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A União Europeia baseia-se em determinados princípios 
fundamentais consagrados no Tratado de Lisboa e na Carta 

dos Direitos Fundamentais da UE.

IGUALDADE

Todos os cidadãos são iguais 
perante a lei. O princípio 
da igualdade entre homens 
e mulheres está subjacente 
a todas as políticas europeias 
e constitui a base 
da integração europeia.

LIBERDADE

A liberdade de circulação 
dá aos cidadãos o direito de 
livre circulação e residência 
no interior da União. Estão 
protegidas as liberdades 
individuais como o respeito 
pela vida privada, a liberdade 
de pensamento, de religião, 
de reunião, de expressão 
e de informação.

DIGNIDADE DO  
SER HUMANO

A dignidade do ser humano 
é inviolável. Deve ser respeitada 
e protegida. A dignidade do 
ser humano constitui não só 
um direito fundamental em si 
mesma, mas também a própria 
base dos direitos fundamentais.

Valores da União 
Europeia
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DIREITOS 
HUMANOS

Os direitos humanos estão 
protegidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da 
UE. Abrangem eles o direito 
a não sofrer nenhuma forma 
de discriminação, o direito 
à proteção dos dados pessoais 
e o direito de acesso à justiça.

ESTADO  
DE DIREITO

A UE baseia-se no Estado 
de direito. Tudo o que a UE 
faz tem por fundamento os 
tratados, aprovados voluntária 
e democraticamente pelos 
seus Estados-Membros.

DEMOCRACIA

O funcionamento da UE 
assenta numa democracia 
representativa, incluindo 
o direito de eleger 
e de ser eleito em eleições.
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REINO UNIDO

BREXIT

No referendo de 2016, o povo do 
Reino Unido votou a favor de sair da 
UE. O Reino Unido saiu da UE 
a 31 de janeiro de 2020.

2020



A União Europeia tem a sua origem nos anos 1950, 
quando seis países devastados pela guerra se 
comprometeram a trabalhar em conjunto para 
construir um futuro comum de forma radicalmente 
inovadora. Os Tratados, que são acordos vinculativos 
entre os Estados-Membros, definem os objetivos, 
o âmbito e o método da cooperação. O método 
implicava a criação de novos órgãos europeus (as 
«instituições»). Cada um destes órgãos tem uma missão 
e uma composição específicas. Para resolver problemas 
que possam surgir, estes órgãos têm de trabalhar em 
estreita colaboração servindo-se das suas diferentes 
competências. Debater questões em mesa-redonda até 
chegar ao melhor acordo possível entre todos ajudou 
a manter a paz na Europa durante mais de 70 anos.

Como funciona 
a União Europeia



POR QUE PRECISA A UE DE 
DIFERENTES INSTITUIÇÕES?

Porque diferentes instituições representam 
diferentes pontos de vista.

Para dar voz às opiniões dos cidadãos, existe 
o Parlamento Europeu, que é diretamente eleito 
pelos cidadãos de todos os países da União, 
de cinco em cinco anos.

A fim de dispor de pontos de vista europeus, 
e não nacionais, existe a Comissão Europeia.

PARLAMENTO 
EUROPEU CONSELHO EUROPEU

E
CONSELHO  

DA UNIÃO EUROPEIA

PONTOS DE VISTA  

DOS CIDADÃOS

PONTOS DE VISTA EUROPEUS

PONTOS DE VISTA  DOS GOVERNOS NACIONAIS

A fim de reunir as opiniões dos governos 
nacionais, existem dois órgãos: o Conselho 
Europeu e o Conselho da União Europeia.

São os debates no âmbito destes quatro órgãos 
principais e entre eles que dão forma 
aos projetos europeus.

COMISSÃO 
EUROPEIA
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POR QUE PRECISA A UE  
DE DOIS CONSELHOS?

Em primeiro lugar, a UE tem de identificar 
e chegar a acordo sobre as grandes 
questões que requerem soluções europeias 
em vez de soluções nacionais.

Esta tarefa é levada a cabo pelos presidentes 
e primeiros-ministros que, reunidos nas «cimeiras», 
constituem o Conselho Europeu.

Em segundo lugar, para concretizar estas 
soluções europeias, a UE tem de chegar 
a acordo sobre atos legislativos e políticas.

