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Bem-vindos de novo à escola! No início deste novo ano lectivo, chega às vossas 
mãos a oitava edição do Diário Europa.

Além de vos ajudar a planificar os vossos dias ao longo do ano, este diário contém 
inúmeras informações úteis acerca da União Europeia e sobre a forma como a 
União Europeia está a trabalhar para vós, enquanto estudantes, consumidores e 
cidadãos europeus.  

Esta ferramenta educativa é utilizada por mais de quatro milhões de adolescentes, 
como vós, em toda a Europa.

A União Europeia é um tema complexo e, por vezes, controverso. Mas, se 
pensarmos em todas as guerras que os europeus combateram no passado, a 
possibilidade de trabalharmos juntos para garantir um continente mais estável, 
sustentável e próspero é algo extremamente importante e valioso. Em muitos 
aspectos, os países da UE podem alcançar mais resultados se cooperarem uns 
com os outros, em vez de agirem individualmente. 

Gostaríamos de chamar a atenção para a importância desta cooperação e para o 
modo como pode beneficiar o vosso quotidiano.

Boa sorte para este ano lectivo e boa leitura!



A UE de relance
A União Europeia (UE) é única no mundo: não é uma organização internacional 
como as Nações Unidas, nem substitui os governos nacionais. Então, o que é?
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Contacta a Europe Direct por telefone ou E-mail, ou vai ao centro
de informação do teu país! 00 800 67 89 10 11

http://europa.eu/europedirect/index_pt.htm

Tens perguntas sobre a UE?

A UE foi criada pelos governos nacionais para estabelecer acções comuns em áreas 
em que faça mais sentido os Estados-Membros trabalharem em conjunto, em vez de 
cada um por si.

Cooperação em vez de competição
Depois da devastação provocada pela Segunda Guerra Mundial, os europeus queriam 
evitar que um novo conflito pudesse vir a destruir o continente. Em vez de entrarem 
em disputa, os governos de seis países decidiram cooperar a nível económico e 
comercial. Uniram os seus recursos de carvão e aço, a matéria-prima de excelência 
para o fabrico de armas, afastando assim a ameaça da guerra e tornando-se melhores 
parceiros comerciais.

A UE trouxe uma era de paz e prosperidade. Hoje em dia, 
engloba 500 milhões de pessoas e é responsável pela 
gestão de muitas  questões do dia-a-dia. A União 
Europeia opera segundo os seguintes princípios:
 
1. Actua apenas nas áreas que lhe tenham sido 

atribuídas pelos governos nacionais.
2. Só deve actuar nas áreas em que pode ser 

mais eficaz do que os governos nacionais agindo 
isoladamente.

3. Tem de promover e defender valores partilhados, como 
a democracia, a liberdade e a justiça, bem como o património 
europeu comum, expresso nas muitas culturas, tradições e línguas.



Para saberes mais:
www.europa.eu/euinyourcountry/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/index_en.html > Information for citizens
www.juventude.gov.pt
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Existem muitas organizações que promovem os interesses dos jovens na 
Europa. Podes ter uma visão geral sobre temas como a escola, trabalho, 
voluntariado, viagens, etc. em http://europa.eu/youth

Portal Europeu da Juventude

A oportunidade para fazeres a diferença
Quer a política te interesse ou não, a verdade é que quase todas as questões que te 
afectam são reguladas por leis decididas pelo processo político – é por isso que se 
torna tão importante que participes na tomada de decisões.

Exerce o teu direito de voto - desde que já tenhas idade – nas eleições locais, nacionais 
e europeias. Mesmo nas grandes democracias como a UE, cada voto conta e pode 
fazer a diferença nos resultados.

Mas as responsabilidades da cidadania não se esgotam com o voto. Uma democracia 
saudável exige aos seus cidadãos muito mais do que apenas depositarem os seus 
votos nas urnas de cinco em cinco anos. Os políticos têm de pensar para além das 
próximas eleições – devem sim pensar nas próximas gerações. E tu, para teres uma 
opinião e exprimi-la, não tens de esperar até poderes votar!

A tecnologia abriu novos canais de comunicação e eliminou intermediários, 
transformando por completo a relação entre os cidadãos e a administração pública. A 
Internet dá-te acesso directo às instituições e aos políticos – podes até encontrar a UE 
nas redes sociais mais populares! www.europa.eu/take-part/index_pt.htm



Uma perspectiva histórica –   
cronograma da UE
A construção da União Europeia (UE) teve início no período que se seguiu à 
Segunda Guerra Mundial, tendo por objectivo assegurar a manutenção da 
segurança e da prosperidade da Europa. Passados mais de cinquenta anos, é 
ainda um processo inacabado, para o qual todos os cidadãos europeus podem 
contribuir. 
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1945
1950

1968
1979

1986

1957

1945
Depois de cerca de seis anos de 
combates na Europa, a Segunda 
Guerra Mundial chega ao fim.

1950
O Ministro Francês dos Negócios Estrangeiros,
Robert Schuman, apresenta um plano de 
cooperação para os Estados Europeus, a 
Declaração Schuman. Este plano leva à 
criação do Tratado de Paris, em Abril de 1951, 
que cria a Comunidade Europeia do Carvão 
e do Aço e que inclui seis países: a Bélgica, 
a França, a Itália, o Luxemburgo, os Países 
Baixos e a República da Alemanha (Alemanha 
Ocidental). Para além de os reunir em pé 
de igualdade, esta organização leva-os a 
cooperar através de instituições partilhadas.

1957
A Bélgica, a França, a Itália, o Luxemburgo, 
os Países Baixos e a Alemanha Ocidental 
assinam o Tratado de Roma, que lança a 
Comunidade Económica Europeia (CEE) e 
a Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(CEEA ou Euratom). É criado um Mercado 
Comum, em que bens, serviços, capitais e 
pessoas podem circular livremente.

1968
É criada a União Aduaneira, 
segundo a qual são eliminadas 
todas as taxas alfandegárias 
entre os seis países da CEE. 

1979
Tem lugar a primeira 
eleição do Parlamento 
Europeu, por sufrágio 
universal directo.

1986
É assinado o Acto Europeu 
Único, que estabelece o dia  
1 de Janeiro de 1993 
como data limite para a 
concretização do Mercado 
Comum.
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Para saber mais:
www.europa.eu/index_pt.htm 
www.tratadodelisboa.com
www.eurocid.pt
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2001

1992

1997

2002

2009

1989

1989
Queda da Cortina de Ferro, o que leva à unificação da Europa, com a reunificação da 
Alemanha, a 3 de Outubro de 1990. A democracia começa a ganhar raízes em todos 
os países da Europa Central e de Leste.

1992
É assinado o Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia (UE). Com 
objectivos novos e mais ambiciosos, a UE propõe-se a alcançar a união 
monetária até 1999, a cidadania europeia, bem como novas políticas comuns 
– incluindo a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) – e cooperação 
em questões de segurança interna. 

1997
É assinado o Tratado de Amesterdão, que desenvolve a PESC, 
bem como as políticas de emprego e de protecção social.

2001
É assinado o Tratado de Nice, que reforma 
as instituições europeias e reforça os direitos 
fundamentais, a segurança e a defesa, bem 
como a cooperação judiciária em questões 
criminais.

2009
Entra em vigor o 

Tratado de Lisboa, 
que fortalece a UE 

enquanto potência a nível 
global e dá maior força ao 

Parlamento Europeu, aos 
parlamentos nacionais e aos 
cidadãos.

2002
Em vários Estados-Membros entram 
em circulação as notas e moedas 
do Euro, à medida que as moedas 
nacionais vão sendo postas fora de 
circulação. O euro continua a ser 
adoptado por mais países da UE – o 
décimo sétimo e o mais recente país 
a adoptar o euro foi a Estónia.
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A encaixar as peças do puzzle
Como se encaixam as peças do puzzle institucional que fazem a Europa 
funcionar? 
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Parlamento Europeu – a voz do povo
O Parlamento Europeu é a voz do povo. Adopta as leis juntamente com o Conselho da 
União Europeia e assegura o controlo democrático e o debate público sobre todos os 
aspectos do trabalho desenvolvido pela UE. 

De cinco em cinco anos, os cidadãos da UE elegem os seus representantes para 
o Parlamento. As últimas eleições decorreram em Junho de 2009. Foram eleitos  
736 Membros do Parlamento Europeu, tornando-o na maior instituição do seu tipo. As 
sessões de trabalho decorrem geralmente em Estrasburgo, 
França e, algumas vezes, em Bruxelas, na Bélgica.

Os eurodeputados não estão organizados em blocos 
nacionais, mas sim em grupos políticos europeus, que 
reflectem as suas ideias políticas – incluindo grupos como o Partido 
Popular Europeu (Democrata Cristão), os Socialistas, os Liberais, 
os Verdes, entre outros, sem esquecer os membros do Parlamento 
Europeu que se opõem à integração europeia. 
www.europarl.europa.eu

Conselho Europeu – a liderança política
Os líderes mais importantes dos Estados-Membros, 
os Primeiros-ministros e/ou Presidentes, 
dependendo do país, reúnem-se em 
Bruxelas, pelo menos quatro vezes por 
ano, para discutir as grandes questões 
da ordem do dia e aprovar a política global 
da UE. O Conselho Europeu é dirigido por um 
Presidente que tem um mandato de dois anos 
e meio.
www.european-council.europa.eu
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O Conselho da União Europeia – a voz dos 
Estados-Membros
Reunindo-se em Bruxelas, é no Conselho da União Europeia que os governos nacionais 
fazem ouvir a sua voz. Este órgão adopta leis em conjunto com o Parlamento Europeu. 
Dependendo do assunto em agenda, cada país é representado pelo ministro da área 
a tratar – finanças, transportes, agricultura, etc. 

As decisões são tomadas por maioria. Os Estados-Membros com maior número de 
habitantes, como a Alemanha, têm mais votos e, portanto, mais poder no Conselho, 
do que os países mais pequenos como, por exemplo, Malta. No entanto, o sistema de 
votação permite que os Estados mais pequenos possam manifestar a sua oposição às 
decisões dos seus vizinhos mais poderosos.

Em alguns domínios particularmente sensíveis – como a fiscalidade e a defesa - as 
decisões do Conselho só podem ser adoptadas por unanimidade. O que não é uma 
tarefa fácil, com tantos países e interesses à volta da mesa! 
www.consilium.europa.eu

Comissão Europeia – o interesse comum
A Comissão Europeia, com Sede em Bruxelas, tem funções executivas. O que significa 
que é a única instituição que pode propor novas leis, que serão depois debatidas e 
votadas no Parlamento Europeu e no Conselho da UE. A Comissão é ainda a ‘guardiã’ 
da UE, sendo responsável pelo cumprimento e aplicação da legislação europeia por 
parte dos Estados-Membros. Em caso de incumprimento, a Comissão pode apresentar 
queixa junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. 

O Presidente da Comissão Europeia lidera uma equipa de comissários, um de 
cada Estado-Membro. Cada Comissário tem a seu cargo uma determinada área de 
competência – investigação, ambiente, etc. – comparável aos deveres dos ministros 
dos governos nacionais. Os comissários estão obrigados a agir no interesse de toda a 
União Europeia e não no do seu país de origem. 

A UE tem ainda um Alto Representante para a Política Externa e de Segurança, que 
dirige todas as acções de União a nível internacional e é ainda Vice-Presidente da 
Comissão.

Para a Comissão Europeia trabalham cerca de 32 000 pessoas, estando a sua maior 
parte sediada em Bruxelas, embora a Comissão tenha representações em todos os 
Estados-Membros e delegações noutros países. 
http://ec.europa.eu



Para saberes mais:
http://europa.eu/about-eu/
www.eurocid.pt
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Outras instituições da UE:
 » Comité Económico e Social Europeu – www.eesc.europa.eu
 » Comité das Regiões – www.cor.europa.eu
 » Banco Central Europeu – www.ecb.int
 » Banco Europeu de Investimento – www.eib.org

Tribunal de Justiça da União Europeia –  
o Estado de Direito
O que se torna fascinante nas leis é que podem ser interpretadas de maneiras 
diferentes. A missão do Tribunal é garantir a interpretação e aplicação uniforme 
da legislação da UE em todos os Estados-Membros. Com sede no Luxemburgo, o 
Tribunal é constituído por um juiz de cada Estado-Membro.

As resoluções do Tribunal são definitivas – não podendo ser refutadas pelos tribunais 
nacionais de qualquer país da UE!
http://curia.europa.eu

Tribunal de Contas Europeu – o valor do 
dinheiro
Dado que os fundos da União Europeia são provenientes dos contribuintes, é 
necessário verificar se o dinheiro está a ser utilizado de forma adequada. Esta é a 
função do Tribunal de Contas Europeu, também sediado no Luxemburgo, que fiscaliza 
as contas da Comissão Europeia e publica relatórios anuais.
http://eca.europa.eu



Vamos fazer um acordo 
Chegar a uma decisão consensual quando há 
muitos agentes envolvidos numa discussão pode 
tornar o processo pesado e moroso. Será que é 
simplesmente gente a mais?

Para saberes mais:
www.eesc.europa.eu
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Queres pôr à prova a tua coragem política 
e aperfeiçoar as tuas competências de 
debate? Todos os anos, o CESE convida três 
alunos de cada Estado-Membro a participar 
numa reunião plenária de jovens que, 
em Bruxelas, discutem e votam sobre um 
parecer do Comité. Pede ao teu professor 
que inscreva online a tua escola para teres 
hipótese de participar.

A tua Europa, a tua Voz!

“Com a União 
Europeia, 

as pessoas 
aproximam-se.”

Vinte e sete governos nacionais, 736 parlamentares de todas as cores políticas, 
inúmeros grupos de interesse e de pressão, todos eles clamando por serem ouvidos 
e por fazerem pender a balança em seu favor... E, do outro lado, os 500 milhões de 
cidadãos da União Europeia (UE) – tu próprio! No meio de tudo isto, como é que te 
fazes ouvir? 

Sim, claro que somos representados por 
aqueles que elegemos, mas esse é apenas 
um dos canais que podemos utilizar. 
Diz de tua justiça directamente! A tua 
opinião é importante, portanto diz o que 
pensas e participa nas organizações 
locais! Poder-te-ás fazer ouvir em 
Bruxelas através do Comité Económico 
e Social Europeu (CESE), o local em que 
as organizações da sociedade 
civil emitem as suas opiniões 
sobre a legislação europeia.

Se bem que o processo de 
tomada de decisão possa 
não ser o mais rápido e, no 
final de contas, isto não é 
uma corrida, serve bem o seu 
objectivo, que é o de conciliar 
as diferentes opiniões num 
espírito de compromisso.



Como são feitas as leis
A União Europeia (UE) é uma arena política onde se fazem propostas, se 
defendem interesses e se forjam compromissos. Deste ponto de vista, o processo 
de tomada de decisão ao nível europeu é semelhante ao que acontece no plano 
da política nacional. Tomemos, por exemplo... 
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O ‘pacote telecom’
Com o crescimento da Internet e de outras tecnologias, muitos foram os que começaram 
a falar em leis das telecomunicações e a exigir mudanças sobre esse tema. Em 
Novembro de 2007, a Comissão Europeia, atenta aos diversos argumentos, propôs 
uma nova legislação, para proceder à reforma do mercado das telecomunicações. A 
proposta de lei viu-se envolvida num debate aceso sobre a partilha de dados online. 
Uma cláusula relativa aos direitos dos utilizadores da Internet tornou-se numa fonte de 
preocupação: em que circunstâncias deve o acesso de alguém à Internet ser cortado?

Na verdade, o debate era sobre como lutar contra os downloads ilegais. Iriam os 
utilizadores pagar por música se aqueles que a copiam ilegalmente pudessem vir a

ter o seu acesso à Internet negado como punição?

Se bem que o Parlamento Europeu tenha aprovado o ‘pacote telecom’ 
integralmente em primeira leitura, em Setembro de 2008, os 

ministros nacionais do Conselho discordaram em diversos 
pontos-chave, incluindo as garantias de acesso à Internet. 

As duas instituições tentaram chegar a acordo. Mas, em 
Maio de 2009, entre protestos nas ruas e na Internet, o 

Parlamento votou fortemente a favor de uma emenda 
contrária à posição do Conselho.

O acesso à Internet é um 
direito?

O debate expôs pontos de vista contraditórios 
incluindo: governos que procuravam um meio eficaz 

para fazer respeitar os direitos de autor nos seus países; 
parlamentares que acreditavam ser a Internet essencial 



Para saberes mais:
www.ec.europa.eu/yourvoice/index_pt.htm
www.ec.europa.eu/information_society/index_en.htm > ver telecomunicações
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Para além
de salvaguardar
o acesso à Internet, o ‘pacote 
telecom’ fortaleceu a protecção do 
consumidor de outras formas, tais 
como, a melhoria do acesso ao 
112, o número de emergência pan-
europeu, através da utilização de 
novas tecnologias.

à liberdade de expressão; empresas de comunicação que se queixavam das 
consequências danosas da partilha ilegal de ficheiros e grupos de consumidores que 
receavam que os cidadãos fossem injustamente privados do seu acesso à Internet.

E claro, existem sempre pessoas que pensam que os legisladores deveriam definir um 
quadro para uma sociedade justa, enquanto outros acham que tudo funciona melhor 
quando as leis não interferem na vida de cada um.

Uma reunião pelo meio
Para tentar sair do impasse, foi convocado um comité de conciliação – composto por 
representantes do Parlamento e do Conselho. O comité elaborou 
uma proposta de compromisso que assegura que os utilizadores 
da Internet, suspeitos de violarem a lei, não possam ver o 
seu acesso negado sem o devido processo. O que significa 
que os utilizadores de Internet são presumidos inocentes, 
têm direito a defender-se e só pode 
ser-lhes negado acesso depois de um 
‘procedimento imparcial e justo’. 

Finalmente, em Novembro de 2009, 
mais de dois anos depois de ter sido 
introduzido, o ‘pacote telecom’ foi 
aprovado.



O dinheiro faz girar o mundo
O que tens no bolso? Para milhões de europeus é uma moeda única – o Euro – 
que é aceite em muitos países da Europa.
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Os últimos 10 anos testemunharam a maior mudança de moedas na história do 
continente, com 17 dos 27 países da UE a adoptarem o euro como moeda oficial. 
Actualmente, o euro pode ser utilizado numa área que se estende do Mediterrâneo até 
ao Círculo Polar Árctico. Outros países da UE seguir-se-ão, assim que estiverem em 
condições de o fazer.

Uma moeda mundial 
O euro é agora usado por quase 331 milhões de pessoas todos os dias. É a 
segunda maior moeda de reserva do mundo depois do dólar americano. Cerca de 
26% das reservas mundiais são agora em euros. O euro é a segunda moeda mais 
transaccionada no mundo, sendo utilizada em cerca de 40% das transacções diárias 
nos mercados cambiais internacionais.  

Para além de ser, obviamente, muito prático, o euro é também um dos símbolos mais 
palpáveis da integração europeia. E sendo uma moeda tão importante, o euro confere 
à UE uma voz mais forte na economia global.

Datas Chave

1999 –  Lançamento do euro 
como moeda virtual

2002 –  São introduzidas as 
notas e moedas em 
euros em 12 países  
da UE

2007 –  Eslovénia adere ao euro

2008 –  Chipre e Malta adoptam 
o euro

2009 –  Eslováquia adere ao 
euro

2011 –  Estónia adopta o euro
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Uma viagem ao estrangeiro costumava envolver várias idas às casas de câmbio. 
E, ao fazer-se uma compra, ainda se tinha de efectuar conversões complicadas 
e, no regresso a casa, trazia-se na bagagem uma colecção de notas e moedas 
esquecidas.

Tudo isto acabou dentro da zona euro. O que torna tudo mais fácil e ainda 
poupamos uma pequena fortuna!

Uma bênção para os turistas... 

Os benefícios da moeda única
Isto soa tudo muito bem, mas como é que uma moeda única promove – na prática – o 
comércio e o crescimento económico? 

Em primeiro lugar, os consumidores podem comparar mais facilmente os preços dos 
países da zona euro, permitindo uma maior concorrência entre empresas. Por outro 
lado, ao eliminar os riscos e as incertezas relativamente às taxas de câmbio, o euro 
diminui os custos nos negócios transfronteiriços. 

Para além disso, uma boa gestão do euro diminui a inflação e as taxas de juro. 
A estabilidade daí decorrente, aliada à dimensão da zona euro, não só atrai mais 
investimentos estrangeiros, como também torna a economia mais resistente a 
quaisquer choques externos.

Uma aula de história no bolso?
As notas de euro exibem sete estilos arquitectónicos da história cultural europeia, 
oferecendo-nos uma aula de história e arquitectura.

As moedas cunhadas são emitidas de acordo com o tamanho relativo do país 
(existindo, portanto, mais euros com os símbolos da Alemanha do que com os de 
Malta). As moedas têm um lado comum, europeu, e uma face nacional, com os seus 
próprios símbolos.

Qualquer nota ou moeda de euro pode ser utilizada em qualquer país da zona euro.
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Por detrás do brilho exterior 
Embora o que interesse, para a maior parte de nós, é quantos euros temos na carteira, 
ninguém se apercebe que, por detrás do brilho de cada moeda de euro, existe um 
sistema regulador importantíssimo.

A solidez da moeda de um país está intimamente ligada ao estado da sua economia, 
assim sendo, tiveram de ser criadas importantes medidas para interligarmos as nossas 
economias com a moeda única. Para a união monetária poder funcionar, os países da 
zona euro têm de ter economias em condições semelhantes, especialmente no que diz 
respeito às finanças públicas e à competitividade.

Quem pode aderir? 
Todos os países da UE deverão aderir ao euro assim que reunirem as condições 
necessárias, os chamados ‘critérios de Maastricht’. O Reino Unido e a Dinamarca 
negociaram uma opção de exclusão embora, se o desejarem, possam aderir no futuro.

Os ‘critérios de Maastricht’
Estes critérios, também designados como ‘critérios de convergência’, foram acordados 
no Tratado de Maastricht, em 1992, tendo por objectivo a protecção da estabilidade 
do euro: asseguram que os países só possam adoptar o euro no momento em que 
estejam economicamente preparados para o fazerem e depois de implementarem 
regras específicas para os seus bancos centrais e questões monetárias.

Os Critérios de Maastricht
O que medem? Como é medido? Critérios de convergência

Estabilidade dos 
preços

Taxa harmonizada de 
inflação de preços no 
consumidor

Não superior a 1,5 pontos 
percentuais relativamente à 
média dos três Estados-Membros 
com melhores resultados em 
termos de estabilidade de preços

Robustez das 
finanças públicas

Défice orçamental em 
percentagem do Produto 
Interno Bruto (PIB)

Valor de referência: igual ou 
inferior a 3% do PIB

Sustentabilidade das 
finanças públicas

Dívida pública em 
percentagem do PIB

Valor de referência: igual ou 
inferior a 60% do PIB

Durabilidade da 
convergência

Taxa de juro a longo 
prazo

Não superior a 2 pontos 
percentuais relativamente à 
média dos três Estados-Membros 
com melhores resultados em 
termos de estabilidade de preços

Estabilidade cambial Desvio da taxa de 
câmbio central

Participação no Mecanismo de 
Taxas de Câmbio Europeu por um 
período de dois anos, anteriores à 
adopção do euro



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/euro/index_pt.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_pt.htm
www.bportugal.pt
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O Banco Central Europeu (BCE), com 
sede em Frankfurt, é independente e 
livre de qualquer interferência política. 
A sua principal missão é manter a 
inflação abaixo mas próxima dos 2%.
www.ecb.int

A Comissão Europeia controla os défices e a dívida pública, 
que têm de ser inferiores a 3% e 60% do Produto Interno Bruto 
(PIB), respectivamente. Valores superiores a estes limites 
podem levar a sanções contra o país em questão e, em último 
caso, incluir uma penalização financeira.
http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_pt.htm

Quem mexe os cordelinhos na zona euro?

Antes da introdução do euro, cada país era responsável pela sua moeda e política 
monetária. Com a moeda única, estas funções passaram a ser executadas por uma 
autoridade centralizada  – de outro 
modo, seria como dirigir uma orquestra 
com diversos maestros.

Como são aplicadas as 
regras?

Se bem que o BCE seja o único actor 
na política monetária da zona euro, 
cabe a cada Estado-Membro gerir a sua 
economia e tomar decisões relativamente ao seu orçamento e taxas. 
O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) foi introduzido para 
que os países não tomem decisões que possam destabilizar toda a 
zona da moeda única.



‘Construir pontes’ com  
um orçamento comum
O orçamento da União Europeia (UE) é a base para quase todas as políticas 
europeias apresentadas em detalhe nesta Agenda. Gerir os dinheiros públicos é 
uma enorme responsabilidade. Como é que é gasto o orçamento da UE?
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O orçamento da UE é executado segundo o princípio do equilíbrio. Resumidamente, 
isto quer dizer que só pode gastar o dinheiro que tem. Mas, também significa que 
a UE não tem dívidas porque não pode pedir dinheiro emprestado. Ora aí está 
uma boa ideia para a gestão das nossas finanças!

Um orçamento equilibrado

75%
11%

13%

1%

Com um orçamento anual de 141,9 mil milhões de euros em 2011, a UE tem de 
equilibrar exigências, concorrentes entre si, sobre como destinar as diversas verbas. 
O orçamento da UE representa apenas cerca de 1% da sua riqueza tornando-se, 
fundamental investir estes fundos, de tal forma, que tenham maior valor acrescentado.

A UE esforça-se por atenuar as diferenças entre os Estados-Membros – os países 
mais fortes ajudam os menos fortes, numa expressão de solidariedade que ajuda a 
economia em geral, bem como o bem-estar de todos os cidadãos.

Para além disso, a UE ainda financia projectos transfronteiriços que juntam diversos 
países num mesmo objectivo, mas que não seriam possíveis sem um orçamento 
comum.

De onde vem o dinheiro?
São diversas as fontes de receita da UE. A maior parte do dinheiro provém, sem 
dúvida, da contribuição dos governos nacionais.

» 75% das contribuições nacionais, calculadas a partir  
do rendimento nacional bruto.

» 13% dos impostos sobre produtos importados  
pela UE.

» 11% de uma pequena percentagem do imposto
» de valor acrescentado (IVA) cobrado nos
» países da UE.
» 1% provém de diversos: contribuições dos 

funcionários da UE, multas impostas a 
empresas por violações da lei, etc.



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm
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E para onde vai?
As prioridades dos gastos da UE são definidas no Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP). Para o período de 2007 a 2013, o orçamento geral está estimado nuns incríveis 
976 000 000 000 euros – um pouco menos que 1 000 milhões de euros! Contudo, 
há escolhas a fazer. Embora haja alguma margem de manobra para reajustamentos 
anuais, o dinheiro é globalmente gasto em:

» 46% crescimento sustentável e emprego: para continuar a ser competitiva, a UE 
investe fortemente na educação, formação, investigação e infra-estruturas, sem 
descurar o apoio aos mais desfavorecidos.

» 41% recursos naturais: é necessário equilíbrio entre os apoios aos agricultores 
– tão criticados no passado – e as novas iniciativas para reduzir as alterações 
climáticas.

» 6% a UE enquanto parceiro global: a UE é o maior prestador de assistência em 
todo o mundo, providenciando ajuda de emergência e apoio a longo prazo aos 
países em vias de desenvolvimento.

» 6% diversos: cobre na sua maior parte as despesas administrativas das instituições 
da UE.

