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Parabéns! Acabas de participar num jogo de representação no 
Parlamentarium, onde viste o que é ser deputado ao Parlamento Europeu e 
participaste em debates com o teu grupo político sobre duas propostas de 
diretivas. 

As negociações das diretivas relativas à «solidariedade no domínio da água» e 
à «identificação pessoal» assemelham-se muito ao trabalho dos deputados na 
vida real. 

Também eles têm de:
•	 	recolher	informações	em	pouco	tempo;	
•	 	avaliar	a	informação	que	obtêm;	
•	 	definir	uma	posição	dentro	do	próprio	grupo	político	e	defendê-la	perante	

os	outros	grupos;	
•	 	negociar	e	chegar	a	um	compromisso	para	obter	resultados;
•	 	comunicar	a	sua	posição	-	não	só	entre	si,	mas	também	junto	dos	meios	de	

comunicação social e do público. 

A atividade dos deputados ao PE é ainda mais complicada porque têm de 
realizar todas estas tarefas em diferentes línguas e lugares.

Do que é que gostaste mais na tua experiência como deputado? Que parte do 
jogo te interessou particularmente? Algumas partes foram demasiado difíceis ou 
stressantes?

POLÍTICO POR UM DIA - COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS
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COMO FUNCIONA

Definições

Para ser um político eficiente são necessárias muitas competências. A primeira 
é a capacidade de compreender todos os termos técnicos que são utilizados 
para criar a legislação a nível europeu.

A UNIÃO EUROPEIA (UE) tem atualmente 28 Estados-Membros. 
Embora todos sejam Estados soberanos (ou seja, podem decidir 
livremente	das	suas	próprias	leis	e	organização),	aceitaram	aplicar	

leis comuns num determinado número de domínios. Fazem-no, sobretudo, 
quando a existência de muitas leis nacionais diferentes dificultaria muito as 
trocas	(de	mercadorias,	por	exemplo),	ou	quando	as	medidas	necessárias	
para resolver um problema ultrapassam as fronteiras de um único país (por 
exemplo,	no	domínio	da	proteção	ambiental).

O TRATADO (DE LISBOA) é o documento em que os 
Estados-Membros especificaram as áreas nas quais adotarão leis 
comuns e o modo como tal será organizado. É muito mais do que 

um contrato entre os Estados-Membros.

CIDADANIA da UE: Qualquer nacional de um país da UE é 
automaticamente cidadão da UE. A cidadania da UE não substitui 
a cidadania nacional. Se és cidadão europeu, olha para o teu 

passaporte: ele atesta simultaneamente a tua nacionalidade e a tua cidadania 
europeia.

DIRETIVA	é	a	designação	(da	maior	parte)	das	leis	a	nível	da	UE.	São	
chamadas «diretivas» por definirem um objetivo geral a alcançar por 
todos os países da UE, deixando ao critério de cada Estado-Membro 
a definição dos pormenores (são portanto uma orientação para os 

legisladores	nacionais).	Por	vezes,	os	Estados-Membros	adotam	leis	adicionais	
conexas, que são mais pormenorizadas e que têm de ser aplicadas a nível 
nacional.
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Para poder trabalhar de forma eficiente no 
Parlamento Europeu, também é preciso 
compreender quem são os principais intervenientes.

Os Intervenientes:

A COMISSÃO EUROPEIA (CE)	é	o	«órgão	
executivo» da UE. É composta de 28 
«Comissários» (um de cada Estado 

Membro)	independentes,	que	representam	os	
interesses de toda a UE. A Comissão Europeia 
propõe leis europeias e certifica-se de que são 
corretamente aplicadas. Contudo, não é a Comissão 
que adota as leis propriamente ditas: essa tarefa 
incumbe ao Parlamento Europeu e ao Conselho de 
Ministros.

O PARLAMENTO EUROPEU é composto 
de 751 deputados, que são diretamente 
eleitos pelos cidadãos dos 28 Estados- 

Membros e que se organizam num certo número 
de grupos políticos. Como tal, o Parlamento 
Europeu representa os cidadãos da UE. O 
Parlamento negoceia e adota a legislação europeia 
juntamente com o Conselho de Ministros.

O CONSELHO DE MINISTROS é 
composto de um ministro por cada 
Estado-Membro. Como a União Europeia 

trata de muitos assuntos diferentes, como a 
agricultura, o ambiente e os transportes, na 
realidade	não	há	só	um	Conselho	de	Ministros,	
mas muitos diferentes. O Conselho de Ministros 
representa os governos dos Estados-Membros e 
tem de chegar a acordo com o Parlamento Europeu 
sobre a nova legislação.