Esta tarefa é levada a cabo pelo Conselho 
da UE, onde os governos nacionais 
debatem e negoceiam esses atos legislativos 
e essas políticas.

CASA DOS 
ESTADOS-MEMBROSCONSELHO EUROPEU

CONSELHO DA UE

definem a agenda política da UE negoceiam e votam 
a legislação

CHEFES DE ESTADO  
OU DE GOVERNO

MINISTROS DOS GOVERNOS 
NACIONAIS

10  FACTOS E NÚMEROS SOBRE A UE  |  PT  |  Maio de 2020 



COMO FUNCIONA A UE?

Trabalhando em equipa.

Quase toda a legislação da UE resulta 
de uma negociação entre as três instituições: 
o Parlamento Europeu, o Conselho  
da União Europeia e a Comissão.
Qualquer atividade legislativa parte de uma proposta 
da Comissão. A proposta é, então, negociada 

e acordada pelos ministros que representam 
os governos nacionais eleitos (o Conselho da UE) 
e pelos deputados do Parlamento Europeu. Os atos 
legislativos finalmente acordados constituem 
uma solução equilibrada entre as três instituições 
e os respetivos pontos de vista.
Cada ato legislativo ou política da UE que 
seja aprovado é um passo em direção aos 
grandes objetivos definidos pelos dirigentes 
no Conselho Europeu.

COMISSÃO

CONSELHO DA UE

propõe as leis e o orçamento da UE

negoceiam e adotam as leis e o orçamento

PARLAMENTO 
EUROPEU

PROCESSO  
DE DECISÃO  

DA UE
triângulo institucional
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Quais são os 
principais atores  

da UE?



O CONSELHO EUROPEU

O Conselho Europeu define as orientações 
e prioridades da União — é o órgão estratégico 
da UE.

A cada dois a três meses, o presidente do Conselho 
Europeu convida os dirigentes (primeiros-ministros 
ou presidentes) dos Estados-Membros da UE e o 
presidente da Comissão Europeia para reuniões, 
as chamadas «cimeiras». O papel do presidente 

é decidir quais são as grandes questões a abordar 
em cada reunião e fazer com que todos cheguem 
a um consenso. Quase todos os acordos 
do Conselho Europeu têm de ser alcançados 
por unanimidade.

Os acordos alcançados nas reuniões são 
enunciados nas conclusões do Conselho Europeu. 
Logo após as reuniões, as conclusões ficam 
diretamente disponíveis na Internet em todas 
as línguas oficiais da UE.

O Conselho Europeu tem sede em Bruxelas.
www.consilium.europa.eu/pt

CONSELHO EUROPEU
define o rumo e as prioridades da União

CONCLUSÕES 

ACORDOS

acessíveis na Internet, em todas 
as línguas oficiais da UE

CHEFES DE ESTADO OU DE GOVERNO
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O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

O Conselho da União Europeia (ou apenas 
Conselho) é um lugar onde os ministros dos 
governos nacionais eleitos dos Estados-Membros 
trabalham em conjunto. Nas reuniões do Conselho 
participa também a Comissão.

PRINCIPAIS TAREFAS DO CONSELHO:
1. Legislar — juntamente com a Comissão 
e o Parlamento Europeu, é um dos três atores 
no processo legislativo da União.
2. Adotar o orçamento — juntamente com 
o Parlamento Europeu.

3. Relações externas — é o Conselho que define 
e executa a política externa e de segurança da UE. 
Por exemplo, celebra acordos internacionais com 
países terceiros ou organizações internacionais.

As reuniões do Conselho são organizadas de 
acordo com o domínio em questão, para que 
possam reunir-se os ministros competentes. Isto 
significa que se realizam reuniões do Conselho 
sobre as finanças, o ambiente, a energia, a justiça 
e assim por diante, em que participam os ministros 
responsáveis por estes domínios.

O Conselho realiza debates públicos quando 
analisa e vota os atos legislativos propostos. Esses 
debates podem ser acompanhados em direto 
no sítio Web do Conselho.