» 1% cidadania, liberdade, segurança e justiça: para além da protecção das 
fronteiras e da salvaguarda da saúde pública, a UE financia ainda programas 
culturais e programas para jovens.

A repartição orçamental na UE muda ligeiramente de ano para ano durante o período 
de programação do QFP.

Está em curso a discussão sobre o orçamento para o próximo período de programação 
do QFP. Quais deveriam ser as novas prioridades orçamentais? Se quiseres saber 
como os fundos europeus estão a ser gastos na tua área, podes introduzir o teu código 
postal em http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm.



Aprender a Europa com o Centro  
de Informação Europeia Jacques Delors
O CIEJD tem à tua disposição uma Biblioteca (https://infoeuropa.eurocid.pt) 
com mais de 45.000 referências, sobre assuntos europeus, que podes consultar 
presencialmente, ou aceder on-line aos conteúdos em formato digital.
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Jogos/ Conteúdos pedagógicos

Para acederes a vários conteúdos 
desenvolvidos sobre esta temática, 
basta visitares o site: 
www.biodiversidadesemlimites.com
Concepção: Mundo Gobius
Iniciativa: Comissão Europeia

Embarca numa viagem de 
barco e para que tudo corra 
bem tens que encher, com 
garrafas que enches do rio, um 
tanque com água potável…  

Comcepção: ISQ e-Learning/LearnAbout
Iniciativa: Comissão Europeia

Descobre se fazes uma 
gestão inteligente dos 
transportes. Experimenta 
conduzir o teu automóvel na 
Eco-Cidade e tenta cumprir 
todos os desafios ecológicos. 

Concepção: ISQ e-Learning/LearnAbout
Iniciativa: Comissão Europeia

Entra neste jogo e descobre como 
seria viver numa verdadeira Eco-
Cidade, aprende novas técnicas, 
mais ecológicas, para pores 
em prática na tua cidade. Para 
acederes a estes jogos é só ires a: 
www.europaecologica.eu 

Concepção: ISQ e-Learning/LearnAbout
Iniciativa: Comissão Europeia

Entre os temas em foco nas actividades do CIEJD destacamos Os Cidadãos 
e a UE, A Nova Estratégia Europa 2020 e Recuperação Económica e
Inclusão Social. Queres saber mais sobre estes assuntos? Pede a um
professor que organize uma sessão, na tua escola ou no CIEJD, através
do E-mail: formacao@ciejd.pt. Aproveita ainda para navegares no site do Centro e 
vê todos os materiais desenvolvidos para te ajudar na compreensão destas temáticas, 
nomeadamente no canal Aprender Europa.

Alterações Climáticas, Biodiversidade
As questões ambientais e a biodiversidade 
continuam a estar no centro das 
preocupações da União Europeia, assim 
o CIEJD desenvolveu um dossier temático 
que pode ajudar-te na compreensão destas matérias. Procura-o no nosso site  
(http://dossiers.eurocid.pt/energiaeclima): 



Links úteis:
www.eurocid.pt 
http://ec.europa.eu/portugal/comissao/index_pt.htm
www.parleurop.pt – www.eyvolunteering.eu

Contactos:
Centro de Informação Europeia Jacques Delors
Palacete do Relógio – Cais do Sodré – 1200-450 Lisboa
Email: geral@ciejd.pt – URL: www.eurocid.pt 
Tel. +351 211 225 000 Fax. +351 211 225 049 21
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Os Cidadãos e a UE
A União Europeia está cada vez mais atenta às 
necessidades dos seus cidadãos. Sabias que 2011 é 
o Ano Europeu do Voluntariado? Participa e torna-te 
um cidadão europeu mais activo.

Se tens interesse
por estas questões,

organiza com um Professor uma visita ao CIEJD e 
participa numa sessão sobre o Ano Europeu do 
Voluntariado, ou sobre Cidadania Europeia. Envia

um E-mail para :  formacao@ciejd.pt

Nova Estratégia Europa 2020 e a Recuperação 
Económica
A Europa tem uma nova estratégia para os próximos 
10 anos que se baseia num crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, a Nova Estratégia Europa 
2020. Uma das grandes prioridades desta estratégia é 
a Recuperação Económica. Para saberes mais sobre 
estes temas, o CIEJD desenvolveu um dossier com 
conteúdos pedagógicos que podes explorar no nosso 
site (http://dossiers.eurocid.pt/economia). 

Portugal 25 Anos Depois
Para comemorar a adesão de Portugal às 
Comunidades Europeias o CIEJD promoveu 
a publicação de uma edição em banda 
desenhada onde podes descobrir quando e 
onde foi assinado o Tratado de Adesão e quais 
as mudanças ocorridas nos últimos 25 anos.  
Procura-a no nosso site: www.eurocid.pt 
(https://infoeuropa.eurocid.pt/
registo/000046147/documento/0001/)



Migração: fazer do desafio uma 
oportunidade
Numa altura em que a Europa enfrenta a possibilidade cada vez mais real de uma 
população envelhecida e em declínio, a migração é essencial para o nosso bem-
estar social e económico e traz-nos novas oportunidades. O facto da Europa se 
ter tornado, na última década, num destino privilegiado para a migração pode ser 
algo de estimulante, particularmente em tempos económicos difíceis.
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Os países da União Europeia (UE) necessitam de cooperar entre si e com os países 
de origem dos imigrantes a fim de, em conjunto, encontrarem soluções de resposta 
para os desafios e benefícios que a migração lhes traz. 

É por esta razão que a UE dispõe de um Pacto sobre Migração que estabelece regras 
justas e claras para a migração legal, bem como para o tratamento da imigração ilegal 
e para a promoção da integração dos imigrantes.

Integração: ficamos todos a ganhar
Na Europa, as pessoas têm origens diferentes e provêm de culturas diferentes. Esta 
realidade é extremamente positiva dado que a diversidade enriquece as nossas 
comunidades e alarga os nossos horizontes. No entanto, por vezes acabamos por não 
ter em conta os benefícios que esta diversidade nos traz; pode ser difícil a integração 
numa nova cultura, tal como pode ser difícil ajustarmo-nos a uma diversidade acrescida.

A integração é, por consequência, uma questão central das políticas de imigração 
da UE. À medida que reforça a igualdade de oportunidades para todos, a integração 
aumenta também a nossa compreensão acerca da imigração e assegura a construção 
de comunidades coesas e imunes à discriminação e ao racismo. Neste momento, a 
UE está empenhada em ajudar os seus Estados-Membros a desenvolver e comparar 
boas práticas no domínio da integração dos imigrantes. 
Foi lançado um fórum – o Sítio Web Europeu 
sobre a Integração, acessível a todos, 
que permite a partilha de boas práticas, 
promovendo novas ideias e novos projectos.



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ Policies > Immigration or Asylum
http://ec.europa.eu/ewsi/
www.frontex.europa.eu
www.imigrante.pt
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O asilo é distinto das outras formas de migração, dado que a sua concessão 
se destina àqueles que enfrentam perseguições nos seus países de origem. A 
Europa orgulha-se da sua tradição humanitária de oferecer asilo a refugiados, 
mas hoje em dia cada país adopta os seus próprios critérios ao nível do tratamento 
dos pedidos de asilo: um pedido de asilo pode ser negado por um país e aprovado 
por outro. Nesta medida, a UE continua empenhada em chegar a procedimentos 
e regras comuns, que terão também efeitos benéficos na redução de eventuais 
abusos do actual sistema. 

Um refúgio seguro para os refugiados

A Europa tem de ser uma sociedade 
multicultural diversificada, em que a 
diferença seja uma vantagem.
- André, 18, Portugal

Tratar a questão da imigração ilegal
A imigração ilegal é um dos desafios que a UE enfrenta hoje em dia, muitas vezes com 
perda de vidas humanas. Ao tentarem chegar à Europa, muitos imigrantes – mulheres 
e crianças incluídas – arriscam as suas vidas em percursos perigosos, acabando não 
poucas vezes nas mãos de contrabandistas e traficantes.

Lutar contra estas redes criminosas tornou-se uma das prioridades da UE, ao mesmo 
tempo que é dada especial ênfase à vigilância das fronteiras da União Europeia. 
Nesta medida, a EU criou a agência FRONTEX, que está incumbida de coordenar a 
cooperação ao nível da segurança nas fronteiras externas da UE. 

Entretanto, a maior parte de nós pretende permanecer nos seus países de origem. 
Portanto, o Pacto sobre Migração também prevê a cooperação com países fora da 
UE com vista a uma melhor gestão da migração e a uma resposta 
adequada às suas causas mais profundas, tais como a pobreza e 
os conflitos armados.



Unidos na diversidade regional
A União Europeia (UE) é um gigantesco mosaico de regiões. 
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Todos temos uma determinada identidade nacional mas, para muitos de nós, a região 
de onde somos originários é igualmente importante. Muitas regiões têm tradições 
próprias, tais como, a culinária, o vestuário, a música ou a dança. Mas, para além da 
sua cultura, as regiões têm também um papel económico determinante.

Motores de desenvolvimento
É nas regiões que tudo 
acontece. É aí que nascem 
e crescem as pequenas 
empresas, criando emprego 
e fomentando o crescimento 
económico. Dotadas de 
apoios adequados, as 
pequenas empresas podem 
tornar-se verdadeiros focos 
de dinamismo e inovação. 
Interessada em aproveitar 
o seu potencial, a UE, em 
conjunto com parceiros 
locais, empreende políticas 
que beneficiem as regiões. 
Estas medidas abrangem 
todas as 271 regiões 
existentes, embora as 
regiões mais carenciadas 
sejam as mais beneficiadas.

Perto de casa
A UE disponibilizou um total de 347,4 mil milhões de euros para ajudar as regiões a 
desenvolverem-se no período de 2007-2013. Esta quantia é distribuída por três canais: 
o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo Social 
Europeu, que investem em áreas muito diversas, desde estradas e pontes a acessos 
à Internet de banda larga e energias renováveis.

Portugal vai receber mais de 21,5 mil milhões de euros. Mas estará o dinheiro a ser 
bem gasto? Vê como os fundos estão a ser aplicados na tua região em:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/portugal/index_pt.htm
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A famosa Torre de Belém, construída junto ao rio Tejo 
para comemorar os Descobrimentos e as viagens 
marítimas dos navegadores portugueses, sofreu 
obras de recuperação com o apoio do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Sabias 
que...?

Uma em cada 
quatro regiões 
tem um PIB per 
capita inferior a 
75% da média 

europeia. 

Uma ponte entre diferentes 
regiões
O fosso entre as regiões ricas e pobres da Europa 
é enorme: o rendimento médio na região de 
Severozapaden, na Bulgária, representa apenas 26% 
da média global da UE enquanto que na cidade de 
Londres esse valor atinge 334%.

Um dos objectivos-chave da política regional é o de 
atenuar as disparidades entre as diversas regiões, 
ajudando as mais pobres a ‘apanhar o comboio’ das 
mais abastadas através da promoção da inovação e da criação de emprego. Deste 
modo, a UE procura promover a solidariedade entre regiões e pessoas. E tu, na tua 
região, apercebes-te dessas acções solidárias?

Viver no limite
Com mais de um terço (37,5%) 
da população da UE a residir 
em regiões fronteiriças, o 
‘estrangeiro’ encontra-se muitas 
vezes mais próximo de ‘casa’ do 
que poderíamos pensar. Embora 
sejam frequentemente periféricas 
num contexto nacional, estas 
regiões acabam por, graças a 
oportunidades transfronteiriças, 
ter muito para oferecer aos seus 
cidadãos em termos de emprego 
e serviços extraordinários em 
áreas como a educação, cuidados 
de saúde, línguas e cultura, entre 
outros.



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
www.europa.eu/index_pt.htm 
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A construção de uma ponte internacional, 
ligando a província de Huelva com o Alentejo, 
está a contribuir para melhorar as ligações 
de transporte e a criar novas oportunidades 
de desenvolvimento económico e social das 
empresas e de cerca de 50 000 habitantes. 
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Estender a mão
Embora a UE tente responder às necessidades específicas de cada região, muitos dos 
desafios que enfrentamos hoje em dia transcendem as fronteiras regionais. Através 
da cooperação, as regiões podem encontrar soluções conjuntas para problemas 
conjuntos, quer se trate dos 
seus vizinhos mais próximos 
ou de regiões noutras partes 
da Europa. Trabalhar em 
conjunto permite aprender com 
as experiências dos outros e 
ajuda a tornar as regiões mais 
fortes, mais atractivas, mais 
competitivas.

A União Europeia disponibilizou 8,7 biliões de euros para a cooperação inter-regional 
para o período de 2007-2013. Para além disso, existem ainda fundos que se destinam 
aos países vizinhos da UE. 

Quando acontece uma catástrofe
Caves inundadas, prédios destruídos por sismos, incêndios 

descontrolados cercando as cidades... os desastres naturais 
podem atingir indiscriminadamente qualquer local da Europa. Os 

efeitos podem ser devastadores, paralisando regiões inteiras.

Os custos de recuperação podem ser colossais. É vital 
restabelecer os serviços primários e ajudar as vítimas de forma 

rápida e eficaz, o que pode ser demasiado dispendioso ou 
incomportável para os recursos nacionais. As regiões afectadas por 

catástrofes naturais podem receber ajuda extraordinária através do 
Fundo de Solidariedade da União Europeia.
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Um novo capítulo
O último ano do secundário está ao virar da esquina. Pronto para virar a página 
e começar um novo capítulo?

Sabias que...?
Em média, os europeus 
saem de casa dos pais 

aos 25 anos de idade. Os 
Finlandeses são os que o 

fazem mais cedo: metade sai 
de casa aos 21, enquanto 
50% dos Eslovacos o faz 

depois dos 31 anos.

O que é que pensas fazer quando deixares o ‘ninho’ e abrires as asas para voar? O 
que é que tencionas fazer? Já pensaste se os teus interesses e aptidões se adequam 
às opções que se te oferecem? 

Neste momento, continuar a estudar, 
quer seja numa universidade ou numa 
escola profissional, pode parecer-te uma 
‘seca’, mas vais ver que provavelmente 
esse caminho vai proporcionar-te mais e 
melhores oportunidades no futuro.

Apetece-te mudar? Como cidadão da 
União Europeia (UE), tens o direito de 
estudar num outro Estado-Membro, 
e existem diversos programas que te 
podem ajudar a concretizar esse sonho 
por muito pouco provável que essa ideia te pareça agora! Ao viveres uma temporada 
no estrangeiro, podes aprofundar os teus conhecimentos numa outra língua, bem 
como ficar a conhecer uma cultura diferente e assim adquirir uma experiência preciosa.

Quer estejas ainda no secundário, numa escola profissional, ou quase a entrar na 
universidade, a UE tem um programa de intercâmbio para ti. A aprendizagem é um 
processo para toda a vida portanto, e se bem que comece em casa, não é lá que 
termina. Qual é o teu próximo passo?

Podes visitar uma escola parceira!
Se a tua escola está envolvida no programa Comenius, és capaz de poder visitar uma 
instituição parceira, ou receber alunos estrangeiros no teu estabelecimento de ensino. 
Pede aos teus professores para investigarem as diferentes hipóteses. 
Nalguns países, até é possível fazê-lo a título individual, sem ser 
com uma turma inteira.

E se isso não for possível, o portal ‘eTwinning’ dá-te a hipótese 
de contactares e conheceres alunos de outros países online, 
bastando, para tal, consultares o site: www.etwinning.net.
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 “Quando percebes, ficas a saber. Quando sabes, ficas a ganhar.”Seya, Bélgica

Podes estudar numa universidade estrangeira!
Desde que o programa de intercâmbio Erasmus começou, há quase 25 anos, mais de 
dois milhões de alunos universitários já tiveram a oportunidade de estudar noutro país, 
por um ou dois semestres, ou de fazer um estágio. Enquanto estudante Erasmus, não 
tens de pagar as propinas da universidade estrangeira e voltas com os créditos que 
adquiriste enquanto lá estiveste.

Podes fazer um estágio no estrangeiro!
Se estás num curso prático ou frequentas uma escola profissional,  também há um 
programa de intercâmbio que é indicado para ti! O programa Leonardo da Vinci dá-te 
a possibilidade de fazeres um estágio ou de adquirires conhecimentos práticos numa 
escola técnica noutro país da UE, o que te permitirá ganhar novas competências que 
poderão vir a ser muito úteis quando quiseres arranjar um emprego! 

Assim já nos entendemos!
A União Europeia tem 23 línguas oficiais, do Francês ao Finlandês, ou ao Maltês. O 
Alemão é a língua com maior número de falantes nativos, mas o Inglês é a língua mais 
falada, quer como língua materna, quer como segunda língua.

Ao dominar uma ou mais línguas estrangeiras, estás a 
abrir inúmeras portas: podes estudar ou trabalhar noutro 
país, podes comunicar com outras pessoas e assim 
ser o portador de novas ideias de uma para outra 
parte da Europa, e ainda podes ter acesso 
a oportunidades que, de outro modo, 
te estariam vedadas.  Enquanto 
‘aluno para a vida’, nunca sabes 
quais serão as línguas de que vais 



Para saber mais:
www.juventude.pt
www.europa.eu/youth
www.pt-europa.proalv.pt/public 
ou visita   ‘Youth on the Move’ no Facebook

www
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“Viver e estudar na Áustria, poder comunicar, ler e pensar numa outra língua – tudo isso mudou completamente  a minha vida!”
Margherita, Itália

necessitar no futuro – mas as bases da aprendizagem 
de uma língua ajudar-te-ão a desenvolver as 
capacidades necessárias para aprenderes 
outras mais tarde.

Mas, como é que vais dominar 23 línguas 
e, assim, poderes aproveitar todas as 
vantagens que a Europa tem para oferecer? 
Não te preocupes – lês a língua de um país, 
existem muitas oportunidades de estudar e 
trabalhar nesse local.

Juventude em Acção
Através do programa “Juventude em Acção”, podes participar num intercâmbio ou numa 
iniciativa de jovens de outros países – ova forma de aprender mais sobre diferentes 
culturas? Participar numa acção de voluntariado pode ser uma boa maneira!  É uma 
forma fantástica de ganhar experiência, ajudar os outros e aprender a conhecer-se a 
si próprio, bem como o país em que se trabalha. E se te candidatares a ser voluntário 
a tempo inteiro no estrangeiro, o Serviço Voluntário Europeu – uma entre as muitas  
acções do programa “Juventude em Acção” – cobre todas as tuas despesas.



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
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O que vai ser preciso para construir 
o futuro da Europa?
O sucesso da Europa depende da inovação e da criatividade dos seus 
investigadores e empresários. São eles que irão fomentar e fazer avançar as 
tecnologias de informação e comunicação (TIC).
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Martha estudou história na universidade, tendo em seguida, ido 
trabalhar para uma empresa TIC em Londres. Aos 25 anos, fundou 
um site de viagens e de presentes, que se tornou num ícone da 
era da Internet. Hoje em dia, Martha é um caso de sucesso, tendo 
sido nomeada ‘Campeã da Inclusão Digital’ do Reino Unido pelo 
governo britânico – liderando uma campanha para a inclusão 
digital, acredita firmemente que seremos melhores quando todos 
tivermos acesso à Internet.

Martha Lane Fox

Já pensaste em inventar um aparelho que pudesse salvar milhares de vidas ou ajudar-
nos a viajar de novas formas? Já sonhaste  ter o teu próprio negócio ou alterar a 
maneira como se organizam as coisas hoje em dia? Então, és capaz de gostar de 
investigação e inovação! 

Neste momento, há falta de trabalhadores qualificados nas indústrias 
relacionadas com as TIC. As portas estão abertas – esta pode ser a 
tua hipótese de fazer a diferença!

Afinal onde estão todas as ‘craques’?
Este é um estereótipo que ainda permanece: o de que os especialistas debruçados 
sobre linhas de código ou redes informáticas são homens – uma imagem reforçada 
pela ideia generalizada de que as carreiras nas TIC são aborrecidas e demasiado 
técnicas para as mulheres. Mas, de facto, alguns dos melhores craques são mulheres! 

Gostavas de saber como é trabalhar numa empresa líder do segmento informático? 
A União Europeia (UE) oferece às jovens a oportunidade de acompanhar uma mulher 
que seja uma personalidade de referência durante um dia de trabalho. Informa-te em 
http://ec.europa.eu/itgirls



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=pt
www.adi.pt

www

Ideias para um futuro melhor – 
procuram-se
Tens uma ideia nova e inovadora? Não sejas tímido – a União Europeia (UE) 
precisa, mais do que nunca, de mentes criativas!

Vai ao site da ‘União de Inovação’, onde poderás 
experimentar a chamada ‘realidade aumentada’ 
ou o ‘laboratório união da inovação’, um jogo 
gratuito, que também podes descarregar da 
App Store! 
http://ec.europa.eu/innovation-union/

Mesmo em tempos de crise, 
a investigação é muito 
importante, porque é através 
dela que podemos estimular 
a economia.
- Gregory, 20, Bélgica
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A palavra inovação não é apenas mais um chavão sem significado, pelo contrário, traz-
nos benefícios reais a todos, cidadãos, consumidores, trabalhadores. É não só a chave 
para mais emprego, como nos ajuda a manter a competitividade num mercado global. 

Embora a UE seja a maior 
economia do mundo, está 
atrasada em relação a 
verdadeiros centros de 
inovação e criatividade como 
os Estados Unidos e o Japão. 
O que podemos fazer para 
colmatar estas diferenças?

Dinamizar a inovação 
Com a nova estratégia ‘União de Inovação’, a UE pretende tomar a dianteira em termos 
de investigação e inovação, com base na sua diversidade e criatividade.

A UE tem por objectivo investir significativamente na investigação e no desenvolvimento 
até 2020, o que resultará na criação de novos empregos e no aumento do crescimento 
económico.

Estima-se que sejam necessários 
mais de um milhão de novos 
investigadores para atingir essa 
meta e é por isso que a educação 
e a formação são áreas de 
eleição na estratégia da UE. Se 
apostares forte nesta área, podes 
tornar-te num deles!



Uma mão amiga
A dada altura acabas os estudos e depois? Ao procurares o primeiro emprego, 
porque não tentar a sorte no estrangeiro?
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Sabias que...?
De acordo com  

o Eurobarómetro,  
17% dos europeus 

tencionam, no futuro, 
trabalhar no  
estrangeiro.

Felizmente, a possibilidade de viajar e trabalhar no estrangeiro não se esgota com o 
final da escolaridade. Enquanto cidadão europeu, tens direito a trabalhar em qualquer 
outro país da União Europeia (UE). As autorizações de trabalho e os exames médicos 
são coisas do passado: dentro do espaço da UE, tens os mesmos direitos que os 
nacionais em matéria de emprego e dispões 
de todas as vantagens sociais e fiscais – até 
mesmo do subsídio de desemprego!

Primeira etapa
Se não sabes por onde começar, porque 
não tentar o portal da rede EURES, o Portal 
Europeu da Mobilidade Profissional? Podes 
criar o teu CV em linha e aceder a cerca de 
um milhão de ofertas de emprego em toda a 
Europa. Mas a EURES é muito mais do que 
um portal de procura de emprego – trata-
se de uma rede que inclui todos os serviços públicos de emprego da UE, como por 
exemplo, o Instituto do Emprego e Formação Profissional em Portugal. Existem 
mais de 850 conselheiros EURES, disponíveis 
para te informarem e aconselharem acerca 
das condições de vida e de trabalho em 
qualquer país da UE. 

http://eures.europa.eu



«Entraremos em contacto consigo…»
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Fundo Social Europeu
Se estás desempregado ou estás decepcionado com a procura de emprego, a UE 
pode ajudar-te. O Fundo Social Europeu (FSE) investe em projectos locais que ajudam 
as pessoas a desenvolverem as suas competências e a melhorar as suas perspectivas 
de emprego. Muitos destes projectos foram especialmente criados para apoiar os que 
de outro modo teriam dificuldade em arranjar emprego, tais como os jovens. Mas o 
FSE pode ajudar-te em qualquer fase da vida, por exemplo, se decidires abandonar os 
estudos mais cedo, podes ter a possibilidade de os terminar mais tarde.
www.ec.europa.eu/employment_social/esf/index_pt.htm

Novas competências para novos empregos
Será que as competências que estás a adquirir hoje ainda serão úteis dentro de 5, 10 
ou 15 anos? É difícil responder a esta pergunta dado o ritmo acelerado das mudanças 
sociais e tecnológicas. O que hoje em dia parece ser conhecimento essencial pode 
muito bem tornar-se irrelevante durante a tua carreira. A mão-de-obra tem de se 
adaptar às novas necessidades e a UE – através do FSE – pode ajudar na actualização 
dessas competências.

Imagina que, depois de pesquisar a base de dados EURES, 
acabas por encontrar um emprego no estrangeiro que 
te agrada. O que deves fazer em seguida? Será que os 
procedimentos de candidatura, por exemplo, são diferentes 
dos do teu país? Encontras todas as respostas em 
«Entraremos em contacto consigo... », uma publicação da 
Comissão Europeia que trata de todas estas questões – e 
para cada um dos países da UE! Podes encomendar o teu 
exemplar gratuito em http://bookshop.europa.eu
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Sabias que...?
Quase metade dos 

europeus gostaria de 
trabalhar por conta 

própria. 

Espírito empresarial
Tens em mente uma ideia de negócio? Se preferires trabalhar por conta própria, o FSE 
também ajuda os jovens empresários a desenvolverem as suas ideias. As pequenas 
empresas são, não só, um factor importante 
para o crescimento económico e para a criação 
de emprego, como um meio muito favorável 
para o desenvolvimento de ideias inovadoras.

Contudo, um dos entraves mais comuns 
para iniciar um negócio é a falta de apoio 
financeiro. Através de uma nova iniciativa, a 
EU apoia bancos e instituições de microcrédito 
a financiarem novos empresários através da 
concessão de microcrédito – empréstimos até 25 000 euros. Esta iniciativa destina-
se a ajudar pessoas que têm normalmente dificuldades em aceder ao crédito, como 
os jovens, e a responder às necessidades específicas das pequenas 
empresas que têm menos de dez empregados.

Poder dizer que és patrão de ti próprio soa muito bem e há inúmeras 
vantagens em ter a nossa própria empresa. Desse modo podes, por 
exemplo:

 » Criar algo que te pertence;
 » Fazer o que realmente te interessa;
 » Tomar decisões sobre a tua vida;
 » Aprender coisas novas e conhecer pessoas diferentes 

constantemente;
 » Trabalhar apenas para ti próprio;
 » Evitar ficar «preso» na hierarquia de uma empresa.

O empreendedorismo não é, contudo, importante só para os 
empresários: um espírito empreendedor é uma qualidade em qualquer 
profissão! A criatividade, a capacidade de iniciativa, a auto-confiança, 
a capacidade de avaliar riscos e de correr riscos calculados são 
competências e qualidades essenciais para o sucesso em qualquer 
domínio.



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/social/ 
www.facebook.com/socialeurope 
www.iefp.pt      
www.anje.pt

www
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O Bruno só tem 29 anos, mas já possui a sua empresa de consultoria no Porto, 
que ajuda as empresas portuguesas e asiáticas a trabalharem em conjunto. A 
ideia surgiu-lhe durante a sua estadia em Jacarta, Indonésia, durante um estágio 
da Network Contacto, co-financiado pelo FSE.

