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Editorial

“A minha voz na UE”… mais que um título de uma publicação, pretende ser um projeto de 
mobilização dos jovens à participação nas eleições europeias que terão lugar em maio de 
2019.

Em 2014, ano das últimas eleições europeias, o Europe Direct Madeira procurou contribuir 
ativamente na sua divulgação e, volvidos quase cinco anos, voltamos “ao terreno” com esta 
publicação que integra um projeto mais amplo de sensibilização e capacitação dos jovens do 
12º ano de escolaridade das escolas da RAM. Fazemo-lo com o mesmo entusiamo com que 
nos envolvemos nas eleições europeias de 2014, cientes porém que o atual contexto social, 
económico e político, é muito distinto daquele que se registava nesse ano. A grande crise 
económico-financeira iniciada há uma década está finalmente ultrapassada, mas outros 
problemas subsistem, entre eles, o crónico afastamento dos cidadãos em relação à partici-
pação nas eleições, as incertezas (muitas!) sobre o desfecho do Brexit (e suas consequências), 
os nacionalismos e populismos emergentes, entre outros. A União Europeia não é perfeita! 
Nunca o foi. Mas continua a ser, na nossa opinião, a melhor opção rumo a um futuro melhor, 
onde a Europa seja capaz de garantir, não apenas uma maior estabilidade e prosperidade a 
nível interno, como também afirmar-se cada vez mais como ator global, capaz de influenciar 
o rumo dos acontecimentos mundiais, contribuindo para um mundo melhor, mais próspero, 
mais equilibrado e mais sustentável.

Com esta publicação, procuramos reunir um conjunto de informações muito objetivas sobre 
o funcionamento e a importância do Parlamento Europeu para os cidadãos, relembrando que 
esta é efetivamente a única instituição europeia cujos membros são diretamente eleitos pelos 
cidadãos. Por isso mesmo, as eleições europeias devem ser o momento alto da participação 
dos cidadãos na consolidação do projeto europeu! Numa Europa em constante evolução, 
todos nós temos seguramente uma palavra a dizer sobre o nosso futuro, sobre a Europa que 
queremos, tendo como pano de fundo a consciência de que “(…) a Europa não é um dado 
adquirido. A Europa foi e continuará a ser uma opção” (Juncker, 2017). H
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De cinco em cinco anos, os cidadãos da União Europeia (UE) escolhem quem os 
representa no Parlamento Europeu (PE). As próximas eleições europeias acontecem 
entre os dias 23 e 26 de maio de 2019, mas… porque devem as pessoas votar? Que 
impacto e importância tem o PE no nosso dia-a-dia? 

O que faz afinal o Parlamento Europeu?

O PE é uma das instituições mais importantes da UE, a única que é eleita diretamente pelos ci-
dadãos europeus e a que defende os seus interesses no processo de tomada de decisões da UE. 

O PE é um importante fórum onde se debatem as grandes questões da atualidade (como por 
exemplo: o aquecimento global, a ameaça do terrorismo, a segurança, as pressões decorrentes 
das migrações, a globalização económica, entre outros) e onde se tomam as decisões de forma 
democrática ao nível da UE, tendo vindo a reforçar as suas competências ao longo do tempo, o 
que lhe permite definir, em conjunto com outra importante instituição – o Conselho da União 
Europeia - o rumo que o projeto europeu deve tomar.

Os Tratados Europeus concederam ao PE um vasto leque de poderes enquanto único órgão da 
UE eleito por votação direta.

Ao PE cabe (juntamente com o Conselho da União Europeia) aprovar e/ou alterar a maioria 
das leis europeias que têm impacto direto no nosso dia-a-dia, assim como, o orçamento anual 
da UE. Exerce de igual modo um papel fundamental na eleição do presidente e dos membros 

da Comissão Europeia e certifica-se que todas as instituições da UE trabalham de forma 
democrática.

O PE é também um ator fulcral na defesa e na promoção da democracia, da liberdade de 
expressão, de eleições justas e dos direitos humanos dentro e fora da UE. A atribuição do 
“Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento” é o ponto alto do trabalho do Parlamento 
nesta área.