Os ministros de cada Estado- 
-Membro responsáveis pelas 

mesmas pastas reúnem-se

ASSUNTOS 
GERAIS

AGRICULTURA 
E PESCAS

QUESTÕES 
ECONÓMICAS 

E FINANCEIRAS
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Na maior parte dos casos, ao legislar, o Conselho 
decide por maioria. Só existem alguns casos 
em que as decisões têm de ser tomadas por 
unanimidade. O sistema de votação baseia-se 
numa maioria de Estados-Membros e numa 
maioria de população da UE. Em teoria, 
o Conselho pode adotar leis assim que as maiorias 
exigidas tenham sido claramente alcançadas. 
Na realidade, muitas vezes o Conselho continua 
a debater e melhorar o projeto de ato legislativo 
até alcançar a mais elevada maioria possível 
(ou mesmo a unanimidade).

O Conselho é presidido pelo Governo de um 
Estado-Membro: esta é a Presidência do 
Conselho da União Europeia, e muda de 
seis em seis meses. Todos os Estados-Membros 
assumem a Presidência, rotativamente.

Nas seguintes páginas relativas aos Estados- 
-Membros, poderá ver quando o seu país irá 
assumir a presidência do Conselho.

O Conselho tem sede em Bruxelas.  
Venha ao nosso Centro de Visitantes!
www.consilium.europa.eu/pt

NEGÓCIOS 
ESTRANGEIROS

EDUCAÇÃO, 
JUVENTUDE, CULTURA 

E DESPORTO

TRANSPORTES, 
TELECOMUNICAÇÕES 

E ENERGIA
EMPREGO, POLÍTICA 

SOCIAL, SAÚDE 
E CONSUMIDORES

COMPETITIVIDADE

JUSTIÇA E ASSUNTOS 
INTERNOS

AMBIENTE
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Parlamento Europeu

O PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento Europeu (PE) representa 
os interesses dos cidadãos da UE. É composto 
por 705 membros (os deputados ao PE), que são 
diretamente eleitos pelos cidadãos da UE 
a cada cinco anos.

PRINCIPAIS TAREFAS DO PE:
1. Legislação — adota legislação, juntamente 
com o Conselho da União Europeia.
2. Orçamento — juntamente com o Conselho 
da União Europeia, adota o quadro financeiro 

plurianual (o orçamento de longo prazo da UE) 
e aprova o orçamento anual da UE.
3. Acompanhamento — certifica-se de que os 
fundos da UE são utilizados de forma apropriada 
e supervisiona as outras instituições da UE, em 
particular a Comissão. O PE elege o presidente da 
Comissão e tem o direito de aprovar e dissolver 
a Comissão.

Todas as sessões do Parlamento, bem como 
as reuniões das suas comissões, são públicas 
e podem ser acompanhadas em direto.

O PE tem sede em Estrasburgo, mas exerce 
atividades também em Bruxelas e no Luxemburgo.
www.europarl.europa.eu

SESSÕES 
PLENÁRIAS

Reuniões do PE,  
nas quais os deputados 

votam as leis

20 COMISSÕES 
Deputados debatem temas 

específicos em grupos 
pequenos

PROPOSTAS DE LEIS
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A COMISSÃO EUROPEIA

A Comissão Europeia faz a gestão quotidiana da 
UE. Talvez já tenha ouvido dizer que a Comissão 
tem o direito de iniciativa. O que é que isso 
significa? Significa que a Comissão é responsável 
por propor nova legislação europeia. A Comissão 
é a única instituição europeia que pode propor 
legislação. Também é a Comissão que propõe 

o orçamento da UE. O Parlamento Europeu 
e o Conselho debatem e decidem em conjunto 
as leis e o orçamento.

A Comissão é composta por 27 comissários, 
um por cada Estado-Membro. Os comissários 
atuam no interesse geral da União Europeia e não 
representam os interesses específicos dos seus 
países de origem.

A Comissão tem sede em Bruxelas.
www.ec.europa.eu

PROPÕE NOVA 
LEGISLAÇÃO

GUARDIÃ DOS 
TRATADOS DA UE

GERE AS POLÍTICAS DA UE 
E ATRIBUI FINANCIAMENTO 

DA UE

REPRESENTA A UE 
INTERNACIONALMENTE
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Existem também outras instituições e órgãos que 
asseguram o funcionamento da UE, como, por 
exemplo, órgãos que verificam se a legislação da 
UE é cumprida ou se o orçamento da UE é utilizado 
corretamente. Outros órgãos certificam-se de que as 
diferentes vozes são ouvidas no plano europeu e de 
que a voz da UE é ouvida internacionalmente.