O FSE em acção

O futuro da Europa depende dos jovens. O programa ‘Juventude em Movimento’ 
é uma iniciativa da UE para responder aos desafios que os jovens enfrentam hoje 
em dia, designadamente no que respeita à educação, mobilidade e emprego.
http://europa.eu/youthonthemove/

‘Empurrãozinho’ 
Confrontados com desafios a nível pessoal e contratempos 
profissionais, Ivana, Nataline, Alex e Dimitra procuram dar um novo 
rumo às suas vidas. Os seus caminhos acabam por se cruzar quando 
são apoiados pelo FSE. Podes seguir a sua história na banda 
desenhada “Empurrãozinho, que podes descarregar gratuitamente 
em http://bookshop.europa.eu.

Atenção às disparidades
As mulheres e homens ainda não recebem salário igual por trabalho igual. Embora os 
números variem bastante de país para país, as mulheres na UE continuam a ganhar 
em média menos 17,5% do que os homens. Esta situação tem origem em diversos 
factores: discriminação directa, subvalorização do trabalho da mulher, segregação no 
mercado de trabalho, persistência de estereótipos ou dificuldades acrescidas para as 
mulheres em conjugar trabalho e vida familiar. A UE continua empenhada em lutar contra 
as disparidades salariais entre homens e mulheres. O que achas que deve ser feito?



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm > Living and working in the 
Single Market > Professional qualifications
www.iefp.pt 
www.eures.europa.eu
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Planear com antecedência
Enquanto cidadão da União Europeia (UE), podes viver e trabalhar em qualquer 
um dos seus Estados-Membros. A possibilidade de te mudares para o estrangeiro, 
obedece apenas a algumas etapas de fácil resolução. 
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Em alguns casos, podes começar a trabalhar noutro país da UE imediatamente. Para 
certos empregos, precisas que esse país reconheça os teus diplomas. Portanto, se 
estás a pensar em trabalhar no estrangeiro, o melhor é planeá-lo com antecedência!

Sendo médico, ser-te-ia fácil: beneficiarias do ‘reconhecimento automático’ das 
tuas qualificações em qualquer país da UE. Isso acontece porque os países da 
UE acordaram nas condições mínimas de formação para os médicos e seis outras 
profissões – arquitectos, enfermeiros responsáveis por cuidados gerais, parteiras, 
dentistas, veterinários e farmacêuticos.

Contudo, sendo professor, seria um pouco mais difícil. Faz parte das 800 profissões 
reguladas abrangidas por um ‘reconhecimento não-automático’ dentro da UE. O 
que fazer num caso destes? Terias de contactar o país em questão e fazer um pedido 
de reconhecimento. Nesse seguimento, poderão solicitar-te a prestação de provas 
de aptidão ou a realização de um ‘estágio de adaptação’, de forma a estares apto a 

iniciares o teu novo desafio profissional.

Mas, imagina que és guia turístico 
e apenas pretendes acompanhar 
um grupo a outro país da UE, por 
um período de duas semanas. 
Nesse caso, entras no sistema 

de ‘mobilidade temporária’, 
necessitando apenas de contactar as 

autoridades desse país e comunicar-lhes 
a tua viagem. 



Direitos fundamentais para todos
Na base do sistema legal europeu existe todo um conjunto de valores e liberdades 
básicas, que não está aberto à discussão. 

“É proibida a discriminação em razão, 
designadamente, do sexo, raça, cor ou origem 
étnica ou social, características genéticas, língua, 
religião ou convicções, opiniões políticas ou 
outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, deficiência, idade ou orientação 
sexual.” 

Artigo 21º (1) da Carta
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“Essas são as coisas 
básicas a que as pessoas têm 

direito, coisas de que necessitamos e 
sem as quais não conseguimos viver.” 

– opinião de um jovem dos 
Países Baixos.

Os direitos fundamentais baseiam-se em valores comuns e no respeito pela 
diversidade, proclamam a dignidade e o valor de todos os indivíduos. Estes direitos 
provêm de uma convicção profunda no princípio da igualdade – quaisquer que sejam 
as características que nos possam separar, todos nós temos direito aos mesmos 
direitos fundamentais.

A Carta dos Direitos Fundamentais
Os direitos a que toda e qualquer pessoa da União Europeia (UE) tem direito estão 
consagrados em documentos, tais como os tratados constitutivos da União Europeia, as 
constituições nacionais ou 
as tradições constitucionais.

Como estes direitos foram 
instituídos em momentos 
e de formas diferentes, 
a UE decidiu incluí-los 
num documento único, 
tornando-os assim mais 
claros – a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União 
Europeia. Todos os Estados-
Membros e as instituições da União são obrigados a respeitar estes direitos, o que 
significa que, por exemplo, também tu tens o direito a circular dentro da UE e a aí viver, 

livre de qualquer discriminação.



Sendo cidadão de um país da UE, isso torna-te automaticamente um cidadão 
europeu, o que te confere direitos e responsabilidades adicionais.

» Tens direito a viajar, viver, trabalhar e estudar em qualquer Estado-Membro 
da UE.

» Se morares num país da UE que não o teu, tens direito a votar nas eleições 
para as autarquias locais desse Estado, bem como nas eleições europeias.

» E se visitares qualquer local fora da UE, em que o teu país não tenha 
embaixada, tens sempre direito a ajuda por parte das embaixadas dos 
outros países da União.

Cidadania europeia
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Pensa antes de partilhar!
Segundo a lei europeia, a protecção de dados é agora um 
direito fundamental. Mas, se decidires tornar pública a tua 
informação pessoal – por exemplo, nas redes sociais – 
esses dados podem vir a ser consultados pela tua escola 
ou pelo teu futuro empregador. Então, quando é que a 
informação se torna ‘informação a mais’?

A Internet abriu certamente novas fronteiras, mas ainda
estamos a aprender a estabelecer os limites entre os domínios 
público e privado das nossas vidas. Em regra, ninguém deveria aceder ou utilizar os 
teus dados pessoais sem o teu conhecimento. Da mesma forma, deves verificar se os 
teus amigos concordam com a partilha das suas informações pessoais

Neste momento, a maior parte das redes sociais oferecem a possibilidade de controlo 
de privacidade, que deves aprender a usar. Pode ser que isso requeira alguma 
pesquisa até descobrires as diversas definições, mas deves saber controlar quem 
pode ver o quê no teu perfil e se o teu nome aparece ou não nos resultados de busca – 
se bem que, muito frequentemente, os mecanismos de controlo de privacidade sejam 
insuficientes. Mas não esqueças que, em último caso, a responsabilidade é toda tua.



Para saberes mais:
www.cnpd.pt
www.europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_
discrimination/l33501_pt.htm
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm - www.fra.europa.eu

www
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Para saberes mais sobre os 
teus direitos enquanto jovem, 

pesquisa em:
www.ec.europa.eu/0-18

www.unicef.pt

“Os 
direitos humanos são os 

direitos de cada pessoa, homem ou 
mulher – o que quer dizer que somos todos 

iguais e que o indivíduo deve ser respeitado. Os 
direitos das crianças são o mesmo conceito.”

– é o que pensa uma adolescente 
francesa. 

Os direitos dos jovens
Para além de beneficiarem dos mesmos direitos que os adultos, os jovens europeus 
têm ainda direito a protecção adicional. Nos documentos legais, tais como a Carta dos 
Direitos Fundamentais,  são referidos como os direitos das crianças – por definição, 
todo o indivíduo com menos de 18 anos. É de notar que, neste domínio, a Carta se 
baseia na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança  das Nações Unidas.

Apesar de todos os países da UE 
terem assumido o compromisso 
de proteger os direitos das 
crianças, a realidade do dia-
a-dia em casa, na escola ou 
na rua é muito diferente e, nem 
sempre, os direitos consagrados 
nos documentos oficiais são tidos 

em consideração. Pelo contrário, por vezes não são compreendidos, 
aplicados ou mesmo do conhecimento de muitos, o que pode deixar os 
jovens em situações de grande vulnerabilidade.

Ao tomar decisões por uma criança, o adulto deve ter em consideração o 
superior interesse da criança. É por isso que devem ser dadas oportunidades aos 

jovens de exprimirem as suas opiniões e de se 
fazerem ouvir. O direito a exprimir uma 

opinião significa que tens uma 
palavra a dizer nas questões 

que te dizem respeito. Mas, 
não esqueças, direito 
implica responsabilidade: 
se, por um lado, te podes 

exprimir livremente, então 
também tens o dever de 

respeitar os direitos dos outros.  



Guia para os direitos do  
consumidor
Quais são os nossos direitos enquanto consumidores? Quer se trate de comprar 
roupa, telemóveis ou viagens organizadas, as leis europeias asseguram-nos 
que seremos tratados de forma correcta e beneficiaremos das mesmas leis e da 
mesma protecção, onde quer que estejamos na União Europeia (UE).
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Quais são as regras a respeitar nos saldos 
ou promoções? Quais os perigos de comprar 
lotaria online? Como é que é um contrato 
de venda? Apenas 2% dos consumidores 
europeus conhecem os seus direitos. Encontra 
a resposta a estas questões entre muitas 
outras e testa os teus conhecimentos sobre 
direitos do consumidor em “Dolceta”, um portal 
do consumidor da UE que contém informação 
específica para Portugal. 
www.dolceta.eu/portugal/index.php

Conhece os teus direitos!

Dentro da UE podes comprar o que quiseres, onde quiseres, sem teres de te preocupar 
com o pagamento de quaisquer direitos de importação ou taxas adicionais quando 
regressares a casa. Quer compres no estrangeiro, quer encomendes na Internet, pelo 
correio ou por telefone, estás protegido por estes direitos básicos do consumidor:

 » Transparência: As leis europeias exigem que os vendedores informem de forma 
detalhada quem são, o que vendem, qual o preço (incluindo taxas e despesas de 
envio) e qual o prazo de entrega.

 » Qualidade: Se comprares qualquer coisa que não funcione, podes devolvê-la para 
reparação ou trocá-la. 
Se isso não for possível, 
podes ainda solicitar 
uma redução do preço 
ou a devolução total do 
dinheiro.

 » Condições e termos do 
contrato: Segundo as 
leis europeias, são proi-
bidas práticas comerciais 
desleais.

 » Segurança: Os padrões 
de segurança dos pro-
dutos dos Estados-Mem-
bros da UE são dos mais 
rigorosos do mundo.

 » Comparação de preços: Os supermercados são obrigados 
a fornecer o ‘preço por unidade de medida’ de um produto – 
quanto custa por quilo ou por litro – para te ajudar a decidir 
qual deles será a escolha acertada.



Para saberes mais:
www.gimmetheinfo.eu        
http://ec.europa.eu/consumers/index_pt
www.cec.consumidor.pt
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Manual de sobrevivência para compradores 
online
Estás à procura da maior variedade de produtos e dos preços mais baixos? Então 
a Internet é o sítio certo! Podes fazer compras no conforto da tua casa, evitando 
lojas apinhadas de gente e escolhendo descontraidamente entre todas as opções 
disponíveis. Mas será que as compras online correspondem ao prometido – compras 
sem complicações?

Na verdade, existem muitos consumidores que ainda têm algum receio de fornecer 
os seus dados bancários online e de fazer compras no estrangeiro. A vantagem é 
que ao comprares qualquer produto online, tens os mesmos direitos se o fizeres 
presencialmente. Também tens direito a mudar de opinião e a um período de reflexão, 
legalmente definido, de pelo menos sete dias úteis, durante os quais podes denunciar 
o contrato. Se queres fazer bom uso do teu dinheiro e aproveitar 
as vantagens de poder comprar online, informa-te sobre os 
teus direitos e actua sempre que precisares:

 » Informa-te sobre o vendedor e guarda os seus contactos.

 » Certifica-te de que o site oferece um sistema de 
segurança para realizares o pagamento e verifica se 
a factura do cartão de crédito está correcta.

 » Confirma o que está incluído no preço. Procura 
quaisquer custos adicionais.

 » Lê as condições de privacidade e sê criterioso quando 
forneces os teus dados pessoais.
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Todos os Estados-Membros da União Europeia (UE) têm associações de defesa 
do consumidor, cujo papel é o de informar e aconselhar os consumidores sobre 
os seus direitos, bem como ajudá-los antes e depois de fazerem uma compra. 
Sendo verdadeiros organismos de controlo do mercado, desempenham um 
papel importantíssimo no que concerne à realização de testes comparativos em 
determinados produtos. Baseadas na sua experiência, contribuem ainda para o 
desenvolvimento de novas leis e políticas para o consumidor.

Quem mais te pode ajudar?

Satisfação garantida?
Um voo cancelado, um quarto de hotel inaceitável, uma máquina fotográfica que 
não funciona – umas férias de pesadelo! 

A primeira coisa a fazer é voltar à loja com o recibo e explicar o problema. Se apesar
disso, não ficares satisfeito, contacta a sede da empresa – podes descobrir o endereço
na Internet. Telefona, escreve uma carta ou envia um E-mail e toma nota da hora, data
e nome da pessoa que se encarregou da reclamação.

Fazer uma reclamação, passo a passo
» Não hesites em reclamar. 
» Age rapidamente, assim que descobrires o problema. 
» Informa-te sobre os teus direitos antes de iniciares a reclamação. 
» Mantém-te calmo e não fujas ao assunto. 
» Diz claramente o que esperas – um pedido de desculpas, uma troca, a devolução 

do dinheiro, um serviço melhor ou uma indemnização. 
» Certifica-te de que falas com alguém que tenha autoridade para agir – pede para 

falar com o gerente, se for caso disso.  
» Conserva todos os documentos – número de código da reclamação, recibos, 

garantias, provas de pagamento, cartas, datas das conversas e os nomes das 
pessoas com quem falaste. Fica com os originais dos documentos. 

Se a reclamação não for tratada de forma satisfatória, contacta uma Associação de 
Defesa do Consumidor, como, por exemplo,  a DECO (www.deco.proteste.pt) ou um 
Centro de Informação Autárquica ao Consumidor. Em alguns sectores específicos, tais 
como finanças ou telecomunicações, existem também provedores de cliente, mediadores 
ou árbitros que podem ajudar na resolução das reclamações apresentadas pelos 
consumidores. Para mais informações, consulta também o portal  www.consumidor.pt.  



Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
www.ciab.pt
www.cec.consumidor.pt/
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Cinco consumidores marcaram um voo de Sófia a Barcelona através de um site 
espanhol. Dado que, decorrida uma semana, esse destino passou a não estar 
disponível, pediram a devolução do custo dos bilhetes de avião. Passaram 
sete meses sem que tivessem recebido o dinheiro de volta. Contudo, depois da 
intervenção do CEC, foi-lhes reembolsado o dinheiro na sua totalidade. 

Compensação total!

0 5 10 15 20 25 30

Produtos/serviço:  ..................................................29 %

Entrega:  .................................................................21%

Termos de contrato:  ...............................................18%

Preço/pagamento:  .................................................11%

Métodos de venda/Práticas Comerciais Desleais: ...9%

Outros:  .....................................................................9%

Reembolso:  .............................................................3%

Problemas no estrangeiro?
Se tiveres um problema com um produto ou um serviço noutro país da UE, podes 
recorrer à Rede dos Centros Europeus de Consumidores (Rede-CEC). Anualmente, 
trata de aproximadamente 60 000 casos de consumidores da UE, que procuram 
informação ou ajuda para compras feitas no estrangeiro, quer tenham sido efectuadas 
numa loja ou online. A Rede-CEC trata de uma série de situações:

» Compras feitas através da Internet, ao telefone, por correio ou 
por fax.

» Viagens – incluindo voos cancelados ou atrasados.
» Equipamentos electrónicos.
» Bilhetes, livros, revistas, CD, etc.
» Fraudes com prémios, sorteios e lotarias.

Quais são as reclamações mais frequentes?
A natureza das reclamações recebidas em 2009 pela Rede-CEC distribui-se da 
seguinte forma:
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Lições sobre dinheiro
O que fazes ao dinheiro? Guarda-lo debaixo do colchão ou deposita-lo no banco? 
Gastas ou investes no futuro?

A avaliação da tua taxa de esforço, corresponde ao peso que mensalmente as 
tuas prestações com o crédito têm no teu orçamento e esta taxa de esforço não 
pode ser superior a 40% do teu rendimento. Todos estes factores são tomados 
em consideração quando a instituição bancária decide se vai conceder-te ou 
não um empréstimo. Pede e analisa a informação que consta na Central de 
Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, onde encontras todas as 
informações sobre os créditos que tens e a situação em que os mesmos se 
encontram.

O teu ‘risco de crédito’
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Abrir uma conta no banco
Para abrir uma conta, precisas de comprovar a tua identidade através do passaporte 
ou do BI. Os bancos são obrigados a fornecer e a afixar nos balcões toda a informação 
disponível sobre comissões e taxas de juro, o que te permitirá comparar diferentes 
produtos.

Pedir emprestado custa caro
Empréstimos ou créditos bancários e cartões de crédito, são 

as diversas formas de pedir dinheiro emprestado. Mas, as 
Instituições de Crédito não o fazem de graça fazem-no 

para ganhar dinheiro! Ganham dinheiro, lucro, através 
da cobrança de juros, que não é mais do que uma 
percentagem da quantia que te foi emprestada 
(chamada ‘capital’). Para além disso, muitas vezes 
também tens de pagar outras comissões previstas no 
contrato.

Como são calculados os juros
A Taxa Anual Efectiva Global (TAEG) traduz o custo da realização 

de um empréstimo incluindo o juro e outros encargos. A TAEG permite-
te comparar facilmente o custo de diferentes empréstimos. Quanto mais baixa 



Para saberes mais:
www.dolceta.eu/portugal/Mod2/ 
http://ec.europa.eu/consumers/index_pt.htm > Information for consumers > 
Financial services or Consumer credit 
www.protestepoupança.pt  –  www.saldopositivo.pt  –  www.bportugal.pt
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é a TAEG, melhor é o acordo porque menor é o custo do 
empréstimo. Se tiveres dúvidas no que concerne ao custo 
total do crédito, solicita que te informem do montante total que 
te é imputado, este valor será a soma do montante do crédito e 
do custo total do crédito.

Formas de pedir dinheiro emprestado
Empréstimos bancários
Para poderes pedir dinheiro emprestado a um banco, tens de provar que tens 
capacidade económica de lhe pagar, por exemplo, tens que ter um rendimento regular 
e suficiente para fazer face ao pagamento da prestação mensal.

Crédito bancário a descoberto
Os descobertos bancários podem ser autorizados ou não. Sendo autorizado, é válido 
para uma quantia pré-determinada (chamada ‘limite de crédito’) e sujeito a um juro 
pré-definido. Um descoberto bancário não autorizado é quando levantas mais dinheiro 
do que aquele de que dispões na conta sem o acordo prévio do banco. Sobre essa 
quantia, terás de pagar despesas e juros bastante elevados. 

Cartões de crédito e cartões de fidelidade
Com um cartão de crédito ou um cartão de fidelidade de uma loja, podes comprar 
um artigo dispendioso e pagá-lo em vários meses, pagando uma quantia mensal. A 
entidade emissora do cartão cobra-te juros mensais sobre a quantia que ainda deves, 
juros esses que são habitualmente bastante elevados. Mas, podes também optar por 
pagar a totalidade do crédito que utilizaste (pagamento a 100%) e, nessa situação, não 
terás nenhum encargo com juros.

Mantém-te financeiramente saudável
Antes de pedir um empréstimo:
 » Faz um check-up à tua “saúde” financeira: podes suportar o crédito?
 » Verificaste o custo total do endividamento?
 » Leste e percebeste as letras pequeninas do contrato?



Sem qualquer compromisso 
Já te foi oferecido algo ‘livre de encargos’ e só mais tarde descobriste o custo 
desse produto ou serviço? 

Para saberes mais:
www.isitfair.eu/index_pt.html
http://ec.europa.eu/consumers/rights/    
www.deco.proteste.pt

Sara, de 18 anos, inscreveu-se para um novo endereço de E-mail
e reparou numa pequena caixa no fundo do ecrã que oferecia 

toques grátis para telemóvel. Seguiu as instruções e recebeu 
uma mensagem de texto informando-a da sua adesão e de 
que o custo do serviço era, afinal, de 3, 5 euros por semana. 
Foi verificar e a página anunciava, em letras muito pequenas, 
que o serviço era pago. Se parece ser bom demais para ser 
verdade, então... é de desconfiar!

Quando grátis não quer dizer gratuito
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Há um número cada vez maior de consumidores vítimas destes truques e esquemas. 
Numa tentativa de resolver o problema, a União Europeia (UE) baniu as práticas 
comerciais agressivas e desleais. Tem cuidado com:

1. Publicidade isco e troca – oferecer um produto e depois trocá-lo por outro
2. Ofertas ‘grátis’ falsas, tais como toques gratuitos para o telemóvel
3. Alegações falsas acerca da cura de doenças, disfunções ou malformações
4. Anúncios disfarçados de artigos normais de jornal
5. ‘Ofertas limitadas ao stock’ – declarando falsamente que um produto só 

estádisponível por um período de tempo limitado
6. Venda de produtos não solicitados – fornecer um produto a quem não o pediu e 

exigir o seu pagamento
7. Impressão falsa de que os serviços pós-venda relativos a um produto se 

encontram disponíveis noutros países da UE
8. Declarações falsas sobre a atribuição de prémios
9. Notas de encomenda enganadoras
10. Pressão emocional para fazer uma compra



Telefonar sem limites?
Os telemóveis tornaram-se nossos companheiros fiéis: utilizamo-los todos os 
dias para contactarmos os amigos e a família. Mas o telemóvel pode converter-
se num hobby dispendioso, especialmente quando viajamos.

Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/roaming
www.facebook.com > ‘Sea, Sun and SMS’
www.anacom.pt – www.cec.consumidor.pt

Acho que as redes 
móveis europeias 
deviam ser 
transnacionais e não 
devia ser mais caro 
usar o telemóvel 
quando se viaja 
através da Europa.
- Art, 18, 
Alemanha
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 Chamadas 
efectuadas

Chamadas 
recebidas SMS enviados  SMS recebidos

35 cêntimos/
minuto

11 cêntimos/
minuto

11 cêntimos/
mensagem grátis

“Bip, bip” – este som familiar de que recebemos um SMS é, hoje em dia, muitas vezes 
o único aviso de que passámos uma fronteira dentro da União Europeia (UE). Mas 
atenção – essas mensagens informam-te que acabas de mudar de rede. E, se bem que 
a UE imponha limites ao que te cobram, não te esqueças que ainda é mais caro fazer 
chamadas, enviar mensagens ou navegar na Internet quando estás fora do teu país.

Novas tarifas de roaming (sem IVA)

As chamadas efectuadas em roaming são pagas ao segundo, depois dos primeiros  
30 segundos. As chamadas recebidas são pagas desde o primeiro segundo. Lembra-te 
que estas tarifas aplicam-se apenas dentro da UE – fora da Europa é ainda mais caro!

Que conta tão grande!
Facilmente nos deixamos levar quando estamos de férias – a enviar E-mails, a carregar
fotografias. Para te proteger, a UE exige às empresas que limitem a utilização dos 
telemóveis para downloads a um máximo de 50 euros/mês (sem IVA), a não ser que 
decidas autorizar um limite mais elevado.

E agora?
Podes interrogar-te por que motivo existem 
tarifas de roaming na Europa. Embora as 
chamadas sejam, neste momento, 73% 
mais baratas do que em 2005, em 2015 
não deverá haver praticamente qualquer 
diferença no preço das chamadas que 
fazes no teu país e no das efectuadas 
num outro país da UE.



‘Brigada de limpeza’ na Internet
Já te aconteceu esquadrinhar a internet à procura de bilhetes para ir a um concerto 
da tua banda favorita para depois ficares ‘a ver navios’ quando o espectáculo é 
cancelado?

Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_pt.htm > cumprimento> controlo 
sistemático das companhias aéreas
www.seguranet.pt  –  www.anacom.pt  –  www.umic.pt  –  www.internetsegura.pt

Antes de comprares um produto ou um serviço online, lê atentamente toda a 
informação do site. Tem cuidado com:
» Preços: estão incluídos todos os impostos e comissões? 
» Disponibilidade: a oferta ainda se mantém?
» Termos do contrato: existem algumas condições especiais ou limitações?
» Para a venda de bilhetes, está previsto reembolso no caso de cancelamento 

do evento?
» Informações: são mencionados os contactos do comerciante?

E para te protegeres?
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Respondendo a um número crescente de reclamações, a União Europeia (UE) 
promoveu uma investigação sobre a venda de bilhetes online – os bilhetes para 
eventos culturais e desportivos são um dos produtos que mais se compram na 
Internet. Os resultados foram alarmantes: dos 414 sites inspeccionados, apenas 40% 
deles cumpriam com as regras de protecção ao consumidor!

Então, em que sites podemos confiar? E quem é que fiscaliza o mercado digital?

A arrumar a casa...
As autoridades nacionais encarregadas de vigiar a aplicação das leis de protecção do 

consumidor – coordenadas pela UE –  investigam as empresas online e 
tomam as medidas adequadas contra as que violam essas leis. Estas 
acções levadas a cabo simultaneamente, denominadas ‘sweeps’ 
(em português, literalmente ‘vassouradas’), têm por alvo os sites de 
determinados sectores que vendem itens de grande consumo.

 » Passagens aéreas (2007): 94% dos 422 sites inspeccionados 
cumprem agora com as leis.

 » Conteúdos para telemóveis (2008): 70% dos 301 sites onde 
foram detectadas irregularidades já as corrigiram.

 » Bens electrónicos (2009): 84% dos 369 sites investigados 
foram ilibados.



Os teus direitos online
Nem sempre é fácil saber quais são os teus direitos e deveres quando estás 
online. Um bom princípio é o de pensares o que farias numa situação semelhante 
na vida real.

Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm
www.creativecommons.org
www.cnpd.pt  –  www.spautores.pt/usuarios/perguntas-frequentes
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De uma forma geral, as regras são iguais, quer estejas online ou offline, mas pode 
haver situações em que não tens um ponto de referência exacto, que diga respeito 
ao ‘mundo real’. É por isso que também é importante teres conhecimento dos teus 
direitos online...  

Junk mail
O envio de correio electrónico publicitário, não solicitado e muitas vezes fraudulento 
– spam – não é apenas irritante, pode ser perigoso, não só para ti como para o teu 
computador. Tem cuidado ao abrires E-mails de um remetente desconhecido.  Segundo 
as leis da União Europeia (UE), tens direito a retirar o teu nome de qualquer banco de 
dados em qualquer momento.

Privacidade – pensa antes de publicar o que 
quer que seja!
Muitos de nós utilizam as redes sociais para partilhar fotografias, divulgar os locais por
onde andamos ou dar outras informações. Pensa duas vezes antes de publicar dados
pessoais na Internet: é provável que aí permaneçam por muito tempo, e nunca se sabe
quem os poderá ver no futuro!

Downloads e uploads – como é que é?
Por vezes não é fácil distinguir entre o que podemos copiar e partilhar e o que é ilegal. 
Mas não corras riscos desnecessários, verifica antes de o fazer – não te esqueças que 
podes ter de pagar uma multa ou mesmo ser preso!

Procura empresas e serviços legais para obter conteúdos na Internet. Muitas vezes 
terás de pagar por eles, mas existem autores que partilham as suas obras gratuitamente 
através de uma licença Creative Commons. De qualquer forma, lê atentamente os 
termos de utilização, dado que alguns ficheiros podem ser licenciados com algumas 
restrições quanto à forma como podem ser partilhados.