Os deputados ao Parlamento Europeu

Os deputados ao Parlamento Europeu (eurodeputados) são elementos-chave do PE, pois são 
eles que tomam decisões sobre aspetos que afetam diretamente a vida de cada cidadão.  Por 
exemplo, as normas e os padrões de segurança do telemóvel que usamos, dos alimentos 
que ingerimos, da água que bebemos, do ar que respiramos, dos voos que reservamos, dos 
brinquedos que compramos, dos automóveis que conduzimos, dos resíduos que tratamos, 
entre muitas outras coisas.

As atividades diárias dos eurodeputados dividem-se essencialmente entre o trabalho realizado 
no seu país de origem, o trabalho nas comissões (os deputados estão repartidos por 20 
comissões que tratam áreas específicas e cujo objetivo é o de preparar o trabalho para as 
sessões plenárias), os debates nos seus grupos políticos, assim como, os debates e as votações 
em sessão plenária, onde os deputados votam a legislação europeia. H
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   Como as decisões do PE influenciam o nosso dia-a-dia?

Em 2018, os 
eurodeputados 
votaram um 
regulamento que 
garante um controlo 
mais rigoroso sobre 
as emissões dos 
veículos motorizados 
e multas pesadas aos 
transgressores como 
forma de reduzir
a poluição
atmosférica.

Graças à iniciativa “DiscoverEU” do PE, 
os jovens europeus com 18 anos podem 
usufruir, desde junho de 2018, de um 
passe gratuito de InterRail para viajarem 
pela Europa.

Em 2015, os eurodeputados aprovaram a nova 
legislação europeia sobre a redução do consumo de 
sacos de plástico leves na UE como forma de diminuir 
a produção de resíduos ambientais, (um ano após 
a sua entrada em vigor, a redução do consumo de 
sacos de plásticos em Portugal foi de cerca de 98%).

O PE aprovou uma nova rotulagem 
energética dos produtos, (como máquinas 
de lavar roupa, televisões e frigoríficos) de 
A a G, de forma a ajudar os consumidores 
a fazerem escolhas mais informadas e a 
poupar energia, bem como, promover 
a inovação e o fabrico de produtos mais 
eficientes do ponto de vista energético.

Devido às negociações do Parlamento e do Conselho, 
a percentagem de energia consumida na UE proveni-
ente de fontes renováveis quase duplicou nos últimos 
anos (8,5% em 2004 para 16,7% em 2015).

Graças ao PE,
desde o dia
15 de junho
de 2017, é
possível viajar
pela UE e utilizar
livremente o
telemóvel sem
pagar tarifas
de roaming.

Organização e constituição do Parlamento Europeu

O PE é composto atualmente por 751 eurodeputados. Cada Estado-Membro elege um número 
fixo de deputados ao PE, sendo a distribuição de lugares definida segundo o chamado princípio 
da “proporcionalidade degressiva”, ou seja, os Estados-Membros com mais população têm mais 
lugares do que os Estados-Membros mais pequenos, sendo que nenhum país pode ter menos de 
6, nem mais de 96 deputados.  

Após as eleições de 2019 e com a saída do Reino Unido da União Europeia, o número de euro-
deputados diminuirá de 751 para 705. Dos 73 lugares libertados pela saída do Reino Unido, 27 
serão redistribuídos por 14 Estados-Membros, (tendo em conta o princípio da proporcionalidade 
degressiva) e os restantes 46 lugares ficarão vagos, podendo ser utilizados em futuros alarga-
mentos da UE.

O PE está organizado por grupos políticos que são constituídos por deputados de diferentes 
países mas com convicções políticas semelhantes. Contudo, existem eurodeputados que não se 
identificam com nenhum dos grupos sendo estes designados por deputados “não inscritos”. Os euro-
deputados só podem pertencer a um grupo político. Atualmente existem oito grupos no PE. H
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Atual e futura distribuição dos lugares no Parlamento Europeu                                     Fonte: EPRS Serviço de Estudos do PE

DE 96
FR 74
IT 73
UK 73
ES 54
PL 51
RO 32
NL 26
BE 21
CZ 21
GR 21
HU 21
PT 21
SE 20
AT 18
BG 17
DK 13
SK 13
FI 13
IE 11
HR 11
LT 11
LV 8
SI 8
EE 6
CY 6
LU 6
MT 6