Outras instâncias 
da UE



O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO 
EUROPEIA, que é composto por juízes 
provenientes de cada Estado-Membro, interpreta 
o direito da UE e vela por que seja aplicado da 
mesma forma em toda a União. São igualmente 
da sua competência os recursos interpostos por 
Estados, empresas ou particulares, caso sejam 
diretamente afetados por atos adotados pelas 
instituições da UE. O Tribunal de Justiça tem sede 
no Luxemburgo.
curia.europa.eu

O TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU certifica-se 
de que o orçamento da União Europeia é utilizado 
corretamente e de que os fundos da UE são 
recolhidos e gastos de forma legal e de acordo com 
uma boa gestão financeira. O Tribunal é composto 
por um membro de cada Estado-Membro e tem 
sede no Luxemburgo.
www.eca.europa.eu

O PROVEDOR DE JUSTIÇA EUROPEU investiga 
queixas apresentadas por má administração nas 
instituições e órgãos da União Europeia. Qualquer 
cidadão de um Estado-Membro da União ou 
residente no território de um Estado-Membro pode 
apresentar queixa ao Provedor de Justiça Europeu. 
As empresas e associações também o podem 

fazer. O provedor de Justiça europeu está sediado 
em Estrasburgo.
www.ombudsman.europa.eu

A AUTORIDADE EUROPEIA PARA 
A PROTEÇÃO DE DADOS certifica-se de que 
as instituições e órgãos europeus respeitam 
o direito à privacidade quando tratam dados 
pessoais e elaboram novas políticas e legislação. 
A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 
tem sede em Bruxelas.
www.edps.europa.eu

O ORGANISMO EUROPEU DE LUTA 
ANTIFRAUDE (OLAF) investiga casos de 
fraude relacionada com o orçamento da União 
Europeia, de corrupção e de falta grave no seio 
das instituições europeias. O OLAF tem sede 
em Bruxelas.
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pt

OS ÓRGÃOS DE CONTROLO
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A UE NO MUNDO

O SERVIÇO EUROPEU PARA A AÇÃO 
EXTERNA (SEAE) é o serviço diplomático da 
União. Cabe-lhe fazer com que a voz da UE seja 
ouvida no mundo. A ação da União à escala 
internacional tem por objetivo promover os 
direitos humanos, o desenvolvimento, a ajuda 

humanitária, o comércio e o trabalho realizado 
pelas organizações multilaterais. O SEAE tem sede 
em Bruxelas, mas exerce também a sua atividade 
em todo o mundo, por intermédio das suas 
140 delegações fora da União Europeia.
www.eeas.europa.eu

A SOCIEDADE CIVIL E AS REGIÕES

O COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU dá 
às organizações da sociedade civil dos Estados- 
-Membros a possibilidade de exporem os seus 
pontos de vista à escala europeia. O Comité 
é composto por 326 membros provenientes de 
grupos de interesses económicos e sociais nos 
Estados-Membros. Tem sede em Bruxelas.
www.eesc.europa.eu

O COMITÉ DAS REGIÕES EUROPEU dá voz às 
regiões e aos municípios da UE, permitindo-lhes 
expor os seus pontos de vista à escala europeia. Os 
329 membros do Comité são representantes eleitos 
local e regionalmente provenientes de todos os 
Estados-Membros. O Comité das Regiões tem sede 
em Bruxelas.
www.cor.europa.eu

OS BANCOS

O BANCO CENTRAL EUROPEU é o banco 
central dos 19 países da União Europeia que 
adotaram o euro. A sua principal função é manter 
a estabilidade dos preços na área do euro e assim 
preservar o valor do euro. Tem sede em Frankfurt 
am Main.
www.ecb.europa.eu

O BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO é a 
instituição de financiamento da União Europeia. 
A sua especialidade é promover o crescimento 
e o emprego, a inovação e as competências, 
as pequenas e médias empresas, a ação climática 
e as infraestruturas estratégicas em toda a UE. 
Tem sede no Luxemburgo.
www.eib.org
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A União Europeia
e os seus 