Se quiseres usar fotografias, textos ou vídeos criados por outrem no teu blogue, 
certifica-te previamente de que estás autorizado a fazê-lo.



Quem é que mexe os cordelinhos?
Vês televisão desde sempre, és um profissional quando se trata de SMS e és 
praticamente licenciado em Facebook – portanto conversar sobre literacia 
mediática é pura perda de tempo, não é verdade?
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A Comissão Europeia colabora 
neste momento com escolas, 
provedores de conteúdos, cidadãos 
e grupos de consumidores com o 
objectivo de desenvolver propostas 
e programas que aumentem a 
literacia mediática na UE.

A UE e a literacia 
mediática 

Bem, na verdade...
A literacia digital é muito mais do que saber ligar o computador. Tem a ver com saber 
aceder a informação diversa, avaliar e criar mensagens numa diversidade de meios 
de comunicação e formatos, o que, na era da informação, é mais importante do que 
nunca. Se bem que seja obviamente essencial saberes descarregar a tua música 
favorita, é também imprescindível que estejas ciente de que os media podem ser 
utilizados para te manipular, seja através de omissão de informação, de distorção de 
factos ou de pura propaganda.

Em quem confiar?
Na era da Internet, os motores de busca parecem ter a resposta para tudo. Coisas que 
levavam semanas a pesquisar estão agora à distância de alguns cliques. Se bem que 
isto nos facilite a vida, também traz novos perigos.

Distinguir entre informação genuína e 
imparcial da que é falsa ou tendenciosa 
está a tornar-se cada vez mais difícil 
(até os profissionais da informação têm 
sido vítimas de fraudes na Internet). O 
problema é que qualquer pessoa pode 
criar um site atraente e não há forma 
de saber que interesses podem estar 
subjacentes, se os factos apresentados 
são ou não mentira ou se as fontes 
foram verificadas antes de ser publicado 
o que quer que seja.



Para saberes mais:
www.euromedialiteracy.eu
http://ec.europa.eu/culture/media/ > Media Literacy
www.literaciamediatica.pt
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O espaço Seguranet ajuda os jovens e educadores a beneficiar de todas as 
vantagens da Internet em segurança. Neste espaço podes encontrar muita 
informação sobre a utilização segura da Internet.
Visita o espaço em: www.seguranet.pt

Iniciativas em Portugal

Claro que nos sentimos 
um pouco inseguros 
quanto à fiabilidade das 
fontes na Internet. Mas eu 
faço as minhas pesquisas 
de uma forma crítica, e 
se alguma informação me 
parecer duvidosa, paro 
para pensar.
- Nina, 20, Alemanha 

O teu lugar na sociedade
A literacia mediática é cada vez mais importante para desempenharmos um papel activo 
na sociedade e fazermo-nos ouvir. Usamos as novas tecnologias para comunicar com 
os amigos, para estarmos informados 
e fazer ouvir as nossas opiniões sobre 
tudo e mais alguma coisa.

Muitos de nós têm pais ou avós que 
não acompanharam a evolução 
tecnológica e, por exemplo, não 
conseguem pôr um leitor de DVD a 
funcionar, quanto mais enviar um 
E-mail – vê só o que estão a perder! 
Embora isto não seja um problema 
para as gerações mais velhas, o facto é que a tecnologia avança a uma velocidade 
vertiginosa e, se nos acomodarmos, arriscamo-nos a ficar para trás e a ficarmos 
socialmente excluídos. A literacia mediática é, portanto, um factor determinante para o 
sucesso profissional e social.

Estás a ser manipulado?
Faz parte da literacia mediática saber reconhecer se a informação é apresentada de 
uma forma tendenciosa ou sectária ou se os factos não são mais do que mentiras 
disfarçadas. O que implica fazer o papel de detective e treinar o pensamento crítico. 
Não acredites em tudo o que vês ou lês e procura verificar a informação através de 
fontes fidedignas.



Só temos uma terra!
Se o resto do mundo vivesse – e consumisse – como os europeus, seriam 
necessários os recursos de mais três planetas Terra! Mas, tu podes fazer a 
diferença, fazendo parte da mudança!

54

Sabias que...?
São necessários 

15 550 litros de água para 
produzir 1kg de carne de 
vaca. O que daria para 
mais de 100 banhos!

Viajar de avião, comer carne todos os dias, comprar um telemóvel novo todos os 
anos... a maioria dos europeus tem uma vida mais próspera do que nunca. Mas, a 
crescente procura de produtos, que na maioria das vezes nem sequer precisamos, 
tem um impacte negativo no mundo à nossa volta.

Viver melhor dentro de limites
Não podemos continuar a viver como 
temos vivido até aqui. O problema dos 
países desenvolvidos é o consumismo, 
iconsumimos mais do que realmente 
necessitamos. Se a isto juntarmos o 
crescimento da população e a influência 
crescente de uma cultura do consumo a 
nível global – que aumentam a procura 

de bens e serviços – estamos a 
exceder a capacidade que o 

Planeta tem para suportar os nossos hábitos de consumo.

O facto é que estamos a chegar ao limite do que é 
ecologicamente possível. Os recursos naturais 

começam a escassear – estima-se que as reservas 
petrolíferas, por exemplo, se esgotem até ao 

final do século – sendo cada vez 
mais difíceis de obter a sua 
extracção é cada vez mais 

dispendiosa e prejudicial 
para o ambiente. Podemos 

viver melhor, dentro de limites, 
se adoptarmos comportamentos 

sustentáveis!



wwwPara saberes mais:
www.dolceta.eu/portugal > Consumo Sustentável
http://ec.europa.eu/environment/eussd/ > Sustainable consumption and 
production
www.eea.europa.eu/themes/households
www.deco.proteste.pt
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Estima-se que deitamos fora quase um quarto da comida que compramos! 
Para além de não ser benéfico para a carteira, é ainda muito prejudicial para 
o ambiente – significa produção e transporte ‘desnecessários’ e desperdício de 
comida.

Muito deste desperdício pode ser evitado – basta planearmos com alguma 
antecedência:
 » Faz sempre uma lista de compras (dessa forma só compras o que precisas)
 » Guarda a comida adequadamente para a manter em boas condições
 » Aproveita os restos para fazer receitas novas

Que desperdício!

Reduz a tua pegada ecológica
Se mudarmos para um estilo de vida mais saudável e preferirmos produtos ecológicos, 
podemos proteger-nos a nós e ao ambiente. Vamos começar a pensar no nosso futuro, 
vamos tornar-nos cidadãos e consumidores conscientes e responsáveis. A escolha é 
nossa. 

Os dados estatísticos dizem-nos que a habitação, os bens de consumo, a alimentação 
e as viagens são responsáveis por 70-80% de todos os impactes ambientais. Então, 
na prática, o que é que significa consumo sustentável ou consciente?

Antes de comprar um produto, pensa no seu ‘ciclo de vida’:
 » Dos materiais utilizados: são materiais escassos? Foram produzidos e recolhidos 

de forma sustentável?
 » Da embalagem: foi usado muito plástico desnecessariamente?
 » E do transporte: de onde é que vem? É um produto local ou sazonal? 
 » À sua utilização: preciso mesmo disto? Vou consumi-lo até ao fim? Vou usá-lo 

muitas vezes?
 » E à sua eliminação: o que é que faço disto quando já não precisar? Pode ser 

reciclado?

Se pensarmos desta forma sobre o que consumimos, começamos a perceber melhor 
o impacte que temos no ambiente.



Estamos todos juntos nisto
Para ti, quanto é que vale a natureza? Vá, diz um preço! Mas, antes disso, pára 
um pouco para pensar em tudo o que a natureza te dá sem pedir nada em troca. 
O que se passa é que a humanidade não está a pagar o tributo que é devido ao 
planeta, e a natureza é que paga o preço de tudo isto.
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Muitas das paisagens da União Europeia (UE), incluindo plantas 
e animais encontram-se protegidas pela rede Natura 2000. Deste 
modo, o desenvolvimento destas áreas protegidas, dos pântanos 
aos prados cheios de flores e aos sistemas de grutas, apenas se 
verifica se os valores do ambiente forem respeitados. Para encontrares um local 
Natura 2000 perto de ti, visita a http://natura2000.eea.europa.eu

Natura 2000: a proteger habitats

A destruir as nossas riquezas naturais?
A humanidade faz parte de um sistema mais vasto de plantas, animais e outros 
organismos. Qualquer mudança num dos elementos deste ecossistema tem 
repercussões em todos os outros e à medida que continuamos a mudar radicalmente 

o mundo à nossa volta, colocamos em risco o nosso próprio futuro.

Embora a natureza nos conceda ‘serviços’ essenciais de suporte à vida, 
tais como o ar puro, a água potável e a comida – e tudo isto gratuitamente 
– parece que não lhes damos o devido valor, simplesmente achamos 
que são um dado adquirido. Com a agricultura intensiva, a poluição, 
a desflorestação e sobre-exploração dos oceanos, o homem está a 

destruir os recursos dos quais depende.

E o que se torna mais preocupante é que, a destruição de 
um ecossistema, não é reversível. Assim, ao infligirmos danos 
irreparáveis à Terra a um ritmo cada vez mais impressionante, 
estamos a pôr em risco não só o habitat de plantas e animais, 
mas também a sabotar os nossos próprios interesses a longo 

prazo.



wwwPara saberes mais:
http://apps.facebook.com/biodiversity/
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm > Policies > Nature and Biodiversity
www.quercus.pt 
www.eea.europa.eu/pt
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É vital proteger a 
biodiversidade porque 
o homem não pode 
sobreviver sozinho. 
Todos os seres vivos 
precisam de interagir. 
- Renata, 18, 
Portugal

Um ataque à natureza?
A vida na Terra enfrenta inúmeras ameaças, muitas das quais são provocadas 
pelas nossas acções. A emissão de dióxido de carbono – produzida pela queima 
de combustíveis fósseis e pelo abate de árvores – que trará graves consequências 
para o futuro do planeta. Felizmente para nós, a própria natureza pode ajudar-nos! 
Os oceanos, as florestas e os pântanos 
são ecossistemas que, de uma forma 
natural, fazem o ‘sequestro de carbono’, 
podendo assim ajudar a reduzir os níveis 
atmosféricos do dióxido de carbono. Ao 
protegermos esses habitats, estaremos a 
reduzir o aquecimento global.

Uma vez extinta uma espécie não há 
nada que se possa fazer para a trazer 
de novo à vida. Apesar disso, existem 
milhares de espécies em perigo de seguirem o mesmo caminho que o Dodó (era uma 
ave não-voadora, com cerca de um metro de altura e que vivia nas ilhas Maurícias). 
Um caso exemplar é o do ‘atum azul’ que se encontra ameaçado pela sobrepesca. Lê 
a sua história em www.weareallinthistogether.eu ou pesquisa ‘Biodiversidade’ no 
Facebook.

O que podes fazer?
Sê gentil ao ‘pisar’ a Terra! Por exemplo: 
» O que comes? Prefere a fruta e os legumes sazonais, que sejam 

orgânicos e produzidos localmente.
» Quanto é que consomes? Pensa na quantidade de ‘coisas’ que 

precisas realmente. Lembra-te que, no final, tudo tem de ir para 
algum lado...

» Quanto vale a natureza para ti? Reconhece o seu valor!

Descobre a natureza e aprecia-a, mas não te esqueças de a respeitar.



Fazer mais… com menos
Como poderemos fazer face às necessidades energéticas e, simultaneamente, 
reduzir o impacte ambiental?
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Os preços da energia continuam a subir ao mesmo tempo que nos tornamos cada vez 
mais dependentes do petróleo e do gás importados de países fora da União Europeia 
(UE) e que as emissões dos gases com efeito estufa aumentam progressivamente. 
Torna-se claro que teremos de depender cada vez menos dos combustíveis fósseis 
e encontrar alternativas em energias renováveis, como a energia eólica e a energia 
solar.

No entanto, a forma mais barata e mais rápida de combater as alterações climáticas, 
assegurar o nosso aprovisionamento energético e controlar as contas de electricidade 
é optar pela eficiência energética. Usar a energia de uma forma mais eficiente, não 
significa termos de sacrificar a nossa qualidade de vida – pelo contrário!

Luminosamente brilhante
Vejamos, por exemplo, o caso das lâmpadas. Se bem que ainda sejam muito comuns, 
as tradicionais lâmpadas incandescentes são altamente ineficientes: perde-se nove 
vezes mais energia em calor do que se ganha em luz! Sistemas de iluminação 
energeticamente eficientes podem fazer a diferença na nossa pegada ecológica e na 
carteira.   

As lâmpadas fluorescentes compactas reduzem em cerca de 75% o consumo 
de energia eléctrica, quando comparadas com as tradicionais. Entretanto, outras 
tecnologias surgiram no mercado, mais recentes e ainda mais eficientes, como os 
díodos emissores de luz, mais conhecidos pela sigla em inglês LED. A UE decidiu 
extinguir as lâmpadas incandescentes, por fases, até ao fim de 
2012 por essa altura já não será possível encontrá-las à venda!

Construir um futuro mais verde 
Quando se trata de poupar energia, deveríamos 
começar por nós próprios e tentar encontrar formas 
de gastar menos energia nas nossas casas e nos 
edifícios que usamos diariamente. 

Os edifícios são responsáveis por cerca de 40% 
da energia total consumida na UE. A maior fatia 
de consumo vai para o controlo da temperatura 
– aquecimento e ar condicionado. Mas, algumas 



wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm
www.learn-energy.net  –  www.managenergy.net
www.deco.proteste.pt  –  www.ecocasa.org
www.eco.edp.pt
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Com o objectivo de ajudar os consumidores a fazer boas escolhas, a 
UE criou rótulos de eficiência energética para pneus de automóvel e 
para a maioria dos electrodomésticos – os aparelhos são rotulados e 
hierarquizados de acordo com o seu consumo energético, ajudando-
nos a poupar energia e dinheiro.

Se bem que, à partida, estes produtos possam parecer mais caros, 
acabam por não o ser a longo prazo com o que poupamos em energia.

Verifica o rótulo!

pequenas mudanças nos comportamentos poderão ter um impacte significativo na 
poupança de energia. Por exemplo, alterando em apenas 1° C a temperatura dentro 
de casa, reduziremos o gasto de energia em 6% . Existem soluções tecnológicas 
simples, tais como vidros duplos ou melhores equipamentos de aquecimento, que 
poderão trazer grandes poupanças, se aliadas a comportamentos ‘inteligentes’. Na 
verdade, dispomos já de tecnologia que nos permite construir casas que produzem 
energia em vez de a consumir!

No futuro, todos os edifícios construídos na UE terão de consumir muito pouca energia.

Medidas simples
Só as televisões podem representar até 10% das contas de electricidade da tua casa,  
isto sem falar dos computadores e de outros dispositivos electrónicos. Pode ser que 
ainda não sejas tu a pagar as contas, mas podes ajudar. A forma mais simples é apagar 
as luzes ao sair de uma sala e desligar completamente todos os aparelhos quando não 
os estiveres a utilizar – não deixes a televisão ou o computador em standby!



Compras feitas a pensar no planeta 
Consideras-te um ‘comprador inteligente’? Com tantas opções nas prateleiras 
das lojas, comparas preços e qualidade? Preocupas-te com o impacte que os 
produtos têm no ambiente?

wwwPara saberes mais:
www.ecolabel.eu
www.ecolabel.com/portuguese
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Sabias que...?
Apesar de estarmos na 

era da comunicação 
electrónica, os empregados 

de escritório europeus 
imprimem em média  
30 páginas por dia!

A mudança para um estilo de 
vida sustentável exige de nós, 
consumidores, que tenhamos, não só, 
atenção à quantidade dos produtos  
que adquirimos, mas também que os 
examinemos: este livro foi impresso 
em papel amigo do ambiente? Aquele 
aparelho pode ser reciclado? Quais 
são os detergentes da roupa que não 
contêm químicos perigosos?

Para evitar que a tua próxima ida às compras se torne numa interminável busca de 
produtos sustentáveis, só tens de procurar o logótipo da flor – o Ecolabel da União 
Europeia (UE). Os produtos e serviços com este rótulo respeitam integralmente os 
padrões ambientais, desde o processo de produção à embalagem e ao transporte. 
São melhores para o planeta e são melhores para a tua saúde!

Onde podes encontrar o rótulo da flor?
A maioria das grandes lojas europeias têm à disposição bens 
com o Ecolabel nas prateleiras, nomeadamente produtos 
escolares, roupas, cosméticos e aparelhos electrónicos. 
Até podes encontrar o logótipo da flor nas tuas viagens 
ambientalmente responsáveis.

Dicas para ‘comprar verde’
» Procura produtos com o Ecolabel da UE.
» Reduz nas embalagens. Reutiliza os sacos de compras. Recicla. 
» Compra apenas o que necessitas.
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Proteger o planeta através  
da investigação
Sendo todos responsáveis pelo ambiente, temos de usar a ciência para identificar 
soluções inovadoras com vista a um futuro sustentável. Eis alguns dos projectos de 
investigação promovidos pela União Europeia (UE) para melhorar o nosso futuro:

Perigo no Árctico
O Árctico é um elemento essencial no sistema climático global. Nos últimos 100 anos, 
a atmosfera deste oceano aqueceu o dobro em relação ao resto do Planeta. O seu gelo 
marinho está a derreter rapidamente e, no final deste século, poderá vir a desaparecer 
por completo durante os Verões.

O desaparecimento progressivo dos gelos marinhos do Árctico terá efeitos 
devastadores nos meios de subsistência das populações autóctones, na exploração 
de recursos não renováveis, tais como, o petróleo e o gás e no sector das pescas 
e construção naval, levantando muitas dúvidas a nível geopolítico, económico e 
ambiental. Dado que ainda não sabemos todas as consequências que daí virão, torna-
se crucial aumentar o nosso conhecimento sobre o Árctico.

Os cientistas envolvidos num dos maiores projectos até hoje financiados pela UE 
estão a estudar as alterações climáticas do Árctico e os seus impactes potenciais. 
A expedição do navio Tara foi uma das partes mais significativas deste projecto; 
nenhum outro navio havia chegado tão ao Norte – a apenas 160 quilómetros do Polo 
Norte! Nessa altura, pela primeira vez foram testados instrumentos de medida de alta 
tecnologia em ambientes extremos e remotos. Hoje em dia, esses instrumentos estão 
em comunicação permanente com satélites e transmitem, em tempo real, dados aos 
cientistas europeus, ajudando-os a perceber o que se passa na região. 
www.damocles-eu.org
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Vamos pôr os carros a dieta? 
Com o aumento do seu conforto e segurança, os automóveis modernos ganharam 
também algum peso extra: ar condicionado, vidros eléctricos e airbags, tudo isso ajuda. 
Por causa destes quilos a mais, o consumo de combustível permanece relativamente 
elevado, apesar dos motores serem mais eficientes.

Os engenheiros europeus que trabalham no projecto Super Light Car descobriram 
uma ‘dieta eficaz’ para os automóveis modernos: substituíram componentes feitos 
de metais pesados por materiais mais leves como o alumínio e fibras de carbono. 
O que implicou  terem de desenvolver formas avançadas de ligar 
os diferentes materiais, bem como salvaguardas adicionais 
que garantissem a manutenção dos padrões de 
desempenho e segurança que se exigem ao 
automóvel moderno.

Carros mais leves gastarão menos 
combustível e emitirão, por 
consequência, menos dióxido 
de carbono. As carroçarias 
desenvolvidas através deste 
projecto financiado pela UE 
sofrerão de uma redução de 
peso de 35% em relação aos 
outros carros. O protótipo do Super 
Light Car poderá vir a estar à venda dentro de alguns anos. www.superlightcar.com



wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=pt
www.historiasdoconsumo.org  –  www.deco.proteste.pt  –  www.adene.pt

Casas ‘verdes’ acessíveis para todos 
Dado que os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo total de energia 
na UE, é natural que sejam uma fonte de preocupação para quem deseja atingir a 
sustentabilidade.

No âmbito do projecto SHE (“Habitação Sustentável na Europa”), foram construídas oito 
urbanizações destinadas a habitação social em quatro países europeus (Dinamarca, 
França, Itália e Portugal) – cerca de 650 habitações novas para famílias de baixos 
rendimentos.

Os resultados globais deste projecto, co-financiado pela UE, foram muito prometedores: 
redução, em média, de 30% no consumo de energia e de 40% no consumo de água. 
Para além de que... os novos moradores ficaram muito satisfeitos com o resultado 
final, o que reforça como este projecto se pode tornar decisivo para um futuro melhor 
para todos!  www.she.coop/Portugal/index_p.asp
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E na aviação, o que vem a seguir? Progredimos a passos largos desde os primeiros 
voos do princípio do século passado. Hoje em dia, os aviões comerciais voam a 
uma altitude de 10km e atingem cerca de 900km/hora – rápidos, certamente, mas 
os voos longos ainda são demasiado longos. 

Os transportes em veículos suborbitais são uma promessa de chegarmos 
ao destino ainda mais rapidamente. Sem entrarem em órbita, estes veículos 
deslocar-se-ão ao longo das ‘margens do espaço’, deslizando em seguida de 
volta à terra.

O primeiro conceito a ser desenvolvido como parte integrante de um projecto de 
investigação financiado pela UE é o ALPHA, um veículo lançado de um avião de 
transporte antes da ignição de um motor de foguete que o lança na atmosfera. 
O segundo conceito a ser desenvolvido será um veículo, o SpaceLiner, que 
transportará cerca de 50 pessoas, percorrendo distâncias longuíssimas em 
períodos de tempo muitíssimo curtos. www.esa.int/esaCP/Portugal.html 

A voar ainda mais alto 



O céu como limite
Estamos geralmente mais interessados no entretenimento a bordo dos aviões, 
do que no controlo de tráfego aéreo. Mas, se pensares que poderias passar 
mais tempo a deslizar nas pistas dos aeroportos à espera de descolar, do que 
realmente em voo, talvez consideres pensar no assunto. A União Europeia (UE) 
já entrou em acção!
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Sabias que...?
Devido à fragmentação do 
espaço aéreo, os aviões 
não voam em linha recta 
entre aeroportos. Cada 

avião voa, em média, mais 
49 km do que o necessário, 
o que prolonga os voos e 
emite cerca de 5 milhões 

de toneladas de CO2 extra 
por ano.

Para quem tem voos marcados para 
breve, a notícia de uma forte tempestade 
ou de uma greve é suficiente para entrar 
em pânico. Mas, longe das manchetes 
dos jornais, existe outro problema 
que pode levar a enormes atrasos 
regulares: o espaço aéreo da UE está 
cada vez mais congestionado, devido ao 
complicadíssimo sistema de controlo do 
tráfego aéreo europeu.

Foi assim que surgiu uma empresa 
comum europeia, o projecto SESAR – 
envolvendo operadores aeroportuários, 
empresas produtoras de tecnologia e 
autoridades nacionais – para ajudar a 
desenvolver um novo sistema de gestão de tráfego aéreo adequado ao século XXI. 
Eis algumas das questões a que o projecto SESAR pretende dar resposta:

Tecnologia 
antiquada

Enquanto algumas companhias aéreas já oferecem 
aos passageiros ligações à Internet sem fios para os 

seus aparelhos móveis, é capaz de te surpreender que 
os pilotos ainda comuniquem com os controladores de tráfego 

aéreo através de uma tecnologia tão antiquada como a rádio.



www
Para saberes mais:
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm > Air > Single European Sky
www.eurocontrol.int
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Fragmentação
O espaço aéreo europeu encontra-se muito dividido, é como um verdadeiro puzzle 
de prestadores de serviços de navegação aérea nacionais, com um total de 650 
sectores diferentes. Os pilotos têm de mudar de frequência e contactar o próximo 
controlador cada vez que o seu avião entra num novo sector, o que – estima-se – 
custa 1000 milhões de euros por ano. Nos Estados Unidos, onde o espaço aéreo não 
está fragmentado desta forma, os controladores de tráfego 
aéreo gerem o dobro dos voos pelo mesmo custo.

Um céu único europeu
Com 28 000 voos por dia (ou uns assombrosos  
10 milhões por ano), os céus da UE estão prestes a alcançar 
a capacidade máxima que o actual sistema de controlo do tráfego 
aéreo europeu pode assegurar. Como se prevê um aumento constante do número 
de voos nos próximos dez anos, o que inevitavelmente acarretará atrasos, maiores 
emissões, maiores custos e riscos de segurança acrescidos, algumas alterações têm 
de ser introduzidas.

Com os projectos SESAR e o Céu Único Europeu em andamento, a Europa está a 
caminho de modernizar e desfragmentar o sistema de gestão do seu espaço aéreo. 
Como resultado:

 » O nível de segurança será multiplicado por 10.
 » Os custos do controlo de tráfego aéreo diminuirão 50%.
 » O impacto ambiental decrescerá 10% por voo (rotas mais directas, menos tempo 

de pista, etc.).
 » Em 2020, a capacidade terá triplicado.
 » Haverá maior pontualidade, mais rotas, maior competitividade.
 » O investimento em tecnologia europeia assegurará mais emprego na Europa.

O Céu Único Europeu tornará os voos mais amigos do ambiente, mas permitirá um 
maior número de voos no nosso espaço aéreo. Contraditório, não? Que implicações 
terá isto nas tuas escolhas pessoais?



É preciso ‘cultivar’ a agricultura
De onde vem a comida que está na tua mesa? Da agricultura, claro! Além dos 
agricultores nos fornecerem alimentos, cuidam do espaço rural e fornecem as 
matérias-primas para a roupa que usamos e para os medicamentos que tomamos 
quando estamos doentes. E ainda desempenham um papel fundamental na luta 
contra as alterações climáticas.
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A União Europeia (UE) enfrenta novos desafios – está na hora de olharmos para a 
agricultura sob um novo prisma. Temos de assegurar alimentação para todos numa 
Europa, cuja população se encontra cada vez mais envelhecida – especialmente 
nas comunidades rurais. Num mundo confrontado com a perspectiva de profundas 
mudanças climáticas, com uma população a aproximar-se dos nove mil milhões em 
2050 (o que trará uma pressão cada vez maior sobre os nossos recursos naturais) e 
onde a globalização mudou a forma como os mercados funcionam.

As políticas da UE têm sido desenvolvidas para responder às necessidades dos 
agricultores, cuja função é, não só, produzir alimentos seguros a preços acessíveis e 
em quantidade suficiente, bem como preservar o nosso espaço rural. Se há algo de 
que não nos podemos esquecer no que respeita à agricultura na União Europeia, é 
certamente a Política Agrícola Comum (PAC).

Porque precisamos de uma 
política agrícola?
Cuidar da nossa terra e dos 
nossos recursos alimentares 
é essencial – trata-se de cuidar 
do nosso próprio futuro. E se 
os agricultores necessitam de uma 
política agrícola para a sua estabilidade e 
desenvolvimento, a segurança alimentar e 
o acesso a bens alimentares deve ser uma 
prioridade para os consumidores europeus.
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Sabias que...?
A dimensão média das 

explorações europeias é 
de 12 hectares, ou seja, 

aproximadamente 24 campos 
de futebol. Em comparação, 
a dimensão média de uma 

exploração agrícola nos Estados 
Unidos é de 180 hectares, isto é, 

360 campos de futebol.

Ser pago pelo que se faz
Trabalho das nove às cinco? Cinco dias por semana? Férias grandes? Não é o caso 
para a maioria dos agricultores. E, mesmo assim, quando compram a sua comida, os 
consumidores europeus não estão a pagar o suficiente para garantir um rendimento 
justo aos agricultores.

