Sou Cidadao Europeu
Ano Europeu dos Cidadãos 2013

Cidadania Europeia
Sob proposta da Comissão Europeia, o Conselho e o
Parlamento Europeu designaram 2013, o Ano Europeu
dos Cidadãos, como forma de celebrar o 20º
Aniversário do Tratado de Maastricht, que estabeleceu
o conceito de Cidadania Europeia.
É Cidadão da União Europea qualquer pessoa que
tenha nacionalidade de um Estado-Membro. A
Cidadania da União é COMPLEMENTAR da Cidadania
Nacional e NÃO A SUBSTITUI.
Não é uma dupla Nacionalidade ou uma dupla
Cidadania.
A Cidadania Europeia é um vínculo especial entre cada
Europeu e a União Europeia (UE). É um conjunto de
Direitos e Deveres dos Cidadãos de todos os 28
Estados-Membros da UE.
A Cidadania comporta, genericamente, três dimensões:
Civil: direitos inerentes à liberdade individual, liberdade
de expressão e de pensamento; direito de propriedade;
direito à justiça;
Política: direito de participação no exercício do poder
político, como eleito ou eleitor, no conjunto das
instituições de autoridade pública;
Social: conjunto de direitos relativos ao bem-estar
económico e social, desde a segurança até ao direito
de partilhar do nível de vida segundo os padrões
prevalecentes na sociedade.
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Tenho
direito a
ser
Diferente.

Objetivos do Ano Europeu
dos Cidadãos 2013
Construir uma Europa melhor para os seus Cidadãos.
Convidar os Cidadãos a participar no Debate sobre o
Futuro da União Europeia.
Informar os Cidadãos sobre os seus Direitos enquanto
Europeus.

O que é Ser Cidadão Europeu?
É ter direito de estudar, viajar, trabalhar, residir, obter
cuidados médicos, transferir direitos de segurança
social, ser voluntário ou passar férias ou fazer compras
em todo o Espaço Europeu.
É também poder votar e ser candidato nas eleições
europeias e locais e apresentar petições, reclamações
e sugestões a qualquer Instituição Europeia.
Qualquer Cidadão Europeu tem o Direito e o Dever de
participar ativamente nos processos de deﬁnição e de
decisão das políticas da União Europeia.
Os diversos Direitos estão consagrados em Tratados
da UE e na Carta dos Direitos Fundamentais.

Tenho
direito a
uma Pausa
no Trabalho.
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Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia
Os Direitos dos Cidadãos da UE estão protegidos pela
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
cujo
objetivo
é
assegurar
que
todos
os
Estados-Membros e Instituições Europeias defendem e
desenvolvem medidas para garantir a Igualdade, a
Justiça e os Direitos dos Cidadãos.
A Carta dos Direitos Fundamentais da UE foi adotada,
como compromisso politico, no ano 2000 e reúne, pela
primeira vez num único texto, os direitos civis e
políticos, bem como os direitos económicos e sociais
dos Cidadãos Europeus que estavam dispersos por
diversas leis nacionais e convenções internacionais. É
composta por 54 artigos que listam aquele que é o
património cultural e legal europeu nas áreas da
Dignidade, das Liberdades, da Igualdade, da
Solidariedade, da Cidadania e da Justiça. Em 2009,
com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Carta
passou a ter força de Lei.
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Tenho direito a
Protecao dos
Meus Dados
Pessoais.

Principais Direitos dos Cidadãos
Europeus

Tenho direito
a votar e ser
eleito nas
Eleicoes
Europeias.

Os Cidadãos Europeus têm o direito de saber como a
UE funciona, como são tomadas as decisões e como
estas vão afetá-los. Podem também, e devem,
participar no processo político sempre que possível por exemplo, através da Iniciativa de Cidadania
Europeia – pois as decisões tomadas a nível europeu
afetam diretamente as nossas vidas, mesmo não nos
apercebendo disso.
O que é a Iniciativa de Cidadania Europeia?
É um instrumento de democracia direta que coloca o
Cidadão no centro do processo de decisão europeu.
Desde 2012 que um grupo de europeus pode solicitar à
Comissão Europeia uma proposta legislativa numa
determinada matéria. Para tal, é necessário recolher
um milhão de assinaturas em, pelo menos, sete países
da União Europeia.

O Direito à liberdade de circulação e o Direito de residir,
estudar, trabalhar e viajar, no território de todos os
Estados-Membros da UE.
O Direito de eleger e de ser eleito nas Eleições para o
Parlamento Europeu ou nas Eleições Municipais do
Estado-Membro de residência (quer se seja nacional
desse Estado-Membro ou não).

Saiba mais sobre o Parlamento Europeu:
http://www.europarl.europa.eu/portal/pt
http://www.parleurop.pt
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Principais Direitos dos Cidadãos
Europeus
O Direito à proteção diplomática e consular, no caso de
nos encontrarmos numa situação de diﬁculdade. O que
signiﬁca que, no caso de estarmos fora do território da
UE, podemos pedir ajuda a qualquer representação
diplomática de qualquer Estado-Membro da UE, desde
que não exista uma representação diplomática do
nosso país.
O Direito de petição ao Parlamento Europeu, que é a
instituição que representa os Cidadãos Europeus e,
como tal a que defende os nossos direitos. Sendo
assim, é ao Parlamento Europeu que devemos recorrer
quando os nossos direitos não são respeitados.
O Direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu,
quando há casos de má gestão ou má administração
nas instituições europeias.
Página Oﬁcial do Provedor
http://www.ombudsman.europa.eu/pt/home.faces

O Direito de se dirigir às Instituições Europeias numa
das 24 Línguas Oﬁciais da UE e de obter uma resposta
nessa mesma Língua.
O Direito de aceder aos documentos do Parlamento
Europeu, do Conselho da União Europeia e da
Comissão Europeia – bem como a toda a legislação
produzida pela UE - salvo algumas exceções relativas
aos casos em que a divulgação desses documentos
possa prejudicar o interesse público ou privado.
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Tenho direito
a fazer
compras com
Garantias.