Estados-Membros



Número de telefone de emergência 112

Extensão de domínio 

Internet da UE .eu

SUPERFÍCIE
4 225 127 km2

POPULAÇÃO
446,8 milhões de habitantes

UE

LÍNGUAS 
OFICIAIS

Alemão
Búlgaro
Checo
Croata
Dinamarquês

Eslovaco
Esloveno
Espanhol
Estónio
Finlandês

Francês
Grego
Húngaro
Inglês
Irlandês

Italiano
Letão
Lituano
Maltês
Neerlandês

Polaco
Português
Romeno
Sueco

DIA DA EUROPA

9
de maio

Aniversário da 
Declaração de 

Schuman, que deu 
início ao projeto 

da UE (1950)

Portal da União Europeia: 
europa.eu
Estudar na UE: 
erasmusprogramme.com
Trabalhar na UE: 
ec.europa.eu/eures
Trabalhar para a UE: 
epso.europa.eu

SABIA QUE...?
A UE recebeu o Prémio Nobel 
da Paz em 2012.

UNIÃO  
EUROPEIA

DIA DE PORTAS ABERTAS
Em maio de cada ano, as 
instituições da UE abrem as 
portas ao público.

CIDADES ADMINISTRATIVAS 
DA UE
Bruxelas, Luxemburgo, 
Estrasburgo

from national day video

(*) Por ordem alfabética dos nomes das línguas em português.
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BRUXELAS
LUXEMBURGO

ESTRASBURGO

AS CORES DA BANDEIRA
As 12 estrelas douradas em 
fundo azul representam os 
ideais de unidade, solidariedade 
e harmonia entre os povos da 
Europa. A bandeira tornou-se 
o símbolo oficial da UE em 1985.

Número de telefone de emergência 112



CAPITAL: BRUXELAS

BÉLGICA
Reino da Bélgica

BRUXELAS
SUPERFÍCIE
30 666 km2

POPULAÇÃO
11,5 milhões de habitantes 
(2019) 

BE

LÍNGUAS OFICIAIS
Alemão (germânica)
Francês (românica)
Neerlandês (germânica)

AS CORES DA BANDEIRA
As cores são as do escudo de armas 
do antigo Ducado de Brabante: um 
leão amarelo com garras e língua 
vermelhas em fundo preto.

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro,  
figura o rei Filipe.

€

Antuérpia
Gante

Charleroi
Liège

21
de julho

Leopoldo I foi
o primeiro rei belga 

(1831)

FERIADO NACIONAL
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Indicativo telefónico do país: +32

Extensão de domínio Internet do país .be

Idade de voto

18
Obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2024

SABIA QUE...?
O saxofone foi inventado 
pelo belga Adolphe Sax.

+ INFO

Informações sobre o país:
belgium.be
Representação permanente 
junto da União Europeia:
europeanunion.diplomatie.belgium.be

REGIME POLÍTICO
O Parlamento Federal da Bélgica é constituído 
por duas câmaras: a Câmara dos Representantes 
(Abgeordnetenkammer/Chambre des représentants/ 
/Kamer van Volksvertegenwoordigers, 150 deputados) 
e o Senado (Senat/Sénat/Senaat, 60 senadores). 
As eleições legislativas realizam-se de cinco em 
cinco anos. O chefe de Estado é o rei, mas não tem 
poderes políticos. O primeiro-ministro é nomeado 
pelo rei, mas precisa de um voto de confiança 
do parlamento. Na Bélgica, as entidades federais, 
isto é, as regiões e as comunidades, gozam 
de um elevado nível de autonomia.
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TERMO INTRADUZÍVEL
en stoemelings  
Fazer algo à socapa, 
sub-repticiamente.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes belgas 
que estudam 
no estrangeiro

9 284

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Bélgica

10 712

https://www.belgium.be/language_selection
http://www.europeanunion.diplomatie.belgium.be


SÓFIA

Varna

Ruse

Plovdiv

Burgas

CAPITAL: SÓFIA

BULGÁRIA
República da Bulgária

SUPERFÍCIE
110 996 km2

POPULAÇÃO
7 milhões de habitantes 
(2019)

BG

LÍNGUA OFICIAL
Búlgaro (eslava)

AS CORES DA BANDEIRA
O branco simboliza a paz, 
o amor e a liberdade, o verde 
a prosperidade agrícola 
e o vermelho a luta pela 
independência e a coragem 
dos militares.