Na agricultura, tudo depende do tempo. Chuvas torrenciais durante as colheitas, secas 
graves no período vegetativo ou inundações podem ser a ruína de qualquer agricultor. 
Existem, ainda, muitos outros factores condicionantes, tais como o preço da energia 
ou o nível de produção noutras partes do mundo. Em 2009, o rendimento médio de 
um agricultor europeu caiu 11,9% –  em alguns países, a queda 
chegou aos 25%. Imagina se fosse o rendimento dos teus pais! 

A PAC proporciona um rendimento mínimo aos agricultores, para 
que possam continuar a ter um nível de vida aceitável, enquanto 
produzem os nossos alimentos e cuidam do campo.

A UE gasta cerca de 55 mil milhões de euros por ano a apoiar os 
agricultores e as zonas rurais, o que significa que cada um de nós 
contribui com cerca de 30 cêntimos por dia. 
Achas que é dinheiro bem gasto? 

O ‘tamanho único’ não serve a todos
Então, quem beneficia do quê? 
Explorações diferentes, recebem 
benefícios diferentes. Os agricultores 
das regiões montanhosas mantêm 
as encostas vivas e verdejantes e 
as explorações biológicas ajudam 
a proteger o ambiente. Um grande 
número de zonas rurais assenta 
em pequenas quintas, que fazem 
parte do tecido social. Vai até um 
mercado local e surpreendete com 
tudo o que os pequenos agricultores 
conseguem produzir.
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Consegues imaginar um dia sem Internet? Sem E-mails, sem chats, sem blogues? 
É exactamente o que acontece em algumas áreas rurais europeias. Hoje em dia, 
o acesso à Internet é imprescindível, não só para socializar com os amigos online, 
mas ainda para o trabalho à distância, o desenvolvimento económico e a troca 
de informação. É por isso que a UE está a promover a instalação de Centros de 
Internet públicos e gratuitos com acesso em banda larga em muitas regiões rurais 
europeias. Por exemplo, na Bulgária, foram instalados mais de 100  Centros com 
acesso público gratuito à Internet e dispositivos multimédia (através da utilização 
de satélites!). Na Lituânia está a ser instalada uma rede rural de Internet, ligando 
aldeias, escolas, bibliotecas e pontos de acesso público. E no condado de 
Cumbria (Reino Unido), há anos que a promoção do acesso em banda larga se 
tornou uma prioridade institucional, permitindo abranger hoje mais de 99% da 
população e das empresas. 

Promover a inovação

As explorações agrícolas de grande dimenção também são muito importantes. 
Conseguem produzir a preços competitivos, tornando os seus produtos mais 
acessíveis, ao mesmo tempo que criam empregos rurais nas cadeias de transformação 
da indústria dos lacticínios, lagares e similares.

Foram feitos estudos que demonstram que, sem apoio financeiro aos agricultores, as 
nossas paisagens mudariam muito. As pequenas explorações teriam dificuldades em 
sobreviver e seríamos confrontados com agricultura intensiva e abandono das terras. 
O ar puro e as águas subterrâneas, a biodiversidade e o valor recreativo do campo 
seriam inevitavelmente ameaçados.

Nenhuma região será esquecida
A UE tem como objectivo prioritário um crescimento inteligente e sustentável. Nenhuma 
região deve ser esquecida ou deixada para trás. Para tal, a PAC apoia activamente 
projectos que façam do mundo rural um espaço onde se possa viver melhor – tais 
como a implantação do acesso à Internet em banda larga, a produção de energias 
renováveis, a protecção de espécies de aves ou ajudando a montar novas empresas 
inovadoras.
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O desafio global
Se verificares as etiquetas das roupas que usas, dos artigos que utilizas no dia-a-dia 
ou da comida que consomes, verás que esses produtos são provenientes de todo 
o mundo. Este facto resulta daquilo a que chamamos globalização. Normalmente, 
vemos a troca de informação e de bens como um benefício. Mas, pára por um segundo 
e pensa um pouco: qual é o impacte que isto tem nos nossos agricultores?

Eles encontram-se em competição directa com agricultores de todo o mundo, 
nomeadamente de países em que a produção é menos dispendiosa, seja porque os 
salários são mais baixos, as condições atmosféricas mais favoráveis ou simplesmente 
porque as pessoas se preocupam menos com o bem-estar dos animais e o ambiente. A 
PAC ajuda os agricultores europeus a tornarem-se mais competitivos e a melhorarem 
a rentabilidade daquilo que produzem, quer se destine ao mercado global, regional 
ou local.

Porque razão é vital para a Europa manter um sector agrícola forte?

A dar de comer ao mundo
As Nações Unidas prevêem que a população 
mundial cresça dos 6,7 mil milhões de 2009 
para 9 mil milhões em 2050. Simultaneamente, 
países como a Índia ou a China consomem cada 
vez mais carne, o que aumenta a pressão sobre 
a produção de cereais. Na verdade, nas próximas 
décadas, teremos de produzir mais produtos alimentares 
do que nos últimos 10.000 anos. Só isso, por si só, é um 
desafio sem precedentes.

Consegui-lo de uma forma sustentável e com um impacte mínimo no ambiente, é outro 
desafio. Os agricultores europeus, em conjunto com investigadores e especialistas, 
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de novas formas de 
proteger a nossa terra de cultivo e de promover uma melhor utilização dos nossos 
recursos naturais.



wwwPara saberes mais:
www.ec.europa.eu/agriculture/index_pt.htm
www.quercus.pt
www.deco.proteste.pt
www.fao.org
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Alterações climáticas
A questão climática é um duplo desafio. A agricultura produz dois  dos principais gases 
com efeito de estufa: o óxido nitroso, proveniente da utilização de fertilizantes e o 
metano, gerado pela flatulência e dejectos produzidos pelo gado! Neste momento, 
cerca de 9% do total das emissões de gases com efeito de estufa na UE provêem da 
agricultura, mas desde 1990 este sector já conseguiu reduzir as emissões em mais 
de 20%.

Para além disto, existem alguns produtos agrícolas que podem ser usados para 
lutar contra as alterações climáticas – por exemplo, a biomassa (material orgânico 

derivado das plantas) é utilizada para produzir energia renovável. Contudo, 
os agricultores sofrem os efeitos das alterações climáticas de uma forma 

mais palpável do que quaisquer outros. As secas, as inundações e as 
condições atmosféricas extremas afectam a agricultura de uma forma 

muito negativa e esta é uma situação que tende a piorar.

É por esta razão que uma parte do orçamento da PAC é dedicado 
a ajudar os agricultores a adaptarem-se às mudanças climáticas 

e a desenvolverem novas formas de combate a essas 
alterações para benefício de todos nós.

Uma paisagem ‘verde’
Se bem que os agricultores dependam da natureza, 

também a natureza depende deles de múltiplas 
maneiras. Com a ajuda dos sistemas europeus de apoio, 

os agricultores de toda a Europa gerem as suas terras de uma 
forma responsável e sustentável, o que protege inequivocamente 

a natureza e a biodiversidade.



wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm > Nutrition and physical activity
www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt
www.deco.proteste.pt

O que é o jantar hoje?

Sabias que...?
De acordo com dados das 
Nações Unidas, no mundo 

existe um número mais 
elevado de pessoas com 

excesso de peso do  
que de subnutridos.

“O que está na mesa é o que há para comer” – esta foi provavelmente a frase que os 
teus pais mais ouviram quando eram da tua idade. Hoje em dia, contudo, confrontamo- 
nos com demasiadas possibilidades de escolha, e o problema é como escolher o que é 
melhor para nós, numa época em que a alimentação é abundante e barata.
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Estima-se que 30% dos jovens em Portugal sofre de excesso de peso, uma condição 
que pode causar doenças crónicas, tais como a diabetes, doenças do coração e ancro. 
Diz-se que somos o que comemos, e, se bem que uma alimentação equilibrada não 
seja necessariamente a cura de todos os 
males, pode ajudar em muito a prevenir 
estes problemas... A alimentação tem 
um impacte fundamental na nossa vida: 
seis dos sete maiores factores de risco 
que levam a mortes prematuras na 
Europa têm a ver com o que comemos, 
o que bebemos e com o exercício que 
fazemos.

A melhor receita
Combinar uma dieta equilibrada com exercício regular é a melhor receita para uma 
vida saudável. Isso todos nós sabemos, mas a verdade é que, com as exigências 
dos nossos dias, muitas vezes não nos damos ao trabalho de cozinhar uma refeição 
decente ou de fazer jogging. Tem tudo a ver com as escolhas que fazemos!

Alimenta... estas dicas
Vais sentir-te melhor com um estilo de vida saudável – vais ter 
mais energia e estar mais bem-humorado. Eis algumas dicas 
para começares de imediato:

» Não saltes refeições. 
» Consome muita fruta e vegetais.
» Bebe muita água. 
» Evita doces e bebidas com gás.
» Modera o consumo de alimentos ricos em gorduras.
» Pratica exercício físico regularmente.



Cuidar de cada um
Esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Moebius, miopatia de corpos de 
inclusão... Podes nunca ter ouvido falar destas doenças mas, elas existem, são 
extremamente raras e, em muitos casos, muito graves.

wwwPara saberes mais:
www.rarissimas.pt  
www.portaldasaude.pt
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Orphanet é um portal online com 
informação sobre este tema que inclui 
uma listagem de A a Z de doenças raras. 
A miopatia Zebra body, por exemplo, é 
uma doença muscular, assim chamada 
porque se caracteriza pela ocorrência de 
células listradas nas fibras musculares. 
www.orpha.net

Cada uma destas doenças afecta apenas uma pequeníssima fracção da população 
– por definição, menos de cinco em cada 10 000 pessoas – efeitos de milhares de 
doenças diferentes.

Com tão poucos doentes e tão poucos estudos de caso, sabe-se relativamente pouco 
sobre estas doenças em comparação com as doenças mais habituais. São, por isso, 
muito difíceis de investigar, de diagnosticar e de tratar. E, mesmo nas situações em 
que se consegue fazer um diagnóstico correcto, o seu tratamento é frequentemente 

dispendioso e difícil. 

Cada vida importa
Os serviços nacionais de saúde e os institutos de investigação 
enfrentam um dilema: como distribuir da melhor forma recursos que 
são limitados? Atribuí-los às doenças mais disseminadas ou, pelo 
contrário, às extremamente raras?

Uma resposta 
eficaz será a de 

os países unirem 
esforços a nível da 

União Europeia. Na 
verdade, a Comissão 

Europeia e os 27 Estados- 
Membros estão a agir em conjunto, 
por exemplo, partilhando recursos e 
competências. O grande objectivo 
é o de evitar mortes prematuras, 
proteger a qualidade de vida dos doentes e reduzir a ocorrência destas doenças.



wwwPara saberes mais:
www.ligacontracancro.pt
www.portaldasaude.pt

Cancro – reduz o risco
O cancro é a segunda causa de morte na Europa, sendo diagnosticados todos os 
anos cerca de três milhões de novos casos desta doença. 
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Sabias que...?
Só em 2008, 

estima-se terem sido 
diagnosticados  

42 438 novos casos 
de cancro em 

Portugal.

O cancro caracteriza-se pelo crescimento descontrolado de células anómalas. Embora 
seja uma doença muito grave, existem muitos tipos de cancro que são curáveis. Mas, 
acima de tudo , ao adoptarmos desde cedo estilos de vida mais saudáveis, poderemos 
evitar mais de um terço das mortes relacionadas com o cancro. Como é que podes 
reduzir o risco de contrair esta doença?

 » Vive sem tabaco: o cancro de pulmão é o 
mais mortal de todos os tipos de cancro.

 » Mantém-te em forma e evita a obesidade: 
a boa condição física – através de 
exercício regular, da ingestão diária de 
fruta e de legumes e do consumo limitado 
de alimentos ricos em gorduras animais – 
reduz o risco de cancro.

 » Modera a exposição ao sol: para minimizar 
os perigos do cancro da pele, usa sempre 
protector solar, com factor de protecção elevado, protege-te do sol, especialmente 
a partir do meio dia até às três da tarde e evita os solários.

 » Protege-te durante as relações sexuais: sabe-se que alguns tipos de VPH (Vírus 
do Papiloma Humano), uma doença sexualmente transmissível, podem provocar 
cancro do colo do útero.

 » Bebe com moderação: o consumo excessivo de álcool – especialmente quando 
associado ao tabagismo – pode multiplicar por cem o risco de cancro.

Vidas salvas – diagnóstico precoce 
O cancro não tem de ser necessariamente uma doença fatal. O 
diagnóstico precoce pode conduzir a resultados espectaculares 
no aumento do sucesso do tratamento do cancro. Se tens qualquer 
dúvida, não hesites, vai ao teu médico. Lembra-te também que 
com o passar dos anos é recomendável fazer exames médicos 
regulares para prevenir certos tipos de cancro.



wwwPara saber mais:
www.sppneumologia.pt  –  www.portugalsemfumo.org
www.portaldasaude.pt  –  www.ec.europa.eu/health/index_pt.htm 
www./ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/tobacco/index_pt.htm

Desfeito em fumo
Em média, um fumador da União Europeia (UE) acende um cigarro  
14 vezes por dia – um pouco menos de um maço. Catorze cigarros por 
dia, catorze decisões de risco... e para quê?
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Sabias que...?
Em Portugal,  

22% dos jovens entre os  
15 e 24 anos fumam 
(média da UE: 35%).

(Eurobarómetro, 2010)

Acho que as imagens nos maços 
de cigarros deviam ser ainda 
mais chocantes.
- Juliette, 18, Bélgica

Já ouviste falar sobre isto: o tabaco é a mais importante das causas evitáveis de morte, 
doença e incapacidade da UE. É responsável, a cada ano, pela perda de 650.000 
vidas. Mas, mesmo confrontadas com 
toda a evidência científica, as pessoas 
continuam a fumar.

Parar com o tabaco
A UE aprovou uma série de leis com 
o objectivo de reduzir o tabagismo. A 
publicidade ao tabaco é proibida, os maços 
de cigarros exibem sérias advertências de 
saúde, muitas vezes acompanhadas de imagens fortes e cada vez mais países proíbem 
o fumo em lugares públicos. No entanto, um terço dos europeus continua a fumar.

Independentemente de quantas leis bem intencionadas sejam postas em prática, no 
fim de contas, fumar ou não fumar é uma decisão individual. Só tu podes proteger-
te dos efeitos nocivos do consumo do tabaco. Antes de acender um cigarro, pensa! 
Porquê deixares-te levar por más influências? Fumar é realmente assim tão ‘fixe’? Não 
te importas com o fumo passivo e com o risco que ele traz para os que te rodeiam?

Então, o que é que vais decidir? Se já fumas e queres parar, 
tens diferentes tipos de ajuda ao teu dispor: linhas telefónicas 
de apoio, médicos, serviços de aconselhamento e até ajuda 
online.



Beleza a qualquer custo?

Sabias que...?
 Anualmente são 

diagnosticados cerca 
de 67 000 novos casos 
de melanoma na União 
Europeia (UE) – 65% 
dos quais associados 

à exposição solar. 
(Observatório Europeu 

do Cancro)

A maioria das pessoas gosta de sol: carrega-nos as baterias e dá-nos energia 
para o resto do ano. Mas não será que está a prejudicar-nos mais do que a trazer-
nos benefícios?

www
Para saberes mais:
www.ec.europa.eu/health-eu/news/sun_uv_pt.htm
www.apcc.online.pt  
www.portaldasaude.pt
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A reacção do corpo ao sol é bem mais profunda do que julgamos. Para além de nos 
bronzearem, os raios solares desencadeiam a libertação de endorfina – a substância 
química natural responsável pela sensação 
de bem-estar – e estimulam a produção de 
vitamina D. Ainda querem mais motivos para 
aproveitarmos o sol?

Calma! Segundo os especialistas, um bom 
bronzeado... é coisa que não existe. Estar 
bronzeado não é mais do que um sério aviso 
de que a pele está em perigo, argumentam – 
um sinal de que precisamos de nos proteger. 
Sol directo em excesso pode provocar lesões 
oculares, manchas de envelhecimento, 
sardas, rugas e até cancro de pele.

Limita a exposição ao sol
Não existe nenhum produto que, por si só, te ofereça protecção total dos raios 
ultravioletas, independentemente das propriedades que alegue ter. Se bem que todos 
nós tenhamos factores de risco diferentes, lembra-te que deves, em geral:
 » Evitar o sol nas horas de maior calor.
 » Usar acessórios: chapéu, óculos escuros e guarda-sol. Têm todos a mesma 

função – proteger-te!
 » Usar protector solar com factor 15 ou superior, que te protege 

contra a radiação UVA (que provoca o envelhecimento da 
pele a longo prazo) e UVB (que provoca as queimaduras 
solares). Aplica bastante creme e por várias vezes, 
especialmente depois de nadar e de estares seco.

 » Evitar solários se tiveres menos de 18 anos – esses raios 
são mais intensos e prejudiciais que os do sol! 



O que é que disseste?!

Sabias 
que...?

A perda de 
audição é 
a doença 

profissional mais 
comum na União 
Europeia (UE). 

Podes estar viciado na batida forte e nos ‘baixos dos woofers’, mas se já sentiste 
zumbidos nos ouvidos ou os sons te pareceram abafados depois de um concerto, 
isso quer dizer que corres o risco de perda de audição... 

wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm 
> My Environment > Physical Risks
http://osha.europa.eu/en > Topics > Noise at Work
www.napofilm.net/en
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O pior é nas 
discotecas, onde não 
nos conseguimos 
ouvir a nós próprios. 
Mas, de vez em 
quando, apetece lá ir.
- Štefan, 19, 
Eslováquia

A nossa audição pode ser afectada pelo volume do 
som dos leitores de música portáteis, das discotecas, 
ou dos locais de trabalho ruidosos. Os riscos de perda 
de audição permanente aumentam com o volume 
do som e com o período de tempo a que estamos 
expostos. Em resumo, quanto mais alto estiver o som, 
menos tempo deves estar a ouvi-lo. 

Para além disso, os sons muito altos tendem a fazer-
nos esquecer o que nos rodeia, ‘mascarando’, quer 
o ruído do tráfego em si, quer eventuais sinais de 
aviso. Situações destas são especialmente perigosas 
em ambientes de trabalho ruidosos, em que, um em cada cinco trabalhadores tem de 
elevar o tom de voz para se fazer ouvir, pelo menos durante metade do seu horário 
diário de trabalho.

Ouve com atenção!
» Afasta-te das colunas nas 

discotecas e nos concertos. Se 
és frequentador assíduo desses 
locais, investe nuns tampões de 
ouvidos.

» As ‘discotecas silenciosas’ são 
uma opção que te dá controlo 
total. Fornecem auscultadores 
aos clientes, que os usam para dançar – o que quer dizer que podes controlar o 
volume como quiseres, enquanto os outros podem socializar sem terem de gritar 
para se fazerem ouvir.

» Quando o teu leitor de música portátil abafa o som ambiente, isso quer dizer que 
provavelmente tens o som alto de mais.

» Não é só a música alta que provoca problemas auditivos. Por lei, os trabalhadores 
sujeitos a 85 decibéis (dB) têm de usar equipamento de protecção auditiva. 



Investigação para a saúde a passos 
largos
A ciência tem um papel-chave para alcançarmos uma vida mais longa e mais 
saudável – e os projectos patrocinados pela União Europeia (UE) estão na linha 
da frente. 

wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=pt
www.fchampalimaud.org
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Como se fosse a sério
Integrando as áreas da nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e 
neurociência, os cientistas a trabalhar na SmartHand – um projecto de investigação 
europeu – desenvolveram o protótipo de uma prótese de mão inteligente bioadaptativa 
que não só se move e se comporta como uma mão real, como também fornece ao 
seu utilizador o sentido do tacto. Esta mão artificial é controlada pelo cérebro através 
dos próprios nervos do corpo humano. Com todas as características de uma mão 
verdadeira, a SmartHand poderá no futuro melhorar a qualidade de vida daqueles que 
sofreram amputações traumáticas. 
www.elmat.lth.se/~smarthand/

A fiar seda 
O segredo da resistência e da elasticidade da seda produzida pelas aranhas está 
mais na forma como é produzida do que no material de que é feita. Ao imitarem 
a forma como as aranhas tecem as suas teias, os investigadores europeus 
conseguiram reproduzir essas qualidades, usando formas de ‘seda 
de aranha’ mais abundantes e menos dispendiosas. 

Tradicionalmente, o titânio e os plásticos são os mais utilizados nas 
cirurgias ortopédicas devido à sua durabilidade. Mas agora esta seda 
é uma óptima alternativa não só pela sua resistência, mas também porque se 
dissolve dentro do corpo e promove a regeneração dos tecidos.

Para além disso, os investigadores descobriram ainda que a tecnologia Silkbone 
pode ser utilizada como substituto de cartilagem – uma descoberta notável na área da 
medicina. O que será que a natureza tem ainda para nos ensinar? www.silkbone.org



Passas tempo a mais online?
Quantas vezes vês o E-mail, os canais RSS, as redes sociais ou outras contas 
electrónicas?
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Sabias que...?
Os jovens europeus de 
15 e 16 anos passam 
em média duas horas 

por dia online.

Os jogos online podem absorver-te de tal forma 
que só queres fazer o que for preciso para ganhar 
ou passar ao nível seguinte. É possível ficares 
viciado, portanto tenta limitar o tempo que passas 
a jogar... e não te esqueças que é só um jogo!

Quando os jogos deixam  
de ser divertidos

É difícil resistir à tentação: a Internet está sempre disponível e oferece-nos uma torrente 
infindável de música, vídeo e outras distracções. As crianças europeias começam, em 
média, a utilizar a Internet aos sete anos. Aos 15-16 anos, três quartos dos jovens 
europeus estão diariamente online, enquanto 30% dos adolescentes entre os 11 e 
os 16 anos já tiveram sintomas relacionados com a utilização excessiva da Internet. 

Se bem que o problema esteja ainda a ser 
estudado, médicos e investigadores acham 
que esta é uma dependência tão viciante 
quanto as outras: o desejo compulsivo de 
mais uma ‘dose’ – publicar mais uma entrada 
ou chegar ao próximo nível de um jogo – e da 
satisfação que isso traz, só reforça este tipo de 
comportamento.

Equilíbrio saudável
É importante manter um equilíbrio saudável. Os viciados na Internet passam horas 
sem fim online, descurando as relações da vida real e até as necessidades básicas de 
higiene, alimentação 
e sono. Os sintomas 
físicos da dependência 
incluem estado de 
carência, dores nas 
costas, síndrome do 
túnel cárpico, olhos 
secos, enxaquecas e 
distúrbios do sono.



wwwPara saberes mais:
www.saferinternet.org  
www.netaddiction.com
www.eukidsonline.net
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Obter ajuda
Se achas que estás viciado, devias conversar com alguém em quem confies: uma 
pessoa a sério, não alguém que só conheças online! Pode ser o pai ou a mãe, um 
professor, o médico ou talvez um irmão mais 
velho. Também podes entrar em contacto com as 
linhas de apoio para uma Internet mais segura.

Há ainda outras coisas que podes fazer, tais 
Como, mudar o computador do quarto 
para a sala; assim já não serás só tu e 
o computador, e as pessoas em casa 
podem ajudar-te a controlar o tempo 
que passas online.

Também há programas que limitam 
a utilização da Internet. Ou, como 
alternativa, podes arranjar um outro escape para os tempos livres. Por exemplo, se 
gostas de jogos online em que assumes diferentes papéis de personagens, porque 
não ler romances fantásticos ou aderir a um grupo de teatro?

Estás preocupado com o tempo que passas 
online?
 
Aqui estão algumas perguntas que deves fazer a ti próprio:

» Deixas de fazer os trabalhos de casa para estar online?
» Ficas a pé até muito tarde para estar online?
» Continuas a navegar na Internet mesmo quando já perdeste o interesse?
» Perdeste o contacto com a família e os teus amigos a sério por causa da Internet?
» Ficas de mau humor, deprimido ou irritado quando não estás ao computador?
» Não gostas de dizer quanto tempo passas online ou mentes às pessoas que te 

perguntam sobre o que fazes na Internet?



Viver online
Enquanto ”surfamos” na Internet, na segurança do nosso quarto ou sala, os 
cibercriminosos trabalham arduamente para roubar as informações das nossas contas 
bancárias ou até a nossa identidade.
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Muitos pensam que, protegidos pelo anonimato da Internet, podem fazer o que 
não se atreveriam na vida real. O que, infelizmente, inclui bullying – intimidar e 
ameaçar colegas através de E-mails e SMS. Pensa bem: dirias as mesmas coisas 
se estivesses cara a cara com essa pessoa? Provavelmente não... 
www.keepcontrol.eu – www.educare.pt – www.internetsegura.pt

Ciberbullying

Utilizo as definições de privacidade 
do Facebook porque não quero que 
estranhos tenham acesso aos meus 
dados pessoais, às fotos e amigos. Nem 
todos os que ‘surfam’ na Internet são 
honestos e bem intencionados. 
- Christina, 18, Bulgária

As possibilidades de cibercrime são ilimitadas. Eis algumas delas:

 » Fraude com cartões de crédito – roubo e utilização de um 
cartão de crédito através do seu número.

 » Furto de identidade – roubo dos teus dados pessoais.
 » Phishing – utilização de E-mails com o objectivo de ‘ligar’ e 

identificar os consumidores a sites fraudulentos onde lhes é 
pedido que confirmem as informações da sua conta através 
do preenchimento de um formulário com os seus dados 
pessoais.

 » Aliciamento de menores – utilização de salas de conversação (chat rooms) e de 
redes sociais por parte de pedófilos com o objectivo de estabelecer “relações de 
amizade” com crianças ou adolescentes.

Não te esqueças que o conhecimento é a tua primeira linha de defesa. Mas, para te 
defenderes de todas estas ameaças à tua segurança online, para além 

de teres de te proteger a ti próprio, também tens de proteger 
o teu computador. 
A segurança é da 
responsabilidade de 
cada utilizador. És 
ciberinteligente?



wwwPara saberes mais:
www.saferinternet.org
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm > Policies  
> Organised crime > Cybercrime

81

Pára. Pensa. Clica.
Quando fazemos pesquisas na Internet, é importante mantermos um saudável 
grau de desconfiança e de bom senso. A chamada ‘engenharia social’ é uma nova 
técnica utilizada, mas que em pouco difere das práticas e métodos utilizados pelo 
antigo charlatão, levando-nos a revelar informações pessoais ou a visitar sites pouco 
seguros. Antes de clicar, pára e pensa nos sites a que acedes, na informação que 
partilhas e nas pessoas com quem comunicas.

 » Aceita convites de ‘amigos’ nas redes sociais vindos apenas de pessoas que 
conheças. 

 » Se não te sentires ‘confortável’ a comunicar com alguém, podes sempre bloquear 
esse utilizador ou simplesmente deixar de responder às suas mensagens.

 » Nunca combines encontros com estranhos que só conheces da Internet, porque 
podem não ser quem dizem.

 » Usa uma senha diferente para cada serviço, evita palavras comuns que possam 
ser facilmente adivinhadas e muda as senhas regularmente.

Um computador saudável 
Certamente não deixas a porta da tua casa aberta, mas muitos de nós são bem mais 
descuidados quando se trata de proteger os dados dos computadores. Se tiveres 
o computador desprotegido, os hackers podem explorar falhas na programação do 
motor de busca ou outras aplicações que utilizas e terem acesso ao sistema sem 
que te apercebas! Actualiza o teu software e instala um anti-vírus e um firewall que 
bloqueie os intrusos. 



