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Ao longo da Construção Europeia considerou-se de grande 
importância o estabelecimento de um conjunto de símbolos da 
identidade Europeia.
Entre outros consignou-se o dia 9 de maio como Dia da Europa.

Porquê dia 9 de maio?
Dia 9 de maio de 1950, pelas 16h00, Robert Schuman, o então 
ministro francês dos Negócios Estrangeiros, apresentou, no Salon 
de l’Horloge do Quai d’Orsay, em Paris, uma proposta com as 
bases fundadoras do que é hoje a União Europeia
Esta proposta, conhecida como “Declaração Schuman”, 
baseada numa ideia originalmente lançada por Jean Monnet, 
trazia consigo valores de paz, solidariedade, desenvolvimento 
económico e social, equilíbrio ambiental e regional e incluía a 
criação de uma instituição europeia supranacional incumbida de 
gerir as matérias-primas que nessa altura constituíam a base do 
poderio militar: o carvão e o aço.

Por se considerar que esse dia foi o marco inicial da União 
Europeia, os Chefes de Estado e de Governo, na Cimeira de 
Milão de 1985, decidiram consagrar o dia 9 de maio como “Dia 
da Europa”.

A edição deste ano do dia da Europa é subordinada ao tema 
«escolha o seu futuro», dado que as eleições para o Parlamento 
Europeu, que ocorrerão em Portugal a 26 de maio, nos dão a 
oportunidade de nos pronunciarmos sobre quem deve tomar 
as decisões do futuro próximo, importantes na nossa vida 
quotidiana. 

Dia da Europa 2019  
Eleições para o Parlamento Europeu
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Parlamento Europeu
A União Europeia tem por base um sistema institucional único 
no mundo, composto por diferentes instituições e órgãos. Três 
instituições, pela sua particular importância formam o chamado 
“Triângulo Institucional”: a Comissão Europeia, o Conselho da União 
europeia (composto pelos primeiros-ministros dos estados-membros) 
e o Parlamento Europeu com os deputados eleitos por cada país da 
União Europeia.
O Parlamento Europeu é o único órgão diretamente eleito pelos 
cidadãos. Atualmente é composto por 751 deputados que representam 
os 500 milhões de cidadãos da UE. Tem sede em Estrasburgo e dispõe 
de três locais de trabalho, Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo.

No Parlamento Europeu, os deputados têm assento em diferentes 
grupos políticos e agrupam-se não por nacionalidade, mas em função 
das suas afinidades politicas. Há grupos políticos que integram 
deputados de vários partidos/movimentos de um mesmo país (em 
todo caso cada grupo político integra vários deputados) . Para se 
constituir um grupo político é necessário um número mínimo de 
25 deputados e uma representação de pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros. 

Os lugares de deputados no Parlamento Europeu são repartidos pelos 
Estados-Membros em função da proporção da população de cada 
um, no total da população da União Europeia.

Porquê votar nas eleições europeias de maio de 2019?
Como europeus, enfrentamos muitos desafios, da migração às 
alterações climáticas, do desemprego dos jovens à privacidade dos 
dados. Vivemos num mundo cada vez mais globalizado e competitivo. 
Simultaneamente, o referendo do Brexit demonstrou que a UE não 
é um projeto irrevogável. E, embora muitos de nós considerem a 
democracia como um dado adquirido, esta também parece encontrar-
se sob ameaça crescente, tanto nos princípios como na prática.
Para mais informações consulte:
https://www.destavezeuvoto.eu/

No âmbito das comemorações do Dia da Europa o Centro Europe 
Direct de Bragança está a realizar um conjunto de sessões informativas 
em várias escolas da região sobre a construção europeia, as Instituições 
Europeias nomeadamente o  Parlamento Europeu, apelando também 
para a importância de participação nas Eleições Europeias.

Comprometa-se a votar e assuma a responsabilidade pelo futuro em 
destavezeuvoto.eu.