3
de março
Dia da libertação

do Império Otomano 
(1878)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Lev (BGN)
Nas moedas de lev figura São João de Rila,  
o primeiro eremita búlgaro.
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REGIME POLÍTICO
O parlamento búlgaro, ou Assembleia 
Nacional (Narodno sabranie), é composto 
por 240 deputados, eleitos por quatro 
anos. O chefe de Estado é o presidente da 
República, eleito diretamente pelos cidadãos 
para um mandato de cinco anos. O principal 
detentor do poder executivo é o Governo, 
presidido pelo primeiro-ministro.

Indicativo telefónico do país: +359

Extensão de domínio Internet do país .bg

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2018

próxima presidência ainda 
sem data

SABIA QUE...?
A Bulgária é o maior 
produtor mundial 
de óleo de rosas.

+ INFO

Informações sobre o país:
bulgariatravel.org
Representação permanente 
junto da União Europeia:
mfa.bg/embassies/belgiumpp

Idade de voto

18
Obrigatório
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TERMO INTRADUZÍVEL
айляк [aylyak]
Estar descontraído, sem stress 
e livre para gozar a vida.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes búlgaros 
que estudam 
no estrangeiro

2 465

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Bulgária

1 545

http://bulgariatravel.org
http://www.mfa.bg/embassies/belgiumpp


CAPITAL: PRAGA

CHÉQUIA
República Checa

PRAGA
SUPERFÍCIE
78 871 km2

POPULAÇÃO
10,6 milhões de habitantes 
(2019) 

CZ

LÍNGUA OFICIAL
Checo (eslava)

AS CORES DA BANDEIRA 
O vermelho e o branco 
representam a Boémia e o 
triângulo azul representa 
a Morávia.

28
de outubro
Dia da fundação do 

Estado checoslovaco 
independente

(1918)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Coroa checa (CZK)
Na face das coroas checas figura o leão checo.

Liberec

Brno

Plzeň
Ostrava
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REGIME POLÍTICO
O parlamento é constituído pela Câmara 
dos Deputados (Poslanecká sněmovna), 
constituída por 200 deputados eleitos 
por quatro anos, e pelo Senado (Senát), 
constituído por 81 senadores eleitos por 
um período de seis anos. O presidente da 
República é o chefe de Estado e é eleito 
diretamente para um mandato de cinco 
anos. O presidente nomeia o primeiro- 
-ministro e os restantes membros 
do Governo.

Indicativo telefónico do país: +420

Extensão de domínio Internet do país .cz

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2022

SABIA QUE...?
A palavra «robô» (baseada 
em robota, que significa 
«trabalho») foi utilizada pela 
primeira vez pelo escritor 
checo Karel Čapek na sua 
obra de teatro intitulada 
Rossum’s Universal Robots, 
publicada em 1920.

+ INFO

Informações sobre o país:
www.czechtourism.com
Representação permanente 
junto da União Europeia:
mzv.cz/representation_brussels

Idade de voto

18
Não obrigatório
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TERMO INTRADUZÍVEL
chatař
Uma pessoa que vive na 
cidade durante a semana 
e que nos fins de semana 
«foge» para a casa de férias  
ou para a casa de campo.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes checos 
que estudam 
no estrangeiro

7 891

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Chéquia

10 534

https://www.czechtourism.com
http://www.mzv.cz/representation_brussels


CAPITAL: COPENHAGA

DINAMARCA
Reino da Dinamarca

COPENHAGA

SUPERFÍCIE
42 925 km2

POPULAÇÃO
5,8 milhões de habitantes 
(2019) 

DK

LÍNGUA OFICIAL
Dinamarquês (germânica)

AS CORES DA BANDEIRA
A cruz branca descentrada 
é um símbolo cristão nórdico. 
A Dannebrog é a mais antiga 
bandeira nacional em uso no 
mundo, servindo de modelo 
para outras bandeiras nórdicas.

5
de junho

Assinatura
da Constituição 
dinamarquesa

(1849)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Coroa dinamarquesa (DKK)
A rainha Margarida II figura 
nas moedas de coroa.