DE 96
FR 79
IT 76
UK ---
ES 59
PL 52
RO 33
NL 29
BE 21
CZ 21
GR 21
HU 21
PT 21
SE 21
AT 19
BG 17
DK 14
SK 14
FI 14
IE 13
HR 12
LT 11
LV 8
SI 8
EE 7
CY 6
LU 6
MT 6

Sem alteração
+ 1 deputado ao PE
+ 2 deputados ao PE
+ 3 deputados ao PE
+ 5 deputados ao PE



As eleições europeias

As primeiras eleições para o PE realizaram-se em junho de 1979 com o objetivo de garantir uma 
maior legitimidade democrática e a discussão das questões europeias num fórum aberto. Antes 
da introdução de eleições por sufrágio universal direto, os deputados ao PE eram designados pelos 
parlamentos nacionais de cada Estado-Membro e todos exerciam um duplo mandato.
Desde 1979, a afluência às urnas na União Europeia tem diminuído significativamente, passando de 
62% em 1979 para 43% em 2014 (média comunitária).
A participação dos madeirenses nas eleições europeias, embora esteja abaixo da média europeia, foi 
ao longo das seis eleições europeias realizadas, superior à média nacional, tendo no entanto, acom-
panhado a tendência de descida generalizada no número de votos, passando-se de uma afluência 
às urnas de 56,6% em 1989, para 33,8% em 2014. 

Da análise da afluência às urnas nas eleições europeias de 2014, por concelho na RAM, destaca-se 
o município do Porto Moniz onde o valor de participação rondou os 41%, seguido dos concelhos 
do Funchal, Santa Cruz e Calheta onde 35% eleitores inscritos foram às urnas. O valor mais baixo 
registou-se no município da Ponta do Sol, onde a participação da população no ato eleitoral não foi 
além dos 27%. H
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Afluência às urnas nas eleições europeias por concelho em 2014 (%)
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Os eurodeputados discursam na 
sua língua oficial durante
as sessões plenárias, sendo
as suas  intervenções transmitidas 
em todas as línguas oficiais e em 
tempo real pelos intérpretes.

O PE recebe, 
todos os anos, 
mais de 300 000
visitantes da UE e 
de outros países.

O PE tem três locais de trabalho: 
Estrasburgo (a sua sede oficial), 
Bruxelas e Luxemburgo.

O PE é a única assembleia
democrática transnacional do Mundo.

A idade média dos deputados em 1 de abril de 2018 era
de 55 anos,  sendo o mais velho de 89 anos (da França)
e os mais jovens de 29 (um búlgaro e um espanhol).

A percentagem de mulheres deputadas atualmente no PE 
varia entre os 69,2% da Finlândia e 16,7% de Chipre.

O Parlamento utiliza toda as 24 línguas
oficiais da UE nas suas atividades
quotidianas.

As semanas
em que se realizam 
sessões plenárias 
mobilizam entre
700 a 900
intérpretes.

Desde 2007, o PE apoia e promove o
cinema Europeu, atribuído anualmente
o “Prémio LUX” a uma produção
cinematográfica europeia que alerte
para questões sociais importantes.

O Parlamento emprega 
cerca de 700 tradutores 
que traduzem mais de

100 000 páginas por mês.

Em janeiro de 2018
trabalhavam no PE um 
total de 7 698 pessoas.

Anualmente, o PE
custa a cada cidadão
da UE, €3,50”.*
*Com base no orçamento
executado no ano civil de 2015

Fonte: Parlamento Europeu; Comissão Nacional de Eleições

Fonte: Parlamento Europeu; Comissão Nacional de Eleições



O trabalho do Parlamento Europeu... em números!
Atividade nas sessões plenárias do PE no oitavo mandato (julho de 2014 a dezembro de 2017)
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dias de sessões
plenárias

horas de 
sessões

alterações
aprovadas

votaçõestextos 
aprovados

questões
apresentadas

atos legislativos
aprovados 

alterações
rejeitadas

Questões dos cidadãos
recebidas através “Ask EP”

Audições públicas
das comissões do PE

Cartas de Acompanhamento
da Comissão de Petições

Visitas dos cidadãos
ao Parlamento Europeu

Petições recebidas
dos cidadãos

201 1 716

6 083

20 0821 601
31 619504

4 526

201

408

14 7161 128 935

5 361

Reuniões com
parlamentos nacionais

50
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