Atenção! O Conselho 
de Ministros não deve 
ser confundido com o 
CONSELHO EUROPEU 
nem com o CONSELHO 
DA EUROPA. Os Chefes 
de Estado ou de Governo 
dos Estados-Membros 
da UE reúnem-se no 
CONSELHO EUROPEU, que 
normalmente decide ou 
faz recomendações sobre 
as principais prioridades 
e iniciativas a desenvolver 
pela Comissão, pelo 
Conselho de Ministros 
e pelo Parlamento 
Europeu. O CONSELHO 
DA EUROPA é composto 
por 47 Estados-membros 
e lida com questões como 
a democracia, o Estado 
de Direito e os direitos 
humanos. É a organização 
europeia mais importante 
no domínio dos direitos 
humanos. Não pode 
promulgar leis. O 
CONSELHO DA EUROPA 
tem a sua sede em 
Estrasburgo - tal como o 
Parlamento Europeu. 
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Os Intervenientes no Parlamento Europeu: :

Os DEPUTADOS AO PARLAMENTO EUROPEU são diretamente 
eleitos por um período de cinco anos. Os deputados que partilham 
as mesmas convicções políticas, independentemente do seu país 

de origem, formam um GRUPO POLÍTICO. Os grupos políticos no Parlamento 
Europeu estão, pois, organizados por filiação política e não por nacionalidade. 
Só	pode	ser	criado	um	novo	grupo	político	no	Parlamento	Europeu	se	o	
mesmo for constituído por um mínimo de 25 DPE representando, pelo menos, 
7 Estados-Membros.

É nas COMISSÕES parlamentares que os deputados de diferentes 
grupos políticos se reúnem para debater assuntos relativos a um 
dado domínio político (como o ambiente, a política externa ou os 

assuntos	económicos).	Há	mais	de	20	comissões	e	é	nelas	que	grande	parte	do	
trabalho	preparatório	sobre	as	novas	leis	é	feita.	Lembra-te:	participaste	em	
reuniões de comissões durante o jogo de representação.

A SESSÃO PLENÁRIA é onde o Parlamento Europeu toma as suas 
decisões.	Enquanto	numa	comissão	só	alguns	DPE	se	reúnem	e	
debatem certas propostas legislativas, nas sessões plenárias todos 

os DPE se reúnem e examinam todas as propostas legislativas que antes 
passaram pelas comissões. Usaste da palavra em plenário, durante o jogo de 
representação?

Uma ALTERAÇÃO é uma proposta de alteração legislativa. 

LEITURA é quando o Parlamento ou o Conselho se reúnem e 
decidem sobre uma proposta legislativa.

Outras fontes de informação úteis: www.europarl.europa.eu

MP

mp

mp mp
mp
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ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 6

ETAPA 5

ETAPA 4

ETAPA 7

ETAPA 8

ETAPA 9

ETAPA 12

ETAPA 11

ETAPA 10

PROPOSTA DA 
COMISSÃO

1.ª LEITURA NO PARLAMENTO 
(sessões informativas nos grupos 

políticos, consultas, sessões de 
balanço	e	reuniões	das	comissões)

VOTAÇÃO EM PLENÁRIO - A 
POSIÇÃO DO PARLAMENTO 

É ADOTADA (aprovação 
de uma proposta ou de 

alterações)

1.ª LEITURA NO 
CONSELHO 

APROVAÇÃO OU 
ALTERAÇÕES

2.ª LEITURA NO 
PARLAMENTO

VOTAÇÃO EM PLENÁRIO - A POSIÇÃO DO 
PARLAMENTO EM SEgUNDA LEITURA É 

ADOTADA (processo específico para alterar a 
proposta	do	Conselho	ou	rejeição	ou	adoção)

2.ª LEITURA NO 
CONSELHO

VOTAÇÃO (adoção ou 
rejeição da posição do 

Parlamento)

COMITÉ DE CONCILIAÇÃOCOMPROMISSO - PROJETO 
COMUM (caso contrário, a 
proposta legislativa não é 

adotada)

3.ª LEITURA NO 
PARLAMENTO

ETAPA 13

ETAPA 14

O PROCESSO LEgISLATIVO 
É CONCLUÍDO

VOTAÇÃO EM PLENÁRIO 
(adoção ou rejeição definitivas 

do	projeto	comum)

Etapas do 
Processo 
Decisório no 
Parlamento 
Europeu - o 
«Jogo» na Vida 
Real
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Chegar a Acordo:

Para que uma dada lei europeia seja aprovada, o 
Parlamento Europeu e o Conselho têm de chegar 
a acordo sobre um projeto comum. Como é que 
chegam a acordo? Existe um procedimento que 
envolve, no máximo, 3 etapas (as chamadas 
«leituras»),	e	que	conduz	a	um	compromisso.	

Aqui fica uma descrição detalhada do processo:

Etapa 1: O Conselho e o Parlamento Europeu 
examinam a proposta da Comissão. Recolhem 
muitas informações, sobretudo através da consulta 
de lobistas acreditados, das partes interessadas, 
de cidadãos, etc. Lembras-te de como obtiveste 
informações no jogo de representação?