Aarhus

Aalborg

Odense
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REGIME POLÍTICO
O parlamento da Dinamarca é designado 
por Assembleia do Povo (Folketinget) 
e é constituído por 179 deputados 
eleitos por quatro anos. O chefe de 
Estado é a rainha, mas tem apenas um 
papel representativo. Porém, cabe-lhe 
nomear o primeiro-ministro, que tem de 
ter a aprovação do parlamento. As duas 
regiões autónomas, Gronelândia e ilhas 
Faroé, fazem parte da Dinamarca, mas não 
da União Europeia.

Indicativo telefónico do país: +45

Extensão de domínio Internet do país .dk

SABIA QUE...?
Alguns contos de fadas 
muito conhecidos como, 
por exemplo, A Roupa 
Nova do Rei, foram escritos 
pelo autor dinamarquês 
Hans Christian Andersen.

+ INFO

Informações sobre o país:
denmark.dk
Representação permanente  
junto da União Europeia:
eu.um.dk

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2025
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TERMO INTRADUZÍVEL
hygge
Sensação de aconchego, 
algo que nos faz sentir felizes 
e confortáveis. A sensação de 
hygge pode ser criada, por 
exemplo, com uma lareira acesa 
e velas.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes dinamarqueses 
que estudam 
no estrangeiro

4 659

Estudantes estrangeiros 
que estudam 
na Dinamarca

5 731

https://denmark.dk/
http://www.eu.um.dk


CAPITAL: BERLIM

ALEMANHA
República Federal da Alemanha

SUPERFÍCIE
357 569 km2

POPULAÇÃO
83 milhões de habitantes 
(2019)

DE

LÍNGUA OFICIAL
Alemão (germânica)

AS CORES DA BANDEIRA
As cores da bandeira inspiram-se 
nas fardas negras com detalhes 
dourados e vermelhos do Corpo 
Livre de Lützow (Lützowsche 
Freikorps), uma organização que 
tinha por objetivo criar  
uma Alemanha  
unificada no  
século XIX.

3
de outubro

Dia da unidade 
alemã (1990)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro,  
figura a águia, símbolo da soberania alemã.

€

BERLIM

Munique

Frankfurt am Main

Hamburgo

Colónia
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REGIME POLÍTICO 
O parlamento é constituído pelo Parlamento 
Federal (Bundestag: 709 deputados, eleitos 
por um período de quatro anos em eleições 
gerais) e pelo Conselho Federal (Bundesrat: 
69 membros, nomeados pelos governos dos 
estados federados, ou Länder. O chefe de 
Estado é o presidente federal, que é eleito por 
cinco anos, mas tem um papel essencialmente 
representativo. No entanto, o presidente 
federal nomeia o chanceler federal, que preside 
ao Governo federal. As competências são 
partilhadas entre o Governo federal e os Länder.

Indicativo telefónico do país: +49

Extensão de domínio Internet do país .de

SABIA QUE...?
O alemão Johannes  
Gutenberg inventou a prensa 
móvel por volta de 1450, o que 
tornou possível produzir livros 
em massa e disponibilizá-los  
em grande escala.

+ INFO

Informações sobre o país:
deutschland.de
Representação permanente 
junto da União Europeia:
bruessel-eu.diplo.de

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2020
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TERMO INTRADUZÍVEL
Sehnsucht
Um desejo profundo de 
algo que pode não ser 
possível alcançar.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes alemães 
que estudam 
no estrangeiro

40 959

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Alemanha

34 497

https://www.deutschland.de/en
https://bruessel-eu.diplo.de/


CAPITAL: TALINE

ESTÓNIA
República da Estónia

SUPERFÍCIE
45 336 km2 

POPULAÇÃO
1,3 milhões de habitantes 
(2019) 

EE

LÍNGUA OFICIAL
Estónio (fino-húngrica)

AS CORES DA BANDEIRA 
O azul simboliza o céu e a água, o preto 
a terra e as densas florestas, e o branco 
a neve no inverno.

24
de fevereiro

Dia em que o país 
proclamou a sua 
independência 
da Rússia (1918)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2011)
Na face nacional das moedas de euro,  
figura o mapa da Estónia.