O que é que há num rótulo?
Costumas olhar para os rótulos dos alimentos que compras? Parece que são 
cada vez maiores! A rotulagem dá informação aos consumidores e permite-lhes 
fazer escolhas fundamentadas. Há regras da União Europeia (UE) sobre o que é 
obrigatório constar nos rótulos.
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Sabias que...?
Um estudo recente realizado 

em seis países da União 
Europeia revelou que só 17% 

dos consumidores lêem a 
informação nutricional. Este 
número varia muito de país 
para país, assim como varia 
o tipo de informação que os 

consumidores procuram. 

Os rótulos indicam-nos a validade de um alimento, como o devemos armazenar 
ou preparar e, o mais importante de tudo, o que contém. Isto é particularmente útil 
para aqueles que sofrem de alergias. E, se bem que não nos digam que quantidade 
devemos ingerir diariamente, os rótulos dão-nos informação nutricional para que 
possamos escolher uma dieta equilibrada e saudável.

A maior parte das regras de rotulagem são aplicadas em toda a Europa,  de maneira 
a que possamos encontrar a mesma informação em qualquer país em que nos 
encontremos.

É bom saber:
» Cada ingrediente, incluindo aditivos alimentares e água (acima de uma certa 

quantidade) tem de ser indicado por ordem decrescente de peso.
» A rotulagem nutricional fornece informação sobre, por exemplo, o valor energético, 

as proteínas, os hidratos de carbono, as gorduras, as fibras e o sódio presentes 
num alimento. Estes dados só são obrigatórios se forem feitas referências ao 
valor energético (calorias) 
ou aos nutrientes fornecidos 
pelos alimentos, ou se tiverem 
sido adicionados vitaminas e 
minerais.

» E, finalmente, o rótulo deve 
indicar claramente os dados do 
fabricante ou vendedor, para 
que o consumidor possa obter 
mais informações ou fazer uma 
reclamação sobre o produto.



wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
www.efsa.europa.eu  –  www.asae.pt  –  www.deco.proteste.pt
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Os organismos geneticamente modificados (OGM) são plantas e animais, cujo 
código genético foi alterado pelos cientistas, tendo-lhes sido acrescentada uma 
nova propriedade. Na UE, os alimentos têm de apresentar rótulos referindo a 
presença de organismos geneticamente modificados (OGM) – mas apenas se a 
proporção de OGM contida nos ingredientes for individualmente superior a 0,9%.

Nos produtos pré-embalados que contenham OGM, o rótulo deve indicar 
“geneticamente modificado” ou “produzido a partir de... geneticamente modificado” 
para cada ingrediente. Nos produtos GM em venda a granel ou a retalho, a informação 
deve ser apresentada de forma clara junto do produto, por exemplo, numa nota na 
prateleira do supermercado, indicando que se trata de um produto GM.

O que é a rotulagem GM?

Rotulagem e alergias
Cerca de 2% dos adultos e 5% das crianças sofrem de alergias alimentares. As 
alergias mais graves podem matar. Os seguintes alimentos podem causar alergias 
ou intolerâncias e devem obrigatoriamente ser mencionados se usados como 
ingredientes:

 » cereais que contenham glúten (trigo, 
centeio, cevada, aveia, espelta, 
‘kamut’);

 » crustáceos e moluscos (mariscos, tais 
como caranguejo, lagosta, camarão, 
mexilhão, caracóis, etc.);

 » ovos;
 » peixe;
 » amendoins;
 » outros frutos secos (amêndoa, avelã, 

nozes,, cajú, noz pecã, castanha-do-
pará, pistácio, nozes macadâmia)

 » sementes de sésamo;
 » soja;
 » leite;
 » aipo;
 » mostarda;
 » dióxido de 

enxofre e 
sulfitos em 
concentrações 
mais elevadas;

 » tremoço.



Livres de perigo?
Todos nós esperamos que os produtos que adquirimos sejam seguros. Mas, 
imagina que não era assim: a bateria do portátil poderia sobreaquecer e incendiar-
se e o creme para a pele poderia causar uma alergia grave!
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Sabias que...?
Os fabricantes declaram a 

conformidade dos seus produtos 
com a marcação “CE”, 

assegurando que  
cumprem os requisitos 
de segurança em vigor.

Não te preocupes! Os produtos perigosos não podem ser vendidos na União 
Europeia (UE), dado que todos os produtos no mercado se encontram abrangidos 
pela legislação europeia. As autoridades nacionais realizam controlos aleatórios para 
verificarem se os produtos à venda cumprem efectivamente as normas de segurança, 
garantindo ainda eventuais medidas de correcção necessárias. E se for encontrado um 
produto perigoso à venda num país, os outros Estados-Membros são imediatamente 
notificados através de um sistema de alerta rápido, o sistema RAPEX. Mas, na prática, 
o que significa isto?

Segurança dos produtos
Os produtos à venda no mercado europeu, quer sejam fabricados na UE ou 
importados, têm de ser seguros. Existem regras muito específicas para os brinquedos, 
equipamentos eléctricos e outros tipos de produtos, por exemplo, relativamente 
aos ingredientes que possam ser prejudiciais. Nos casos em que as regras não se 
encontram especificamente definidas, terá de ser feita uma avaliação do risco que 
evidencie a segurança do produto.

Dá uma vista de olhos ao rótulo
Se bem que os produtos que habitualmente consumimos cumpram requisitos de 
segurança muito rigorosos, cabe-nos a nós, consumidores, informarmo-nos. Os rótulos 
são, para tal, muito úteis, porque nos dão muitas informações sobre a segurança dos 
produtos. Por exemplo, nos alimentos e nos medicamentos, os rótulos  indicam o 
prazo de validade, portanto não 
te esqueças de ver se esse 
prazo já terá expirado antes de 
utilizar qualquer desses produtos! 
Os produtos de limpeza têm 
instruções e podem apresentar 
rótulos com advertências: lê-os 
com atenção e utiliza sempre os 
produtos de acordo com essas 
instruções!



wwwPara saberes mais:
www.dolceta.eu/portugal/segurança dos produtos
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm > Information for consumers > 
Dangerous products
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm > RAPEX
www.asae.pt
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Mas, apesar de tudo, não há riscos?
Nunca se pode garantir 100% de segurança. Mas, felizmente, os produtos 
perigosos podem ser retirados do mercado, sendo as autoridades de controlo da UE 
rapidamente alertadas pelo sistema RAPEX, para que possam agir nos seus países. 
Certas categorias de produtos ou substâncias, que representem um perigo para a 
saúde ou segurança, podem ser retiradas de circulação e mesmo ser proibida a sua 
comercialização...

Como dar o alarme 
O que deves fazer se o computador produzir faíscas ou se o secador de cabelo 
der um choque eléctrico? Pára de o utilizar, põe-no em sítio seguro, e denuncia o 
problema imediatamente. Deves contactar a loja em que compraste o aparelho ou o 
seu fabricante e alertar a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), 
entidade responsável pela fiscalização no âmbito da segurança alimentar e da 
fiscalização económica em Portugal.

Protege-te! Mantém-te em segurança!
Mesmo sendo seguro, um produto pode, apesar de tudo, causar lesões se for utilizado 
indevidamente. Lembra-te que é da tua responsabilidade usar os produtos para o fim 
que lhes foi atribuído. Não deixes de:
» Procurar avisos e instruções de segurança.
» Ler cuidadosamente os rótulos e seguir as instruções de utilização.
» Devolver um produto que tenha sido retirado do mercado.



wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm > Protection  of rights
www.anti-contrafaccao.com/informacao_geral/
www.asae.pt  –  www.centromarca.pt

Imitações 
Antigamente, parecia não ter mal nenhum – cópias de má qualidade de artigos 
aparentemente dispendiosos a preços... uma verdadeira pechincha. Mas, hoje 
em dia, a contrafacção tornou-se num negócio perigoso, que tem a ver com muito 
mais do que meras carteiras de senhora.
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E se um medicamento contivesse os ingredientes errados, e se um aparelho electrónico 
tivesse as ligações mal feitas...? É exactamente isto que se passa com os produtos 
contrafeitos. Há imensos artigos de uso corrente que estão a ser pirateados e que 
podem pôr seriamente em risco a saúde e a segurança dos que os compram.

De onde é que vêm?
A maioria dos produtos contrafeitos provêm da Ásia – 64% dos artigos apreendidos 
nas fronteiras externas da União Europeia (UE) têm origem na China. Estas imitações 
são muitas vezes feitas por crianças ou por outros grupos vulneráveis, que trabalham 
em condições desumanas, sem ninguém que zele pelo seu bem-estar.   

Para onde vão os lucros?
O negócio da contrafacção – de lucro fácil e risco mínimo para os criminosos – representa 
cerca de 250 mil milhões de dólares da globalidade do comércio internacional. As 
organizações criminosas internacionais fizeram da contrafacção uma indústria global, 
altamente sofisticada. Tirando partido da tecnologia mais recente, contam com o 
volume gigantesco de importações da UE para aí fazer entrar as suas imitações. Os 
lucros são então aplicados no financiamento de outras actividades criminosas – sim, 
porque o seu objectivo não é certamente ‘oferecer-te” uma boa pechincha!

Verdadeiro ou pirateado?
Se tiveres dúvidas sobre se um produto é ou não pirateado, responde ao 
Teste-das-4-Perguntas.

» Preço: o preço é bom demais para ser verdade?
» Embalagem: parece ser de fraca qualidade?
» Local: onde comprarias normalmente esse produto?
» Vendedor: a quem é que estás comprar?



Parceiros comerciais

Sabias que...?
Os 27 Estados-
Membros da UE 
no seu conjunto, 
são responsáveis 

por 18,6% das 
importações e 

exportações mundiais 
– mas representam 

apenas 7% da 
população global.

Transacções comerciais, comércio ou negócio internacional – o nome não é 
relevante; o que interessa  é que as importações e as exportações são a ligação 
mais importante entre a União Europeia (UE) e o mundo exterior.   
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A UE é uma verdadeira potência comercial, mas o que significa esse facto para todos 
nós, enquanto indivíduos? Por exemplo, sem transacções comerciais, os preços seriam 
mais elevados e a variedade de produtos mais limitada. Pensa, por exemplo, num par 
de calças de ganga: o algodão provém do Mali e é tecido no Egipto, tingido com anil 
vindo da Índia e manufacturado no Bangladeche a partir de um design europeu. E é 
apenas uma peça de vestuário... 

A UE exporta por ano bens e serviços no valor de 1 650 mil milhões de euros, o que é 
apenas ultrapassado ligeiramente pelo valor de 1 750 mil milhões de bens e serviços 

importados. A Europa é, de facto, o maior 
exportador de bens e serviços no mundo, 
sendo os seus principais parceiros 
comerciais, os Estados Unidos, a 
China e a Rússia. Por sua vez, 
a UE é o maior destino de 
exportação de mais de 
uma centena de países.
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Sendo o comércio internacional tão importante, 
a OMC reúne 153 países. Estabelece as 
normas que regem o comércio entre as nações, 
assumindo um papel de mediador quando um 
país acusa outro de práticas desleais.

Fazer jogo limpo

Benefícios do comércio
O conceito de comércio baseia-se numa premissa simples: cada país deve fazer 
aquilo que melhor sabe. Um país não tem de ser o melhor a produzir alguma coisa; no 
entanto, se é comparativamente melhor do que os outros, fará sentido especializar-se 
nesse sector e satisfazer as suas outras necessidades através do comércio. É o que 
se designa como vantagem comparativa e beneficia todos os parceiros comerciais.

Segundo esta perspectiva, o comércio é vantajoso para todos os países envolvidos. 
Inversamente, os países que se fecham ao exterior tendem a perder competitividade. 
Através de acordos e outros obstáculos ao comércio externo, a UE procura abrir novos 
mercados para as empresas europeias e, deste modo, criar emprego e estimular o 
crescimento.

Além de bens e serviços, o comércio está intimamente ligado ao fluxo internacional do 
dinheiro. A UE investe anualmente uma média de 380 biliões de euros a nível mundial, 
ao passo que os outros países investem na Europa mais de 277 mil milhões de euros. 

A uma só voz
Os 27 Estados-Membros da UE partilham não só um mercado e fronteiras externas 
únicas como também uma política comercial única. É o Comissário Europeu para o 
Comércio que negoceia em seu nome com a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
bem como, frente a frente, com parceiros individuais. Ao trabalharem em conjunto, os 
países da UE conseguem moldar e impor um sistema aberto de comércio internacional 
assente em regras justas – e garantir que essas regras sejam respeitadas.

Para além do seu papel 
importante na OMC, a 
Comissão Europeia trabalha 
directamente com os 
parceiros comerciais da 
Europa com vista a facilitar 
o processo de exportação, 
abrir novas oportunidades 
ao investimento europeu e 
reduzir a contrafacção e a pirataria de bens europeus. Por seu lado, o Parlamento 
Europeu também se encontra directamente envolvido na política comercial, 
assegurando que as preocupações dos cidadãos sejam tidas em consideração nas 
negociações.



wwwPara saberes mais:
http://ec.europa.eu/trade/about
www.wto.org
www.portugalglobal.pt

Antes de concluir quaisquer acordos comerciais, a UE conduz estudos para 
determinar qual o impacte social e ambiental desses acordos: que efeitos 
poderá ter o aumento do comércio e do investimento nas receitas públicas? 
E no emprego? E na utilização da terra? A UE encomendou, por exemplo, um 
estudo independente para estudar estas questões como parte integrante das 
negociações que decorrem no momento com a Colômbia e o Peru, dois dos 
países da Comunidade Andina.  www.euandean-sia.org

Acelerar o comércio 
com os países da Comunidade Andina
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Gosto de saber o que compro 
e de onde vem. Tento evitar 
produtos contrafeitos – se 
se tratar de alimentos, é 
muito importante saber a sua 
proveniência.
- Valentina, 18, Bélgica

Comércio sustentável
A política comercial da UE centra-se não só em criar emprego e revitalizar o crescimento 
económico na Europa, mas também em ajudar os povos mais desfavorecidos a escapar 
ao ciclo da pobreza. Assim, a Europa abriu os seus mercados às importações dos 
países mais pobres, auxiliando-os a retirarem benefícios adicionais das oportunidades 
que o comércio lhes oferece.

Ao realizar trocas comerciais com as nações mais pobres, a UE está também a 
reforçar os esforços internacionais para proteger o ambiente e combater as alterações 
climáticas, para melhorar 
as condições de trabalho 
e assegurar os mais 
elevados padrões de 
qualidade e segurança 
para os produtos que 
compra e vende.



              Let’s 
embrace 

space

Os exploradores europeus do passado foram para além do horizonte não porque 
era fácil, mas porque era um desafio difícil. 
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A vastidão do espaço –  
no teu bolso!
Toda a informação sobre os projectos espaciais 
da União Europeia (UE) encontra-se agora 
disponível na palma da tua mão! Com o passar 
de um dedo, podes aceder a inúmeros conteúdos 
multimédia e a muito mais. Basta descarregar a 
aplicação ‘Let’s embrace space’ para o iPhone 
da Apple App Store.

Os famosos exploradores de outros tempos velejaram por águas desconhecidas 
e, ao fazê-lo, descobriram novos mundos, estabeleceram novas rotas comerciais e 
desenvolveram novas tecnologias. Descobrir, explorar e inovar fazem parte da história 
da Europa e do seu povo.

Depois de termos desenhado detalhadamente o mapa do nosso planeta, o que nos 
falta descobrir? Porquê continuarmos a explorar? Já não estamos confinados à Terra – 
porque não voltarmo-nos para os céus? Os Europeus, afinal de contas, partilham uma 
paixão comum pelo espaço.

A exploração em curso das estrelas baseia-se na curiosidade e persistência da Europa, 
que é tão característica dos seres humanos – a determinação de saber, de descobrir, 
de desmistificar. Sem o seu sentido de curiosidade, a Europa não seria o que é. A 
União Europeia está empenhada em levar essa curiosidade ainda mais longe, em 

direcção às fronteiras do século XXI.  

A exploração espacial é uma das áreas mais estimulantes da 
investigação científica e do desenvolvimento tecnológico. Ainda 

que os potenciais benefícios dos nossos esforços não se possam 
prever, continuamos a forçar a entrada no domínio da ficção 
científica.



wwwPara saber mais:
http://ec.europa.eu/embrace-space 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/index_pt.htm
www.youtube.com/watch?v=bUJyPImLJns
http://planetario.marinha.pt
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À procura de vida…
Será que estamos sós no Universo? Esta é uma pergunta irresistível, debatida tanto 
por astrónomos como por filósofos. Os telescópios espaciais revelam que certas 
áreas do espaço que outrora se pensava estarem vazias se encontram, na realidade, 
ocupadas por milhares de galáxias e inúmeras estrelas, cada uma delas acolhendo 
a possibilidade de vida. A vastidão do Universo leva-nos a procurar outras formas de 
vida.

Procuramos ainda outros planetas onde possa existir vida humana. Estamos a 
desenvolver a indústria aeroespacial de ponta enviando “olhos e ouvidos” electrónicos 
para explorar, na perspectiva de um dia serem seguidos por exploradores e colonos 
humanos. Mas, para além da promessa de descobertas longínquas, a ciência espacial 
tem um impacto real e imediato na vida de hoje, aqui na Terra.

…e a salvar vidas
Nos momentos caóticos que se seguem aos desastres naturais, e quando o tempo 
de resposta é fundamental, as equipas de salvamento têm de ser capazes de avaliar 
rapidamente os estragos. Mas, em terra, é difícil ter uma perspectiva correcta da 
situação. Um olhar vindo do espaço pode realmente ajudar.

Enquanto agente a nível global, a UE tem responsabilidades globais. E sendo 
uma importante potência espacial, a UE dispõe de recursos tecnológicos que não 
se encontram disponíveis noutras partes do mundo. Sempre que acontece uma 
catástrofe – seja um terramoto no Haiti ou incêndios florestais no Mediterrâneo – a 
Europa tem capacidade de providenciar equipas de emergência munidas de valiosos 
mapas baseados em imagens de satélite. Localizando com precisão as zonas mais 
atingidas e como alcançá-las, esses mapas salvam vidas.



Ajudar os outros a ajudarem-se a si 
próprios
Os países em desenvolvimento enfrentam sérios desafios, com os mais pobres 
a terem grandes dificuldades em responder às necessidades mais básicas das 
suas populações. Sem ajuda exterior, muitos deles poderão nunca conseguir 
escapar ao ciclo de pobreza.
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O que é um país em desenvolvimento?
Para nossa surpresa não existe uma definição suficientemente completa do que é 
realmente um ‘país em desenvolvimento’, mas todos concordaremos que são países 
com uma riqueza material substancialmente inferior à das economias avançadas 
da Europa e dos Estados Unidos da América. Muitos discordam do termo ‘país 
em desenvolvimento’ porque implica uma certa sensação de inferioridade se o 
compararmos com os chamados ‘países desenvolvidos’ e meter no mesmo saco 
países que são verdadeiros gigantes económicos como a China, juntamente com 
países como o Burquina Faso, parece não fazer qualquer sentido. 

É por este motivo que países como a China, a Índia ou o Brasil são muitas vezes 
apelidados de ‘países de rendimento médio’ para os distinguirmos dos ‘países menos 
desenvolvidos’, habitualmente situados na África subsariana e em certas regiões da 
Ásia. 

Como é que a ‘ajuda ao 
desenvolvimento’ ajuda?
O objectivo da ajuda ao desenvolvimento é o de financiar 
os países em desenvolvimento na construção do seu 
crescimento económico – em áreas como os cuidados 
de saúde, a educação e a criação de infra-estruturas – com 
vista a melhorar o nível de vida e a reduzir a pobreza a longo 
prazo.



Sabias que...?
Desde 2004, mais  
de 9 milhões de 
pessoas tiveram 
acesso ao ensino 
primário graças ao 
apoio da Comissão 

Europeia.
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O papel da UE
A UE – Comissão Europeia e os 27 Estados-Membros – providencia mais de metade 
do total gasto a nível mundial em ajuda ao desenvolvimento. O que ajuda não só os 
países em desenvolvimento, mas também beneficia a Europa com uma segurança 
global mais forte, uma melhor protecção ambiental e uma economia global mais 
reforçada. 

Educação para todos 
Para nós, europeus, a educação é um dado adquirido. Não só é obrigatório para as 
crianças frequentarem a escola, como também vemos a educação como um ‘direito’. 
Já nos países em desenvolvimento, a situação é inteiramente diferente, com quase  
70 milhões de crianças sem irem à escola em todo o mundo. A UE está decidida a 
mudar esta situação e está empenhada em conseguir ensino primário universal como 
parte da sua política de desenvolvimento. 

Nos países mais pobres, as crianças não conseguem ir à escola porque são muitas 
vezes necessárias em casa, contribuindo para a sobrevivência da família. Se bem que 
a educação seja uma forma de escapar à pobreza, também é verdade que a redução 
da pobreza é um pré-requisito para a educação 
–um ciclo vicioso do qual é difícil sair. 

Também a saúde frágil das crianças 
empobrecidas impede-as de aprender de forma 
eficaz e mesmo se conseguirmos quebrar o ciclo 
de pobreza, continua a ser necessário dinheiro 
para formar professores, construir escolas e 
comprar livros. Em países afectados por conflitos 
armados, a segurança das crianças teria de ser 
uma prioridade, para poderem efectivamente 
deslocar-se à escola. 

Para que tudo isto se possa tornar realidade, as políticas de desenvolvimento devem 
ser muito abrangentes: não se trata apenas de construir escolas, mas sim de olhar para 
o sistema educativo como um todo, bem como para todos os factores que contribuem 
para um ambiente de aprendizagem de sucesso – formação de professores, qualidade 
do currículo, etc.
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Para saberes mais:
www.ec.europa.eu/europeaid/
index_pt.htm
www.undp.org/mdg

Uma abordagem sob medida

Então, como se pode aumentar o número de crianças a frequentarem a escola? 
Tudo começa por identificar as necessidades específicas de cada país em vias de 
desenvolvimento, avaliando o estado da educação e os desafios a enfrentar. Todos 
os intervenientes relevantes devem ser mobilizados: os governos para reforçarem o 
sistema educativo e a sociedade civil para actuar localmente.

Habitualmente, a ajuda consiste em apoio financeiro para reforço dos orçamentos 
governamentais ou em assistência para projectos específicos. Por exemplo, a UE 
trabalha em conjunto com os governos locais, organizações não-governamentais e a 
sociedade civil, para responder aos desafios relativos à educação, tais como, o acesso 
à escola para os mais vulneráveis.

Contudo, a ajuda ao desenvolvimento tem a ver com muito mais do que o dinheiro. 
Tem também a ver com eficácia.

Melhor ajuda

Ajudar de uma forma eficaz significa, por exemplo, que os doadores devem trabalhar 
em conjunto na coordenação do auxílio prestado, tornando-o mais transparente e 
previsível. A ajuda ao desenvolvimento pode ainda tornar-se mais eficaz ao:

 » Melhorar a qualidade da preparação e implementação do projecto;
 » Centrar a actuação em menos áreas de intervenção (educação, cuidados de 

saúde, etc.);
 » Conferir maior responsabilidade e sentimento de apropriação aos parceiros locais.

Depois da ajuda, é fundamental avaliar o seu impacte; é por esta razão que os 
projectos e os programas deste tipo são continuamente monitorizados e avaliados, 
assegurando, desta forma, o cumprimento das normas aceites. 

Apoio incondicional?

O que achas? A ajuda ao desenvolvimento 
de um país deve depender de questões 
como o respeito pela democracia e pelos 
direitos fundamentais nesse mesmo país? 
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A curar o mundo
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www
Para saberes mais:
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=en > Volunteering/exchanges
www.ifightpoverty.eu/pt > age
www.voluntariado.pt
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Sabias que...?
2011 é o Ano Europeu  

do Voluntariado.
www.eyv2011.eu

Ajuda com as tuas próprias mãos
Se bem que haja muitos que consideram a ‘ajuda’ como algo longínquo e remoto, todos 
nós temos a possibilidade de estender uma mão amiga. Mas antes de te precipitares 
para África, não deixes de pesquisar bastante e de fazer uma escolha informada.

Os prós

Fazer trabalho voluntário noutro país 
pode ser uma experiência gratificante e 
muito entusiasmante. Poderá enriquecer 
a tua vida, alargar os horizontes e dar-
te a hipótese de conheceres muitas 
pessoas interessantes. Sem esquecer 
que, dessa forma, poderás adquirir novas 
competências que virão a ser valorizadas 
pelos teus futuros empregadores. 

…e os contras

No entanto, o voluntariado nem sempre é um caminho fácil e será muito provavelmente 
bem mais extenuante do que uma viagem de mochila às costas através da Europa. 
Antes de te meteres numa aventura dessas, deves pensar bem nas dificuldades que 
poderás ter de enfrentar e nas condições difíceis que vais encontrar. Achas que és 
capaz?

Encontro-me num projecto de electrificação rural no Ruanda. É uma 
oportunidade de ver a realidade da cooperação para o desenvolvimento 
de perto, uma perspectiva bem diferente do que saber por outros ou do 
que ler sobre o assunto – para o melhor e para o pior.
- Anne-Sophie, Bélgica

Trabalhar com crianças de rua é muito difícil, 
mas elas são tão afectivas. Aprendi tanto com 
a minha experiência de voluntariado no México. 
Foi uma experiência fascinante.
- Andrea, Eslováquia



Feriados de Portugal em 2011-2012

 2011 2012

Ano Novo 1/1 1/1

Carnaval 8/3 21/2

Sexta-Feira Santa 22/4 6/4

Páscoa 24/4 8/4

Dia da Liberdade 25/4 25/4

Dia do Trabalhador 1/5 1/5

Corpo de Deus 23/6 7/6

Dia de Portugal 10/6 10/6

Assunção de Nossa Senhora 15/8 15/8

Implantação da República 5/10 5/10

Dia de Todos os Santos 1/11 1/11

Restauração da Independência 1/12 1/12

Imaculada Conceição 8/12 8/12

Natal 25/12 25/12
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Data Disciplina

Plano de Estudo para Testes



1º Período

2º Período

3º Período

Período de Testes



Notas
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Perfis dos 27 Estados-Membros da UE

Notas:
PIB per capita em PPC: O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador fundamental para medir a actividade 
económica global de um país. Dado que os mesmos bens e serviços podem ter preços diferentes nos 
diversos países, utiliza-se a Paridade do Poder de Compra (PPC) para  eliminar essas diferenças de preços 
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e permitir estabelecer comparações mais significativas entre países. Se o índice de um país for superior a 
100, o seu nível de PIB per capita é superior à média da UE e vice-versa. 