Principais Deveres dos Cidadãos
Europeus
Todos os Direitos pressupõem também Deveres que
são sobretudo de ordem moral, pois não estão
explícitos nos Tratados.
O Dever de assumir a identidade europeia, isto é, o
Dever de nos assumirmos como Cidadãos Europeus.
O Dever de pôr em prática os valores europeus,
aplicando-os no nosso dia-a-dia, através da
cooperação e da participação ativa na comunidade.
O Dever democrático, ou seja, o dever de votar nas
eleições (a nível europeu para o Parlamento Europeu).
O Dever de reclamar o direito à justiça, ou seja, o dever
de nos queixarmos quando os nossos direitos
enquanto Cidadãos não estão a ser respeitados, pois
ao reclamar estaremos a acionar os mecanismos que
vão repor a justiça.

Tenho direito
a
Igualdade
Salarial.
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Símbolos Europeus
A UE é identiﬁcada por uma série de símbolos, sendo o
mais conhecido de todos um círculo de estrelas
amarelas num fundo azul.

A Bandeira Europeia.
A Bandeira Europeia é o símbolo não só da União
Europeia, mas também da unidade e da identidade da
Europa numa aceção mais lata.
A Bandeira Europeia é constituída por doze estrelas
douradas dispostas em círculo sobre um fundo azul. As
estrelas simbolizam os ideais de unidade, solidariedade
e harmonia entre os povos da Europa.
O número de estrelas não está relacionado com o
número de países da UE. O círculo é um símbolo de
unidade.

O Hino Europeu
A melodia escolhida para simbolizar a UE é o "Hino à
Alegria" composto por Ludwig Van Beethoven em 1823,
enquanto parte da Nona Sinfonia, para o poema com o
mesmo nome de Friedrich Schiller, de 1785.
Este Hino simboliza não só a União Europeia, mas
também a Europa num sentido mais lato. O poema
"Hino à Alegria" evoca o ideal da fraternidade de
Schiller, partilhado por Beethoven.
Em 1972, o Conselho da Europa adotou o "Hino à
Alegria" de Beethoven para seu Hino. Em 1985, este foi
adotado pelos dirigentes europeus também como Hino
oﬁcial da União Europeia.
Sem palavras, utilizando apenas a língua universal da
música, este Hino exalta os ideais europeus da
liberdade, paz e solidariedade.
O Hino europeu não se destina a substituir os hinos
nacionais dos países da UE, mas antes a celebrar os
valores que estes partilham.
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O que significa
para si ser
Cidadao
Europeu

O Dia da Europa
No Dia da Europa (9 de maio) comemora-se a Paz e a
unidade na Europa. Esta data assinala o aniversário da
histórica Declaração Schuman. As ideias que estão na
base da UE foram pela primeira vez formuladas em 9
de Maio de 1950 pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros Francês Robert Schuman. Num discurso
proferido em Paris, em 1950, Robert Schuman, Ministro
dos Negócios Estrangeiros francês, expôs a sua visão
de uma nova forma de cooperação política para a
Europa, que tornaria impensável uma guerra entre os
países europeus.
A sua visão passava pela criação de uma instituição
europeia encarregada de gerir em comum a produção
do carvão e do aço. Um ano mais tarde, era assinado
um tratado que criava uma entidade com essas
funções. Considera-se que a União Europeia atual teve
início com a proposta de Schuman.
É por esta razão que este dia é comemorado
anualmente como uma data fundamental para a UE.

A Divisa da UE
«Unida na Diversidade» é a divisa da UE.
A divisa da União Europeia, «Unida na diversidade»,
começou a ser utilizada em 2000.
Esta divisa evoca a forma como os europeus se uniram
e formaram a UE para trabalhar em conjunto pela paz e
prosperidade, sem nunca esquecer a enriquecedora
diversidade de culturas, tradições e línguas que
caracteriza o continente europeu.

A sua opiniao
e Importante.
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Contatos
www.europedirect-oeste.pt
www.facebook.com/europedirect.oeste
Telefone: 262 084 044
Fax: 262 691 546
E-mail: europedirect.oeste@gmail.com
Travessa do Hospital, 14
2550-168 Cadaval
Região Oeste - Portugal

O Centro de Informação Europe Direct Oeste está aberto
ao público de 2ª a 6ª feira das 09.30 às 17.30 com
interrupção para almoço das 13.00 às 14.00 Horas.
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Contate nos
que enviamos
a sua
mensagem a
Uniao
Europeia

NAZARÉ

ALCOBAÇA

CALDAS DA RAINHA
BERLENGAS

ÓBIDOS

PENICHE

BOMBARRAL

CADAVAL
LOURINHÃ
ALENQUER
TORRES VEDRAS

SOBRAL
ARRUDA
DE MONTE DOS VINHOS
AGRAÇO

www.europedirect-oeste.pt
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