova 
estrela à bandeira europeia.  

 
a. Verdadeiro 
b. Falso  

 
Explicação: O número de estrelas não tem nada a ver com o número de países membros, 
embora o círculo seja um símbolo de unidade. 

 
 
PARTE F 

Sugira 2 Actividades para testar e/ou reflectir sobre as informações apresentadas por 
este módulo  

 
- - Visite o link: https://www.youtube.com/watch?v=Jo_-KoBiBG0  oiça o hino da 

União Europeia  
 

- Quiz de Correspondência: Faça corresponder os países com a data da sua 
adesão à UE (desenhe uma linha                 )  

 
Chipre                         1995 
Grécia                         2004 
Áustria                         1981 
Croácia                       2013 
Portugal                      1986                
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo_-KoBiBG0