Fonte: Eurostat.
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│ AUGUST │ AOÛT │ AUGUSTUS │ АВГУСТ │ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ │ SRPEN │ 
│ AUGUST │ AUGUST │ AGOSTO │ ELOKUU │ AUGUSTI │ AUGUSZTUS │ 

Quarta-feira 31 Agosto 2011

Terça-feira 30 Agosto 2011

Segunda-feira 29 Agosto 2011

2011 é o Ano Europeu do Voluntariado. 
Para saber mais : www.europa.eu/volunteering/
www.voluntariado.pt
www.cev.be

Concurso para a Capa da Agenda

  
Prazo : 12 de Novembro de 2011

 

Para mais informações, consulte :

www.europadiary.eu



wEEK 39

Weekend

│ SEPTEMBER │ MEáN FóMhAIR │ SETTEMBRE │ RUGSĖJIS │ SEPTEMBRIS │ SETTEMBRU │ 
│ wRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBRIE │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │

Setembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sexta-feira 2 Setembro 2011

Quinta-feira 1 Setembro 2011

‘Provamos através da lógica, mas descobrimos a partir da intuição.’ (henri Poincaré)

SEMANA 35



│ SEPTEMBER │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ │ ZáŘI │ 
│ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SYYSKUU │ SEPTEMBER │ SZEPTEMBER │ 

Quarta-feira 7 Setembro 2011

Terça-feira 6 Setembro 2011

Segunda-feira 5 Setembro 2011

Uma garrafa de vidro leva 4.000 anos a degradar-se. Mas se a colocares no ecoponto, pode ser reciclada 
indefinidamente.



wEEK 39

Weekend

│ SEPTEMBER │ MEáN FóMhAIR │ SETTEMBRE │ RUGSĖJIS │ SEPTEMBRIS │ SETTEMBRU │ 
│ wRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBRIE │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │

Setembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sexta-feira 9 Setembro 2011

Quinta-feira 8 Setembro 2011

Resposta : a) O Rio Danúbio.

Qual é o rio mais longo da União Europeia ?
a) O Danúbio b) O Loire  c) O Tamisa
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│ SEPTEMBER │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ │ ZáŘI │ 
│ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SYYSKUU │ SEPTEMBER │ SZEPTEMBER │ 

Quarta-feira 14 Setembro 2011

Terça-feira 13 Setembro 2011

Segunda-feira 12 Setembro 2011

Começa cada nova etapa dez minutos antes. Não só evitas o stress como, se tudo correr bem, ainda tens dez 
minutos para descansar antes do próximo compromisso.



wEEK 39

Weekend

│ SEPTEMBER │ MEáN FóMhAIR │ SETTEMBRE │ RUGSĖJIS │ SEPTEMBRIS │ SETTEMBRU │ 
│ wRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBRIE │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │

Setembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sexta-feira 16 Setembro 2011

Quinta-feira 15 Setembro 2011

15 de Setembro : Dia Internacional da Democracia.
A Democracia é um sistema político em que o poder governativo advém do povo, seja através de referendo directo 
ou por representantes eleitos. A palavra vem do Grego : ‘demos’ (povo) e ‘kratos’ (poder). 
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│ SEPTEMBER │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ │ ZáŘI │ 
│ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SYYSKUU │ SEPTEMBER │ SZEPTEMBER │ 

Quarta-feira 21 Setembro 2011

Terça-feira 20 Setembro 2011

Segunda-feira 19 Setembro 2011

O calendário gregoriano, que usamos hoje em dia, substituiu o calendário juliano e foi estabelecido pelo Papa 
Gregório XIII. Esta alteração teve por objectivo a aproximação ao ano solar, que mede 365,242190 dias. Se ainda 
utilizássemos o calendário juliano, estaríamos atrasados 13 dias.



wEEK 39

Weekend

│ SEPTEMBER │ MEáN FóMhAIR │ SETTEMBRE │ RUGSĖJIS │ SEPTEMBRIS │ SETTEMBRU │ 
│ wRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBRIE │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │

Setembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sexta-feira 23 Setembro 2011

Quinta-feira 22 Setembro 2011

21 de Setembro : Outono
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│ SEPTEMBER │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ │ ZáŘI │ 
│ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SYYSKUU │ SEPTEMBER │ SZEPTEMBER │ 

Quarta-feira 28 Setembro 2011

Terça-feira 27 Setembro 2011

Segunda-feira 26 Setembro 2011

26 de Setembro: Dia Europeu das Línguas.
http://ec.europa.eu/education/languages/index_pt.htm



wEEK 39

Weekend

│ SEPTEMBER │ MEáN FóMhAIR │ SETTEMBRE │ RUGSĖJIS │ SEPTEMBRIS │ SETTEMBRU │ 
│ wRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBRIE │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │

Setembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sexta-feira 30 Setembro 2011

Quinta-feira 29 Setembro 2011

Resposta: c) Faz parte do crânio e protege o ouvido interno.

O osso temporal é o mais duro do corpo humano. Onde está localizado ? 
a) Na parte superior da perna b) No calcanhar  c) No crânio

SEMANA 39



│ OKTOBER │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ОКТОМВРИ │ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ │ ŘÍJEN │ 
│ OKTOBER │ OKTOOBER │ OCTUBRE │ LOKAKUU │ OKTOBER │ OKTóBER │ 

Quarta-feira 5 Outubro 2011

Terça-feira 4 Outubro 2011

Segunda-feira 3 Outubro 2011

5 de Outubro : Dia Mundial do Professor. ‘A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.’ 
 (Nelson Mandela)



Weekend
Outubro

S T Q Q S S D
  1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

│ OCTOBER │ DEIREADh FóMhAIR │ OTTOBRE │ SPALIS │ OKTOBRIS │ OTTUBRU │ 
│ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OCTOMBRIE │ OKTOBER │ OKTóBER │

wEEK 39

Sexta-feira 7 Outubro 2011

Quinta-feira 6 Outubro 2011

8 Outubro: O Yom Kippur, o Dia do Perdão, é o dia santo mais importante do calendário hebreu. Celebra-se oito 
dias depois de Rosh hashaná, o ano novo do judaísmo e é um dia de jejum e de oração.
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│ OKTOBER │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ОКТОМВРИ │ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ │ ŘÍJEN │ 
│ OKTOBER │ OKTOOBER │ OCTUBRE │ LOKAKUU │ OKTOBER │ OKTóBER │ 

Quarta-feira 12 Outubro 2011

Terça-feira 11 Outubro 2011

Segunda-feira 10 Outubro 2011

Resposta: b) 271.

Quantas regiões tem a União Europeia ?
a) 93 b) 271 c) 315



Weekend
Outubro

S T Q Q S S D
  1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

│ OCTOBER │ DEIREADh FóMhAIR │ OTTOBRE │ SPALIS │ OKTOBRIS │ OTTUBRU │ 
│ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OCTOMBRIE │ OKTOBER │ OKTóBER │

wEEK 39

Sexta-feira 14 Outubro 2011

Quinta-feira 13 Outubro 2011

O Conselho da Europa não deve ser confundido com o Conselho Europeu ! O Conselho da Europa fundado a 
5 de Maio de 1949 em Estrasburgo (França), é mais antigo que a União Europeia e cobre virtualmente todo o 
continente europeu com os seus 47 Estados-Membros. Procura desenvolver princípios democráticos comuns a 
toda a Europa. Para saberes mais: www.coe.int.
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│ OKTOBER │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ОКТОМВРИ │ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ │ ŘÍJEN │ 
│ OKTOBER │ OKTOOBER │ OCTUBRE │ LOKAKUU │ OKTOBER │ OKTóBER │ 

Quarta-feira 19 Outubro 2011

Terça-feira 18 Outubro 2011

Segunda-feira 17 Outubro 2011

18 de Outubro : Dia Europeu contra o Tráfico de Seres humanos. Todos os anos entre 2 e 4 milhões de pessoas 
são traficadas no mundo. A maior parte delas é levada à prostituição, à escravatura e ao trabalho forçado através 
de falsas propostas de trabalho. Para mais informações : www.otsh.mai.gov.pt  ; www.eurocid.pt  ;
http ://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm. 



Weekend
Outubro

S T Q Q S S D
  1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

│ OCTOBER │ DEIREADh FóMhAIR │ OTTOBRE │ SPALIS │ OKTOBRIS │ OTTUBRU │ 
│ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OCTOMBRIE │ OKTOBER │ OKTóBER │

wEEK 39

Sexta-feira 21 Outubro 2011

Quinta-feira 20 Outubro 2011

‘Unida na diversidade’ é o lema da União Europeia. 
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│ OKTOBER │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ОКТОМВРИ │ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ │ ŘÍJEN │ 
│ OKTOBER │ OKTOOBER │ OCTUBRE │ LOKAKUU │ OKTOBER │ OKTóBER │ 

Quarta-feira 26 Outubro 2011

Terça-feira 25 Outubro 2011

Segunda-feira 24 Outubro 2011

26-30 Outubro: O Diwali/Deepavali, o festival das luzes, é amplamente celebrado entre os Jainas, os Siques e os 
hindus. É costume trocar presentes, comer doces, lançar fogo-de-artifício e acender lamparinas.



Weekend
Outubro

S T Q Q S S D
  1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

│ OCTOBER │ DEIREADh FóMhAIR │ OTTOBRE │ SPALIS │ OKTOBRIS │ OTTUBRU │ 
│ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OCTOMBRIE │ OKTOBER │ OKTóBER │

wEEK 39

Sexta-feira 28 Outubro 2011

Quinta-feira 27 Outubro 2011

31 de Outubro : Mudança da hora – final da hora de Verão. Às duas da manhã, os relógios são atrasados uma 
hora (para a uma da manhã).
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│ OKTOBER │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ОКТОМВРИ │ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ │ ŘÍJEN │ 
│ OKTOBER │ OKTOOBER │ OCTUBRE │ LOKAKUU │ OKTOBER │ OKTóBER │ 

Quarta-feira 2 Novembro 2011

Terça-feira 1 Novembro 2011

Segunda-feira 31 Outubro 2011

A soma dos lados opostos de um dado é sempre sete.

1 Novembro: O Dia de Todos os Santos é uma festividade cristã que celebra todos os santos, conhecidos ou não. 
Em alguns países, no Dia de Finados, a 2 de Novembro, visitam-se as campas dos familiares defuntos. 



Weekend

│ NOVEMBER │ SAMhAIN │ NOVEMBRE │ LAPKRITIS │ NOVEMBRIS │ NOVEMBRU │ 
│ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOIEMBRIE │ NOVEMBER │ NOVEMBER │

Novembro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

wEEK 39

Sexta-feira 4 Novembro 2011

Quinta-feira 3 Novembro 2011

Em 4 de Novembro de 1950, a Convenção Europeia dos Direitos do homem foi assinada pelos Estados-Membros 
do Conselho da Europa. A Comissão Europeia dos Direitos do homem e o Tribunal Europeu dos Direitos do 
homem foram instalados em Estrasburgo a fim de garantir que os direitos expressos na convenção fossem 
respeitados.
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│ NOVEMBER │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ НОЕМВРИ │ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ │ LISTOPAD │ 
│ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ MARRASKUU │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ 

Quarta-feira 9 Novembro 2011

Terça-feira 8 Novembro 2011

Segunda-feira 7 Novembro 2011

Com 12,3 milhões de habitantes, Londres é a maior área metropolitana da Europa – ainda assim, tem menos de 
um terço da população da região de Tóquio !

Qual é a maior cidade europeia ?
a) Londres   b) Paris c) Berlim



Weekend

│ NOVEMBER │ SAMhAIN │ NOVEMBRE │ LAPKRITIS │ NOVEMBRIS │ NOVEMBRU │ 
│ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOIEMBRIE │ NOVEMBER │ NOVEMBER │

Novembro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

wEEK 39

Sexta-feira 11 Novembro 2011

Quinta-feira 10 Novembro 2011

O Velho Thomas (Vana Toomas), provavelmente o mais famoso símbolo de Talin na Estónia, é um cata-vento 
situado no topo da câmara municipal da cidade.
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│ NOVEMBER │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ НОЕМВРИ │ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ │ LISTOPAD │ 
│ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ MARRASKUU │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ 

Quarta-feira 16 Novembro 2011

Terça-feira 15 Novembro 2011

Segunda-feira 14 Novembro 2011

Resposta: Bulgária e Roménia.

Quais foram os países que aderiram à União Europeia em 2007 ?



Weekend

│ NOVEMBER │ SAMhAIN │ NOVEMBRE │ LAPKRITIS │ NOVEMBRIS │ NOVEMBRU │ 
│ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOIEMBRIE │ NOVEMBER │ NOVEMBER │

Novembro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

wEEK 39

Sexta-feira 18 Novembro 2011

Quinta-feira 17 Novembro 2011

20 de Novembro : Dia Internacional dos Direitos da Criança. Esta data marca o dia em que as Nações Unidas 
aprovaram a Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
em 1989. Para mais informações : www.unicef.pt  ;  www.ec.europa.eu/0-18.
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│ NOVEMBER │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ НОЕМВРИ │ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ │ LISTOPAD │ 
│ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ MARRASKUU │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ 

Quarta-feira 23 Novembro 2011

Terça-feira 22 Novembro 2011

Segunda-feira 21 Novembro 2011

18 de Novembro: O Dia Europeu dos Antibióticos. O uso responsável dos antibióticos pode ajudar a prevenir o 
desenvolvimento de bactérias multi-resistentes e a manter a eficácia dos antibióticos para as gerações futuras. 
Toma antibióticos apenas se prescritos pelo médico e respeita integralmente a sua prescrição. 
http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_pt.htm 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/basic_facts/Pages/factsheet_general_public.aspx 



Weekend

│ NOVEMBER │ SAMhAIN │ NOVEMBRE │ LAPKRITIS │ NOVEMBRIS │ NOVEMBRU │ 
│ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOIEMBRIE │ NOVEMBER │ NOVEMBER │

Novembro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

wEEK 39

Sexta-feira 25 Novembro 2011

Quinta-feira 24 Novembro 2011

26 de Novembro: Ano Novo islâmico. Muitos muçulmanos aproveitam esta data para relembrar o significado da 
hirja – a fuga do profeta islâmico Maomé para a cidade hoje conhecida como Medina. De acordo com o calendário 
islâmico, estamos no ano de 1433.
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│ NOVEMBER │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ НОЕМВРИ │ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ │ LISTOPAD │ 
│ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ MARRASKUU │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ 

Quarta-feira 30 Novembro 2011

Terça-feira 29 Novembro 2011

Segunda-feira 28 Novembro 2011

Resposta : Chipre.

Em que país se diz ter Afrodite, a deusa do amor, saído do mar ?



wEEK 39

Weekend

│ DECEMBER │ NOLLAIG │ DICEMBRE │ GRUODIS │ DECEMBRIS │ DIĊEMBRU │ 
│ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBRIE │ DECEMBER │ DECEMBER │

Dezembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 2 Dezembro 2011

Quinta-feira 1 Dezembro 2011

Apesar de serem doenças que se podem prevenir e curar, o VIh/SIDA, a malária e a tuberculose foram, só em 
2009, responsáveis por mais de quatro milhões de mortes, a maior parte das quais na áfrica subsariana. 
www.who.int/topics/millennium_development_goals/diseases/en/index.html

SEMANA 48



│ DEZEMBER │ DÉCEMBRE │ DECEMBER │ ДЕКЕМВРИ │ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ │ PROSINEC │ 
│ DECEMBER │ DETSEMBER │ DICIEMBRE │ JOULUKUU │ DECEMBER │ DECEMBER │ 

Quarta-feira 7 Dezembro 2011

Terça-feira 6 Dezembro 2011

Segunda-feira 5 Dezembro 2011

3 de Dezembro : Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Com este dia pretende-se promover o 
conhecimento dos assuntos relativos à deficiência e mobilizar apoios para a dignidade, direitos e bem-estar das 
pessoas com deficiência. Para saberes mais : www.inr.pt  ; www.pcd.pt.



wEEK 39

Weekend

│ DECEMBER │ NOLLAIG │ DICEMBRE │ GRUODIS │ DECEMBRIS │ DIĊEMBRU │ 
│ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBRIE │ DECEMBER │ DECEMBER │

Dezembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 9 Dezembro 2011

Quinta-feira 8 Dezembro 2011

10 de Dezembro : Dia dos Direitos humanos. Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a 
Declaração Universal dos Direitos do homem, cujo artigo 1º proclama : ‘Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito 
de fraternidade’. Para saber mais : www.ohchr.org.
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│ DEZEMBER │ DÉCEMBRE │ DECEMBER │ ДЕКЕМВРИ │ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ │ PROSINEC │ 
│ DECEMBER │ DETSEMBER │ DICIEMBRE │ JOULUKUU │ DECEMBER │ DECEMBER │ 

Quarta-feira 14 Dezembro 2011

Terça-feira 13 Dezembro 2011

Segunda-feira 12 Dezembro 2011

10% dos jovens são vítimas diárias ou frequentes de cyber-bullying. Para saberes mais sobre este tema, como 
lidar com ele e outras formas de cibercrime, consulta : www.internetsegura.pt  ; www.saferinternet.org.



wEEK 39

Weekend

│ DECEMBER │ NOLLAIG │ DICEMBRE │ GRUODIS │ DECEMBRIS │ DIĊEMBRU │ 
│ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBRIE │ DECEMBER │ DECEMBER │

Dezembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 16 Dezembro 2011

Quinta-feira 15 Dezembro 2011

O primeiro SMS foi enviado em 1992 no Reino Unido e dizia ‘Merry Christmas’.
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│ DEZEMBER │ DÉCEMBRE │ DECEMBER │ ДЕКЕМВРИ │ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ │ PROSINEC │ 
│ DECEMBER │ DETSEMBER │ DICIEMBRE │ JOULUKUU │ DECEMBER │ DECEMBER │ 

Quarta-feira 21 Dezembro 2011

Terça-feira 20 Dezembro 2011

Segunda-feira 19 Dezembro 2011

21 de Dezembro : Inverno. O Solstício de Inverno marca o dia mais curto e a noite mais longa do ano no hemisfério 
Norte. 
Devido à inclinação do eixo da Terra e à rotação da Terra à volta do Sol, os hemisférios Norte e Sul recebem, no 
decorrer de um ano, quantidades diferentes de luz. 



wEEK 39

Weekend

│ DECEMBER │ NOLLAIG │ DICEMBRE │ GRUODIS │ DECEMBRIS │ DIĊEMBRU │ 
│ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBRIE │ DECEMBER │ DECEMBER │

Dezembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 23 Dezembro 2011

Quinta-feira 22 Dezembro 2011

25 de Dezembro: O Natal, que comemora o nascimento de Jesus de Nazaré, é de uma forma geral observado 
no dia 25 de Dezembro (em alternativa, a 7 de Janeiro para muitas igrejas ortodoxas, a 6 de Janeiro para a igreja 
apostólica arménia e a 19 de Janeiro para os arménios de Jerusalém e da Terra Santa).
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│ DEZEMBER │ DÉCEMBRE │ DECEMBER │ ДЕКЕМВРИ │ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ │ PROSINEC │ 
│ DECEMBER │ DETSEMBER │ DICIEMBRE │ JOULUKUU │ DECEMBER │ DECEMBER │ 

Quarta-feira 28 Dezembro 2011

Terça-feira 27 Dezembro 2011

Segunda-feira 26 Dezembro 2011

честита нова година - gelukkig Nieuwjaar - head uut aastat - bonne année - boldog új évet - ath bhliain faoi 
mhaise - laimīgu Jauno gadu - is-sena t-tajba - szczęśliwego nowego roku - la mulţi ani - šťastný nový rok - gott 
nytt år !



wEEK 39

Weekend

│ DECEMBER │ NOLLAIG │ DICEMBRE │ GRUODIS │ DECEMBRIS │ DIĊEMBRU │ 
│ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBRIE │ DECEMBER │ DECEMBER │

Dezembro
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 30 Dezembro 2011

Quinta-feira 29 Dezembro 2011

godt nytår - happy New Year - onnellista uutta vuotta – Frohes neues Jahr - kali xronia – Felice Anno Nuovo - 
laimingų Naujųjų Metų - e gudd neit Joër –Feliz Ano Novo - srečno novo leto - ¡Feliz Año Nuevo ! - yeni yiliniz 
kutlu olsun !
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│ JÄNNER │ JANUAR │ JANVIER │ JANUARI │ ЯНУАРИ │ ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ │ LEDEN │ 
│ JANUAR │ JAANUAR │ ENERO │ TAMMIKUU │ JANUARI │ JANUáR │

Quarta-feira 4 Janeiro 2012

Terça-feira 3 Janeiro 2012

Segunda-feira 2 Janeiro 2012

Algumas igrejas ortodoxas orientais usam o calendário juliano, que se encontra 13 dias atrasado em relação ao 
calendário gregoriano; assim sendo, o Natal celebra-se a 7 de Janeiro.



wEEK 39

Weekend

│ JANUARY │ EANáIR  │ GENNAIO │ SAUSIS │ JANVĀRIS │ JANNAR │
│ STYCZEŃ │ JANEIRO │ IANUARIE │ JANUAR │ JANUáR │

Janeiro
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Sexta-feira 6 Janeiro 2012

Quinta-feira 5 Janeiro 2012

6 de Janeiro: A Epifania, do grego “aparição”, é uma festa religiosa cristã celebrada a 6 de Janeiro, que comemora 
a manifestação de Jesus Cristo aos gentios (os não-judeus), representados pelos Três Reis Magos. Em muitas 
culturas, é costume comer-se bolo-rei.

SEMANA 01



│ JÄNNER │ JANUAR │ JANVIER │ JANUARI │ ЯНУАРИ │ ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ │ LEDEN │ 
│ JANUAR │ JAANUAR │ ENERO │ TAMMIKUU │ JANUARI │ JANUáR │

Quarta-feira 11 Janeiro 2012

Terça-feira 10 Janeiro 2012

Segunda-feira 9 Janeiro 2012

Custou 7 milhões de dólares a construir o Titanic e 200 milhões a produzir o filme.



wEEK 39

Weekend

│ JANUARY │ EANáIR  │ GENNAIO │ SAUSIS │ JANVĀRIS │ JANNAR │
│ STYCZEŃ │ JANEIRO │ IANUARIE │ JANUAR │ JANUáR │

Janeiro
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Sexta-feira 13 Janeiro 2012

Quinta-feira 12 Janeiro 2012

A área da Europa Ocidental coberta por glaciares diminuiu em 40% desde 1850 e, desde então, estes perderam 
mais de 50% do seu volume.
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│ JÄNNER │ JANUAR │ JANVIER │ JANUARI │ ЯНУАРИ │ ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ │ LEDEN │ 
│ JANUAR │ JAANUAR │ ENERO │ TAMMIKUU │ JANUARI │ JANUáR │

Quarta-feira 18 Janeiro 2012

Terça-feira 17 Janeiro 2012

Segunda-feira 16 Janeiro 2012

Resposta: b) Doze. Este número simboliza, desde a antiguidade, harmonia e plenitude.
http://europa.eu/abc/symbols/index_pt.htm

Quantas estrelas tem a bandeira europeia ?
a) 9 b) 12 c) 27



wEEK 39

Weekend

│ JANUARY │ EANáIR  │ GENNAIO │ SAUSIS │ JANVĀRIS │ JANNAR │
│ STYCZEŃ │ JANEIRO │ IANUARIE │ JANUAR │ JANUáR │

Janeiro
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Sexta-feira 20 Janeiro 2012

Quinta-feira 19 Janeiro 2012

Em 2012, as Capitais Europeias da Cultura são Guimarães (Portugal) e Maribor (Eslovénia). Para saberes o que 
se vai passar nestas cidades, consulta www.guimaraes2012.eu, www.guimaraes.pt ou www.guimaraesturismo.
com e www.maribor2012.info/en/ ou www.maribor-pohorje.si/recommended.aspx. 
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│ JÄNNER │ JANUAR │ JANVIER │ JANUARI │ ЯНУАРИ │ ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ │ LEDEN │ 
│ JANUAR │ JAANUAR │ ENERO │ TAMMIKUU │ JANUARI │ JANUáR │

Quarta-feira 25 Janeiro 2012

Terça-feira 24 Janeiro 2012

Segunda-feira 23 Janeiro 2012

Em média, 5,07% do PIB. De todos os países, a Dinamarca é o país que mais gasta (8.43%) e a Roménia o que 
gasta menos (3.29%).

A educação é a chave para o sucesso – dos indivíduos e da União Europeia como um todo. Que percentagem da 
sua riqueza gastam os países da UE na educação dos seus povos ?



wEEK 39

Weekend

│ JANUARY │ EANáIR  │ GENNAIO │ SAUSIS │ JANVĀRIS │ JANNAR │
│ STYCZEŃ │ JANEIRO │ IANUARIE │ JANUAR │ JANUáR │

Janeiro
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Sexta-feira 27 Janeiro 2012

Quinta-feira 26 Janeiro 2012

28 de Janeiro : Dia da Protecção de Dados. Consulta : www.cnpd.pt  ; www.dgpj.mj.pt  ; www.dataprotectionday.eu. 
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│ JÄNNER │ JANUAR │ JANVIER │ JANUARI │ ЯНУАРИ │ ΊΑΝΟΥΑΡΊΟΥ │ LEDEN │ 
│ JANUAR │ JAANUAR │ ENERO │ TAMMIKUU │ JANUARI │ JANUáR │

Quarta-feira 1 Fevereiro 2012

Terça-feira 31 Janeiro 2012

Segunda-feira 30 Janeiro 2012

Resposta: Robert Schuman e Jean Monnet

Quem foram os dois responsáveis pela ideia de que um acordo do carvão e do aço entre as maiores potências 
europeias poderia assegurar a paz futura na Europa ?



wEEK 39

Weekend

│ FEBRUARY │ FEABhRA  │ FEBBRAIO │ VASARIS │ FEBRUĀRIS │ FRAR │ 
│ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUARIE │ FEBRUAR │ FEBRUáR │

Fevereiro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Sexta-feira 3 Fevereiro 2012

Quinta-feira 2 Fevereiro 2012

Resposta: c) 3072. Um megabyte equivale a 1024 kilibytes.

Em termos informáticos, quantos kilobytes existem em três megabytes ?
a) 300 b) 3000 c) 3072
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│ FEBRUAR │ FÉVRIER │ FEBRUARI │ ФЕВРУАРИ │ ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ │ ÚNOR │ 
│ FEBRUAR │ VEEBRUAR │ FEBRERO │ hELMIKUU │ FEBRUARI │ FEBRUáR │ 

Quarta-feira 8 Fevereiro 2012

Terça-feira 7 Fevereiro 2012

Segunda-feira 6 Fevereiro 2012

Resposta : b)

De acordo com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como devem ser tomadas em consideração 
as opiniões das crianças nos assuntos que lhes dizem respeito ? 
a) As opiniões das crianças nunca devem ser tomadas em consideração. 
b) As opiniões das crianças devem ser tomadas em consideração em função da sua idade e maturidade.
c) As opiniões das crianças devem ser sempre tomadas em consideração.



wEEK 39

Weekend

│ FEBRUARY │ FEABhRA  │ FEBBRAIO │ VASARIS │ FEBRUĀRIS │ FRAR │ 
│ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUARIE │ FEBRUAR │ FEBRUáR │

Fevereiro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Sexta-feira 10 Fevereiro 2012

Quinta-feira 9 Fevereiro 2012

8 de Fevereiro: O festival budista de Parinirvana marca o dia em que Buda morreu e atingiu o nirvana absoluto. 
Para alguns budistas é celebrado a 15 de Fevereiro.
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│ FEBRUAR │ FÉVRIER │ FEBRUARI │ ФЕВРУАРИ │ ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ │ ÚNOR │ 
│ FEBRUAR │ VEEBRUAR │ FEBRERO │ hELMIKUU │ FEBRUARI │ FEBRUáR │ 

Quarta-feira 15 Fevereiro 2012

Terça-feira 14 Fevereiro 2012

Segunda-feira 13 Fevereiro 2012

14 de Fevereiro: Dia de São Valentim. Datado de 1415, o cartão de São Valentim mais antigo conhecido encontra-
se em exibição no Museu Britânico.



wEEK 39

Weekend

│ FEBRUARY │ FEABhRA  │ FEBBRAIO │ VASARIS │ FEBRUĀRIS │ FRAR │ 
│ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUARIE │ FEBRUAR │ FEBRUáR │

Fevereiro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Sexta-feira 17 Fevereiro 2012

Quinta-feira 16 Fevereiro 2012

Resposta : a) Os Alpes.