Os grupos que trabalham na proposta recebem 
o nome de COMISSÃO PARLAMENTAR, no 
Parlamento,	e	de	GRUPO	DE	TRABALHO,	no	
Conselho.

Na 1.ª leitura, o Parlamento e o Conselho votam a 
proposta separadamente pela primeira vez.

MAIS INFORMAÇÕES:
O Parlamento e o 
Conselho trabalham em 
paralelo, mas, regra geral, 
o Parlamento Europeu 
é o primeiro a «adotar» 
formalmente (decidir 
sobre) a sua posição. 
Quando o Conselho 
adota a sua própria 
posição, também tem 
de decidir se aceita as 
alterações requeridas pelo 
Parlamento. 
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Etapa 2: Se não estiverem completamente de acordo (o que acontece com 
frequência),	passam	para	uma	segunda	fase.	É	aqui	que	examinam	possíveis	
compromissos. O grupo de trabalho e a comissão voltam a reunir-se e, no final 
desta fase, o Conselho e o Parlamento procedem, pela segunda vez, à votação 
do texto proposto. Esta é a segunda leitura.

Etapa 3: Se,	após	a	segunda	leitura,	as	duas	partes	continuarem	a	não	estar	
de acordo sobre um projeto comum, têm uma última oportunidade: é 
formado um comité de conciliação para encontrar uma solução viável. Na 
reunião de conciliação, os representantes do Parlamento Europeu e do 
Conselho reúnem-se para adotar um compromisso, muitas vezes com fortes 
restrições de tempo. É frequente chegar-se a um acordo ao início da manhã, 
após	muitas	horas	de	negociação.	Se	não	for	alcançado	um	acordo	nesta	fase,	
a proposta legislativa é definitivamente rejeitada.

Perguntas-te, decerto, por que razão existem tantas etapas e se isso será 
realmente necessário.

Pensa, no entanto, que só através deste processo se pode garantir que as 
diferentes perspetivas e pontos de vista sejam ouvidos!
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DICAS PARA A 
REDAÇÃO DE UM 
MANIFESTO
•	 	Pensa	num	projeto	a	

defender. 
•	 	Estabelece	os	teus	

objetivos e desenvolve 
uma estratégia para os 
tornar possíveis. 

•	 	Indica	cinco	
argumentos para 
persuadir as pessoas 
a votarem na vossa 
diretiva. 

•	 	Sê	entusiástico,	diz	
apenas o que é útil e 
necessário e usa uma 
linguagem clara. 

•	 	Sê	criativo	e	inspirador	
ao expor as tuas ideias. 

Agora que sabes mais sobre os procedimentos de 
trabalho do Parlamento Europeu, é a tua vez de 
formar um grupo político e de propor uma lei sobre 
uma causa em que acredites profundamente. 

Segue estas 6 etapas e vê se consegues convencer 
os teus colegas a votar na tua proposta.

1.  Forma um grupo político de deputados com as 
mesmas convicções que tu.

2.  Juntamente com os colegas, escolhe um nome 
para o vosso grupo político.

3.  Escrevam o vosso manifesto de grupo. 

4.  Escolham uma causa que gostassem de 
defender. 

5.  Façam uma proposta política que gostassem 
de ver o Parlamento adotar. 

6.  Discursem perante outros grupos políticos 
(vossos colegas) em defesa da posição do 
vosso grupo sobre a proposta. 

No final de cada discurso, tu e os teus colegas 
decidem, através de votação, qual o grupo político 
mais persuasivo na defesa da respetiva causa. 

Aceitem o desafio de ser o grupo vencedor!
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Notas:DICAS PARA A 
REDAÇÃO DE UMA 
PROPOSTA POLÍTICA
•	 	Conhece	bem	o	teu	

assunto.
•	 	Sabe	do	que	estás	

a falar e transmite a 
importância que tem.

•	 	Estabelece	objetivos	
viáveis.

•	 	Define	prazos.
•	 	Identifica	e	desenvolve	

argumentos a favor e 
contra a tua proposta.

•	 	Fundamenta	esses	
argumentos com factos 
e números: recolhe 
dados e informações.

•	 	Filtra	e	agrupa	os	dados	
e as informações.

•	 	Prepara-te	para	
argumentar e fazer 
compromissos!

•	 	Demonstra	os	efeitos	
positivos que a tua 
proposta terá!
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Notas:DICAS PARA FALAR EM 
PÚBLICO
•	 	Tem	confiança	em	 

ti - vais conseguir!
•	 	Sê	convicto	e	

convincente!
•	 	Não	mexas	as	

mãos nem os pés - 
mantém-te o mais 
quieto possível.

•	 	Estabelece	uma	ligação	
com o teu público 
olhando diretamente 
para as pessoas.

•	 	Tenta	falar	a	um	ritmo	
normal.

•	 	Tenta	controlar	a	tua	
linguagem corporal 
- evita movimentos 
bruscos!