Qual é a maior cordilheira da Europa ?
a) Os Alpes  b) As Dolomitas c) Os Pirenéus
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│ FEBRUAR │ FÉVRIER │ FEBRUARI │ ФЕВРУАРИ │ ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ │ ÚNOR │ 
│ FEBRUAR │ VEEBRUAR │ FEBRERO │ hELMIKUU │ FEBRUARI │ FEBRUáR │ 

Quarta-feira 22 Fevereiro 2012

Terça-feira 21 Fevereiro 2012

Segunda-feira 20 Fevereiro 2012

A Dinamarca exerce a presidência do Conselho de UE de Janeiro a Junho de 2012.



wEEK 39

Weekend

│ FEBRUARY │ FEABhRA  │ FEBBRAIO │ VASARIS │ FEBRUĀRIS │ FRAR │ 
│ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUARIE │ FEBRUAR │ FEBRUáR │

Fevereiro
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Sexta-feira 24 Fevereiro 2012

Quinta-feira 23 Fevereiro 2012

Resposta: A Bélgica, o Luxemburgo, os Países Baixos, a França, a Alemanha e a Itália.

Quais foram os seis membros fundadores da União Europeia ?
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│ FEBRUAR │ FÉVRIER │ FEBRUARI │ ФЕВРУАРИ │ ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ │ ÚNOR │ 
│ FEBRUAR │ VEEBRUAR │ FEBRERO │ hELMIKUU │ FEBRUARI │ FEBRUáR │ 

Quarta-feira 29 Fevereiro 2012

Terça-feira 28 Fevereiro 2012

Segunda-feira 27 Fevereiro 2012

Vá lá, faz um sorriso ! Os sorrisos relaxam os principais músculos da cara. Também desencadeiam reacções 
emocionais que invariavelmente nos fazem sentir melhor.



wEEK 39

Weekend

│ MARCh │ MáRTA  │ MARZO │ KOVAS │ MARTS │ MARZU │ 
│ MARZEC │ MARÇO │ MARTIE │ MAREC │ MAREC │

Março
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 2 Março 2012

Quinta-feira 1 Março 2012

O Coliseu em Roma foi construído em apenas oito anos. Completado em 80 d.C., tinha capacidade para 50.000 
espectadores.
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│ MÄRZ │ MARS │ MAART │ МАРТ │ ΜΑΡΤΊΟΥ │ BŘEZEN │ 
│ MARTS │ MÄRTS │ MARZO │ MAALISKUU │ MARS │ MáRCIUS │ 

Quarta-feira 7 Março 2012

Terça-feira 6 Março 2012

Segunda-feira 5 Março 2012

Resposta : d)

O que pode ser feito a partir de plástico reciclado ?
a) Novas garrafas b) Mobiliário de jardim    c) Casacos polares d) Todos os anteriores



wEEK 39

Weekend

│ MARCh │ MáRTA  │ MARZO │ KOVAS │ MARTS │ MARZU │ 
│ MARZEC │ MARÇO │ MARTIE │ MAREC │ MAREC │

Março
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 9 Março 2012

Quinta-feira 8 Março 2012

8 de Março : Dia Internacional da Mulher. Este dia, que é comemorado nas Nações Unidas e em muitos países 
é feriado nacional, tem origem na luta secular das mulheres por uma participação igualitária na construção da 
sociedade. Para saberes mais : www.internationalwomensday.com.
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│ MÄRZ │ MARS │ MAART │ МАРТ │ ΜΑΡΤΊΟΥ │ BŘEZEN │ 
│ MARTS │ MÄRTS │ MARZO │ MAALISKUU │ MARS │ MáRCIUS │ 

Quarta-feira 14 Março 2012

Terça-feira 13 Março 2012

Segunda-feira 12 Março 2012

Resposta: Oito: a Dinamarca, a Alemanha, a Polónia, a Lituânia, a Letónia, a Estónia, a Finlândia e a Suécia.

Quantos Estados-Membros da UE têm fronteira com o Mar Báltico ?



wEEK 39

Weekend

│ MARCh │ MáRTA  │ MARZO │ KOVAS │ MARTS │ MARZU │ 
│ MARZEC │ MARÇO │ MARTIE │ MAREC │ MAREC │

Março
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 16 Março 2012

Quinta-feira 15 Março 2012

15 de Março: Dia Europeu do Consumidor. Para saberes mais sobre os teus direitos enquanto consumidor, vai a 
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/index_pt.htm, www.dolceta.eu
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│ MÄRZ │ MARS │ MAART │ МАРТ │ ΜΑΡΤΊΟΥ │ BŘEZEN │ 
│ MARTS │ MÄRTS │ MARZO │ MAALISKUU │ MARS │ MáRCIUS │ 

Quarta-feira 21 Março 2012

Terça-feira 20 Março 2012

Segunda-feira 19 Março 2012

21 de Março : Primavera
22 de Março : Dia Mundial da água. ‘Só sabemos o valor da água quando o poço está seco.’ (Benjamin Franklin) 
Para saberes mais: www.servicoaguaslivres.com  ; www.worldwaterday.org.



wEEK 39

Weekend

│ MARCh │ MáRTA  │ MARZO │ KOVAS │ MARTS │ MARZU │ 
│ MARZEC │ MARÇO │ MARTIE │ MAREC │ MAREC │

Março
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 23 Março 2012

Quinta-feira 22 Março 2012

27 de Março : Mudança da hora – início da hora de Verão. À uma da manhã, os relógios são adiantados uma hora 
(para as duas da manhã).
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│ MÄRZ │ MARS │ MAART │ МАРТ │ ΜΑΡΤΊΟΥ │ BŘEZEN │ 
│ MARTS │ MÄRTS │ MARZO │ MAALISKUU │ MARS │ MáRCIUS │ 

Quarta-feira 28 Março 2012

Terça-feira 27 Março 2012

Segunda-feira 26 Março 2012

Em apenas sete dias, um jornal pode passar pelo processo de reciclagem e ser transformado em novos produtos 
de papel.



wEEK 39

Weekend

│ MARCh │ MáRTA  │ MARZO │ KOVAS │ MARTS │ MARZU │ 
│ MARZEC │ MARÇO │ MARTIE │ MAREC │ MAREC │

Março
S T Q Q S S D

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sexta-feira 30 Março 2012

Quinta-feira 29 Março 2012

Resposta: c) Itália.

Qual é o país europeu com mais vulcões ?
a) França  b) Espanha  c) Itália
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│ APRIL │ AVRIL │ APRIL │ АПРИЛ │ ΑΠΡΊΛΊΟΥ │ DUBEN │ 
│ APRIL │ APRILL │ ABRIL │ hUhTIKUU │ APRIL │ AUGUSZTUS │ 

Quarta-feira 4 Abril 2012

Terça-feira 3 Abril 2012

Segunda-feira 2 Abril 2012

7 de Abril: Dia Mundial da Saúde. Neste dia, em todo o mundo, milhares de iniciativas sublinham a importância da 
saúde para uma vida produtiva e feliz.
Para saberes mais: www.portaldasaude.pt; www.who.int/world-health-day/



wEEK 39

Weekend

│ APRIL │ AIBREáN  │ APRILE │ BALANDIS │ APRĪLIS │ APRIL │ 
│ KwIECIEŃ │ ABRIL │ APRILIE │ APRIL │ APRÍL │

Abril
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sexta-feira 6 Abril 2012

Quinta-feira 5 Abril 2012

8 de Abril: A Páscoa marca a ressurreição de Jesus depois da sua crucificação. Este é um feriado móvel, dado 
que está intimamente ligado à celebração da Páscoa judaica, que se rege de acordo com o calendário lunissolar. 
Este ano as igrejas ortodoxas celebram a Páscoa a 15 de Abril.
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│ APRIL │ AVRIL │ APRIL │ АПРИЛ │ ΑΠΡΊΛΊΟΥ │ DUBEN │ 
│ APRIL │ APRILL │ ABRIL │ hUhTIKUU │ APRIL │ AUGUSZTUS │ 

Quarta-feira 11 Abril 2012

Terça-feira 10 Abril 2012

Segunda-feira 9 Abril 2012

São necessários 15 500 litros de água para produzir um quilo de carne, tendo em conta a quantidade total de água 
gasta na sua produção (criação do animal, transporte, embalagem, etc.).



wEEK 39

Weekend

│ APRIL │ AIBREáN  │ APRILE │ BALANDIS │ APRĪLIS │ APRIL │ 
│ KwIECIEŃ │ ABRIL │ APRILIE │ APRIL │ APRÍL │

Abril
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sexta-feira 13 Abril 2012

Quinta-feira 12 Abril 2012

Em alguns Estados-Membros da UE, o voto é obrigatório: Bélgica, Chipre, Grécia e Luxemburgo.
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│ APRIL │ AVRIL │ APRIL │ АПРИЛ │ ΑΠΡΊΛΊΟΥ │ DUBEN │ 
│ APRIL │ APRILL │ ABRIL │ hUhTIKUU │ APRIL │ AUGUSZTUS │ 

Quarta-feira 18 Abril 2012

Terça-feira 17 Abril 2012

Segunda-feira 16 Abril 2012

Corre pela tua vida ! Correr é um dos antídotos contra o stress. É simples, não necessita de treino especial e 
começa a produzir efeito nos primeiros 200 metros.



wEEK 39

Weekend

│ APRIL │ AIBREáN  │ APRILE │ BALANDIS │ APRĪLIS │ APRIL │ 
│ KwIECIEŃ │ ABRIL │ APRILIE │ APRIL │ APRÍL │

Abril
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sexta-feira 20 Abril 2012

Quinta-feira 19 Abril 2012

Resposta : c) O Mar Mediterrâneo.

Qual é o maior mar europeu ? 
a) O Mar Báltico b) O Mar Negro           c) O Mar Mediterrâneo

SEMANA 16



│ APRIL │ AVRIL │ APRIL │ АПРИЛ │ ΑΠΡΊΛΊΟΥ │ DUBEN │ 
│ APRIL │ APRILL │ ABRIL │ hUhTIKUU │ APRIL │ AUGUSZTUS │ 

Quarta-feira 25 Abril 2012

Terça-feira 24 Abril 2012

Segunda-feira 23 Abril 2012

Sigmund Freud (psicólogo) – Nadia Comaneci (ginasta) – Albert Einstein (físico) – Marlene Dietrich (cantora). 
Todos eles foram refugiados. hoje, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) ajuda 
22 milhões de pessoas a reconstruir a sua vida. Para saberes mais : www.acnur.org/t3/portugues/.



wEEK 39

Weekend

│ APRIL │ AIBREáN  │ APRILE │ BALANDIS │ APRĪLIS │ APRIL │ 
│ KwIECIEŃ │ ABRIL │ APRILIE │ APRIL │ APRÍL │

Abril
S T Q Q S S D

  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sexta-feira 27 Abril 2012

Quinta-feira 26 Abril 2012

A palavra ‘modem‘, resulta da contracção das palavras ‘modulate’ e ‘demodulate’.

SEMANA 17



│ APRIL │ AVRIL │ APRIL │ АПРИЛ │ ΑΠΡΊΛΊΟΥ │ DUBEN │ 
│ APRIL │ APRILL │ ABRIL │ hUhTIKUU │ APRIL │ AUGUSZTUS │ 

Quarta-feira 2 Maio 2012

Terça-feira 1 Maio 2012

Segunda-feira 30 Abril 2012

O Primeiro de Maio é feriado nacional em mais de 80 países do mundo. Tradicionalmente, representava o final do 
período de Inverno no hemisfério Norte. Em alguns países é celebrado hoje em dia como o Dia do Trabalhador.



wEEK 39

Weekend

│ MAY │ BEALTAINE  │ MAGGIO │ GEGUŽĖ │ MAIJS │ MEJJU │ 
│ MAJ │ MAIO │ MAI │ MAJ │ MáJ │

Maio
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sexta-feira 4 Maio 2012

Quinta-feira 3 Maio 2012

3 de Maio: Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na Declaração Universal dos Direitos do homem diz-se: ‘Todo 
o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão’, incluindo a liberdade de partilhar informação e 
ideias através de qualquer meio. Consulta: www.unesco.pt.

SEMANA 18



│ MAI │ MAI │ MEI │ МАЙ │ ΜΑΪΟΥ │ KVĚTEN │ 
│ MAJ │ MAI │ MAYO │ TOUKOKUU │ MAJ │ MáJUS │ 

Quarta-feira 9 Maio 2012

Terça-feira 8 Maio 2012

Segunda-feira 7 Maio 2012

A Irlanda foi o país que mais vezes ganhou o Festival Eurovisão da Canção (sete vezes).



wEEK 39

Weekend

│ MAY │ BEALTAINE  │ MAGGIO │ GEGUŽĖ │ MAIJS │ MEJJU │ 
│ MAJ │ MAIO │ MAI │ MAJ │ MáJ │

Maio
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sexta-feira 11 Maio 2012

Quinta-feira 10 Maio 2012

9 de Maio : Dia da Europa. Em 1950, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, o ministro francês dos 
Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, apresentou uma proposta para a criação de uma Europa organizada, 
indispensável para a manutenção de relações pacíficas. 
Podes ler o seu discurso na íntegra em : www.europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_pt.htm.

SEMANA 19



│ MAI │ MAI │ MEI │ МАЙ │ ΜΑΪΟΥ │ KVĚTEN │ 
│ MAJ │ MAI │ MAYO │ TOUKOKUU │ MAJ │ MáJUS │ 

Quarta-feira 16 Maio 2012

Terça-feira 15 Maio 2012

Segunda-feira 14 Maio 2012

Resposta : a) O lago Balaton na hungria é o maior lago de água doce da Europa Central.

Que país da Europa Central tem o maior lago de água doce da região ?
a) hungria           b) Polónia c) A República Checa



wEEK 39

Weekend

│ MAY │ BEALTAINE  │ MAGGIO │ GEGUŽĖ │ MAIJS │ MEJJU │ 
│ MAJ │ MAIO │ MAI │ MAJ │ MáJ │

Maio
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sexta-feira 18 Maio 2012

Quinta-feira 17 Maio 2012

20 de Maio : Dia Europeu do Mar. Este dia tem por objectivo destacar a importância do mar no nosso quotidiano. 
Para saberes mais : www.mdn.gov.pt  ; http ://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday.

SEMANA 20



│ MAI │ MAI │ MEI │ МАЙ │ ΜΑΪΟΥ │ KVĚTEN │ 
│ MAJ │ MAI │ MAYO │ TOUKOKUU │ MAJ │ MáJUS │ 

Quarta-feira 23 Maio 2012

Terça-feira 22 Maio 2012

Segunda-feira 21 Maio 2012

25 de Maio – Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Quando um menor desaparece ou é sequestrado, 
é crucial uma reacção imediata. 116 000 é o número único europeu para crianças desaparecidas. De momento, 
este número já foi activado em cerca de metade dos países da UE. 
Para saberes mais: www.missingchildreneurope.eu; www.ap-cd.pt.



wEEK 39

Weekend

│ MAY │ BEALTAINE  │ MAGGIO │ GEGUŽĖ │ MAIJS │ MEJJU │ 
│ MAJ │ MAIO │ MAI │ MAJ │ MáJ │

Maio
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sexta-feira 25 Maio 2012

Quinta-feira 24 Maio 2012

27 de Maio: O termo Pentecostes significa “quinquagésimo dia”. Esta festividade cristã comemora a descida do 
Espírito Santo sobre os apóstolos cinquenta dias após a ressurreição de Jesus Cristo no dia de Páscoa e marca 
o dia do nascimento da igreja.

SEMANA 21



│ MAI │ MAI │ MEI │ МАЙ │ ΜΑΪΟΥ │ KVĚTEN │ 
│ MAJ │ MAI │ MAYO │ TOUKOKUU │ MAJ │ MáJUS │ 

Quarta-feira 30 Maio 2012

Terça-feira 29 Maio 2012

Segunda-feira 28 Maio 2012

31 de Maio: Dia Mundial sem Tabaco. Por ano, pelo menos 650.000 europeus morrem prematuramente devido ao 
tabaco. Sendo o maior factor de risco evitável para o aparecimento de problemas de saúde na Europa, o tabaco 
está associado a uma percentagem significativa de cancros, doenças cardiovasculares e respiratórias.
http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_pt.htm



wEEK 39

Weekend

│ MAY │ BEALTAINE  │ MAGGIO │ GEGUŽĖ │ MAIJS │ MEJJU │ 
│ MAJ │ MAIO │ MAI │ MAJ │ MáJ │

Maio
S T Q Q S S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sexta-feira 1 Junho 2012

Quinta-feira 31 Maio 2012

Falso. As entidades legítimas NUNCA pedem que se revele quaisquer detalhes de cartões de crédito através de 
e-mail.

‘Em algumas circunstâncias, é seguro responder a e-mails que solicitem o envio dos detalhes do cartão de 
crédito.’ Verdadeiro ou falso ?

SEMANA 22



│ JUNI │ JUIN │ JUNI │ ЮНИ │ ΊΟΥΝΊΟΥ │ ČERVEN │ 
│ JUNI │ JUUNI │ JUNIO │ KESÄKUU │ JUNI │ JÚNIUS │ 

Quarta-feira 6 Junho 2012

Terça-feira 5 Junho 2012

Segunda-feira 4 Junho 2012

5 de Junho: Dia Mundial do Ambiente. A Agência Europeia do Ambiente, criada em 1993, na Dinamarca, tem por 
missão fornecer informação fidedigna e independente em matéria ambiental.
www.eea.europa.eu



wEEK 39

Weekend

│ JUNE │ MEIThEAMh  │ GIUGNO │ BIRŽELIS │ JŪNIJS │ ĠUNJU │ 
│ CZERwIEC │ JUNhO │ IUNIE │ JUNIJ │ JÚN │

Junho
S T Q Q S S D

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sexta-feira 8 Junho 2012

Quinta-feira 7 Junho 2012

A 7 e 10 de Junho de 1979, foram eleitos os membros do Parlamento Europeu pela primeira vez por sufrágio 
universal. Até esse momento, eram designados pelos parlamentos nacionais.

SEMANA 23



│ JUNI │ JUIN │ JUNI │ ЮНИ │ ΊΟΥΝΊΟΥ │ ČERVEN │ 
│ JUNI │ JUUNI │ JUNIO │ KESÄKUU │ JUNI │ JÚNIUS │ 

Quarta-feira 13 Junho 2012

Terça-feira 12 Junho 2012

Segunda-feira 11 Junho 2012

Segundo a lenda, Europa era a filha do rei Agenor. Ao apaixonar-se por ela, Zeus, o rei dos deuses, transformou-
se num manso touro branco. Quando colhia flores com umas amigas, Europa viu o touro, acariciou-o, acabando 
por o montar. Zeus aproveitou a oportunidade, raptou Europa e levou-a para Creta.



wEEK 39

Weekend

│ JUNE │ MEIThEAMh  │ GIUGNO │ BIRŽELIS │ JŪNIJS │ ĠUNJU │ 
│ CZERwIEC │ JUNhO │ IUNIE │ JUNIJ │ JÚN │

Junho
S T Q Q S S D

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sexta-feira 15 Junho 2012

Quinta-feira 14 Junho 2012

O 112 é o número europeu de emergência.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm 

SEMANA 24



│ JUNI │ JUIN │ JUNI │ ЮНИ │ ΊΟΥΝΊΟΥ │ ČERVEN │ 
│ JUNI │ JUUNI │ JUNIO │ KESÄKUU │ JUNI │ JÚNIUS │ 

Quarta-feira 20 Junho 2012

Terça-feira 19 Junho 2012

Segunda-feira 18 Junho 2012

Resposta : c) 500 milhões

Quantos cidadãos tem a União Europeia ? 
a) 180 milhões   b) 400 milhões   c) 500 milhões



wEEK 39

Weekend

│ JUNE │ MEIThEAMh  │ GIUGNO │ BIRŽELIS │ JŪNIJS │ ĠUNJU │ 
│ CZERwIEC │ JUNhO │ IUNIE │ JUNIJ │ JÚN │

Junho
S T Q Q S S D

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sexta-feira 22 Junho 2012

Quinta-feira 21 Junho 2012

21 de Junho: Verão. hoje é o dia mais longo do ano. Marca o início do Verão no hemisfério Norte e, 
simultaneamente, o começo do Inverno no hemisfério Sul.

SEMANA 25



│ JUNI │ JUIN │ JUNI │ ЮНИ │ ΊΟΥΝΊΟΥ │ ČERVEN │ 
│ JUNI │ JUUNI │ JUNIO │ KESÄKUU │ JUNI │ JÚNIUS │ 

Quarta-feira 27 Junho 2012

Terça-feira 26 Junho 2012

Segunda-feira 25 Junho 2012

Resposta : b) Irlanda.

Qual é o único Estado-Membro da UE que não tem códigos postais ?
a) Grécia   b) Irlanda c) Roménia



wEEK 39

Weekend

│ JUNE │ MEIThEAMh  │ GIUGNO │ BIRŽELIS │ JŪNIJS │ ĠUNJU │ 
│ CZERwIEC │ JUNhO │ IUNIE │ JUNIJ │ JÚN │

Junho
S T Q Q S S D

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sexta-feira 29 Junho 2012

Quinta-feira 28 Junho 2012

Resposta : A comunidade rom, com cerca de 4 milhões de ciganos na Europa.

Qual é a maior minoria étnica da União Europeia ?

SEMANA 26
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Notas



Verbos Irregulares em Inglês

Infinitivo Passado 
Simples

Particípio 
Passado

acordar awake awoke awoken
ser/ estar be was, were been
carregar bear bore born
bater beat beat beat
tornar-se become became become
começar begin began begun
dobrar bend bent bent
sitiar/ perseguir beset beset beset
apostar bet bet bet
licitar bid bid/bade bid/bidden
amarrar/ ligar bind bound bound
morder bite bit bitten
sangrar bleed bled bled
soprar blow blew blown
partir break broke broken
procriar/ 
reproduzir

breed bred bred

trazer bring brought brought
transmitir/ difundir broadcast broadcast broadcast
construir build built built
queimar burn burned/burnt burned/burnt
rebentar burst burst burst
comprar buy bought bought
lançar cast cast cast
apanhar catch caught caught
escolher choose chose chosen
agarrar-se cling clung clung
vir come came come
custar cost cost cost
rastejar creep crept crept
cortar cut cut cut
lidar/ negociar deal dealt dealt
cavar dig dug dug
mergulhar dive dived/dove dived
fazer do did done
desenhar/ sacar draw drew drawn
sonhar dream dreamed/

dreamt
dreamed/
dreamt

guiar drive drove driven
beber drink drank drunk
comer eat ate eaten
cair fall fell fallen
alimentar feed fed fed
sentir feel felt felt
lutar fight fought fought
encontrar find found found

caber fit fit fit
fugir flee fled fled
lançar fling flung flung
voar fly flew flown
proibir forbid forbade forbidden
esquecer forget forgot forgotten
adiantar-se forego (forgo) forewent foregone
perdoar forgive forgave forgiven
desertar/ deixar forsake forsook forsaken
gelar/ congelar freeze froze frozen
conseguir/ obter get got gotten/got
dar give gave given
ir go went gone
moer grind ground ground
crescer grow grew grown
pendurar hang hung hung
ouvir hear heard heard
esconder hide hid hidden
bater/ acertar hit hit hit
segurar hold held held
magoar hurt hurt hurt
guardar/ manter keep kept kept
ajoelhar kneel knelt knelt
tricotar/ unir knit knit knit
saber know knew known
dispor/ estender lay laid laid
chefiar/ conduzir lead led led
saltar leap leaped/leapt leaped/leapt
aprender learn learned/learnt learned/learnt
sair/ deixar leave left left
emprestar lend lent lent
deixar/ alugar let let let
deitar-se lie lay lain
iluminar light lit lit
perder lose lost lost
fazer make made made
querer/ tencionar mean meant meant
conhecer/ 
encontrar

meet met met

soletrar mal misspell misspelled/
misspelt

misspelled/
misspelt

confundir/ 
entender mal

mistake mistook mistaken

ceifar mow mowed mowed/mown
vencer/ superar overcome overcame overcome
exagerar overdo overdid overdone
ultrapassar overtake overtook overtaken
derrubar/ vencer overthrow overthrew overthrown



Infinitivo Passado 
Simples

Particípio 
Passado

pagar pay paid paid
alegar plead pleaded/pled pleaded/pled
provar prove proved proved/

proven
colocar/ pôr put put put
desistir quit quit quit
ler read read read
livrar-se rid rid rid
cavalgar/ montar ride rode ridden
tocar ring rang rung
levantar/ elevar rise rose risen
correr run ran run
serrar saw sawed sawed/sawn
dizer say said said
ver see saw seen
procurar seek sought sought
vender sell sold sold
enviar send sent sent
pôr/ colocar set set set
costurar/ coser sew sewed sewed/sewn
sacudir/ abanar shake shook shaken
barbear shave shaved shaved/

shaven
tosquiar shear shore shorn
derramar/ verter shed shed shed
brilhar/ lustrar shine shone shone
calçar/ ferrar shoe shoed shoed/shod
disparar/ lançar shoot shot shot
mostrar show showed shown
encolher shrink shrank shrunk
fechar shut shut shut
cantar sing sang sung
afundar sink sank sunk
sentar sit sat sat
dormir sleep slept slept
matar/ assassinar slay slew slain
escorregar slide slid slid
atirar/ lançar sling slung slung
cortar/ rasgar slit slit slit
bater/ castigar smite smote smitten
semear/ espalhar sow sowed sowed/sown
falar speak spoke spoken
apressar/ 
despachar

speed sped sped

gastar spend spent spent
entornar spill spilled/spilt spilled/spilt
girar spin spun spun

cuspir spit spit/spat spit
dividir split split split
espalhar spread spread spread
saltar spring sprang/

sprung
sprung

erguer-se
suportar

stand stood stood

roubar steal stole stolen
meter/ cravar/ 
enfiar

stick stuck stuck

picar sting stung stung
feder stink stank stunk
galgar stride strode stridden
golpear/ bater strike struck struck
amarrar string strung strung
esforçar-se/ lutar strive strove strived
jurar/ praguejar swear swore sworn
varrer sweep swept swept
inchar/ dilatar swell swelled swelled/

swollen 
nadar swim swam swum
balançar/ abanar swing swung swung
tomar/ segurar take took taken
ensinar teach taught taught
rasgar tear tore torn
contar tell told told
pensar think thought thought
vencer/ crescer thrive thrived/throve thrived
atirar/ lançar throw threw thrown
empurrar/ impelir thrust thrust thrust
pisar tread trod trodden
entender understand understood understood
sustentar/ 
defender

uphold upheld upheld

perturbar/ 
transtornar

upset upset upset

despertar wake woke woken
usar wear wore worn
tecer weave weaved/wove weaved/

woven
casar wed wedded wedded
chorar weep wept wept
enrolar/ envolver wind wound wound
ganhar win won won
reter/ conter withhold withheld withheld
aguentar withstand withstood withstood
espremer/ torcer wring wrung wrung
escrever write wrote written
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Teste e melhores os seus conhecimentos

Exerça os seus direitos
Dê voz às suas reclamações
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