€

TALINE

Tartu

Narva
Kohtla-Järve
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REGIME POLÍTICO 
O parlamento estónio (Riigikogu) 
é constituído por 101 deputados eleitos 
por quatro anos em eleições gerais. O chefe 
de Estado é o presidente da República, 
eleito pelo parlamento por quatro anos. 
O presidente desempenha funções 
maioritariamente representativas, mas 
indigita o primeiro-ministro, que é depois 
nomeado pelo parlamento. O poder 
é exercido pelo primeiro-ministro  
e pelo Governo.

Indicativo telefónico do país: +372

Extensão de domínio Internet do país .ee

SABIA QUE...?
A Estónia foi o primeiro país do 
mundo a usar um sistema de 
votação eletrónica nas eleições 
locais de 2005 e também, 
anos mais tarde, nas eleições 
nacionais e europeias.

+ INFO

Informações sobre o país:
estonia.ee
Representação permanente 
junto da União Europeia:
eu.mfa.ee

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2017

próxima presidência  
ainda sem data
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TERMO INTRADUZÍVEL
viitsima
Uma ligeira sensação de 
preguiça ou não ter vontade 
de fazer uma coisa.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes estónios 
que estudam 
no estrangeiro

1 135

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Estónia

1 871

https://estonia.ee/
https://eu.mfa.ee


CAPITAL: DUBLIM

IRLANDA
Irlanda

SUPERFÍCIE
69 947 km2

POPULAÇÃO
4,9 milhões de habitantes (2019) 

IE

LÍNGUAS OFICIAIS
Inglês (germânica)
Irlandês (céltica)

AS CORES DA BANDEIRA
O verde simboliza os 
nacionalistas católicos 
romanos, o cor de laranja 
a comunidade unionista 
protestante e o branco 
a paz entre eles.

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas 
de euro, figura a harpa céltica, 
símbolo da Irlanda.

DUBLIM

Galway

Limerick

Waterford
Cork

€

17
de março

Dia da morte 
de São Patrício, 

padroeiro 
da Irlanda

FERIADO NACIONAL
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Indicativo telefónico do país: +353

Extensão de domínio Internet do país .ie

SABIA QUE...?
A Irlanda é o país com mais 
sucesso no festival da Eurovisão, 
com um total de sete vitórias.

+ INFO

Informações sobre o país:
ireland.ie
Representação permanente 
junto da União Europeia:
dfa.ie/prep/brussels

Idade de voto

18
Não obrigatório

REGIME POLÍTICO
A Irlanda é uma república e o seu parlamento 
(Oireachtas) é constituído pela Câmara dos 
Deputados (Dáil Éireann: 166 deputados) 
e pelo Senado (Seanad Éireann: 
60 senadores). As eleições legislativas 
realizam-se de cinco em cinco anos. 
O primeiro-ministro (Taoiseach) é nomeado 
pelo presidente da República, sob 
proposta da Dáil Éireann. O chefe de Estado 
é o presidente, que é eleito diretamente 
por sete anos, mas tem apenas  
um papel representativo.

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2026
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TERMO INTRADUZÍVEL
plámás
Bajulação, graxa.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes irlandeses 
que estudam 
no estrangeiro

3 472

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Irlanda

8 017

https://www.ireland.ie/
http://www.dfa.ie/prep/brussels


CAPITAL: ATENAS

GRÉCIA
República Helénica

ATENAS
SUPERFÍCIE
131 694 km2

POPULAÇÃO
10,7 milhões de habitantes 
(2019) 

EL

LÍNGUA OFICIAL
Grego (helénica)

AS CORES DA BANDEIRA
Segundo se crê, as cores da 
bandeira provêm do azul do 
céu e do branco das ondas. 
A cruz branca simboliza 
a ortodoxia grega.

25
de março

Dia em que o país se 
tornou independen-

te do Império 
Otomano (1821)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro, figura uma 
coruja copiada de uma antiga moeda ateniense 
(século V antes de Cristo).

Patras

Heráclion

Salonica

Pireu

€
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REGIME POLÍTICO
O parlamento helénico (Voulí ton 
Ellínon, ou Conselho dos Gregos) 
é constituído por 300 deputados eleitos 
por quatro anos em eleições gerais. 
O chefe de Estado é o presidente da 
República, que é eleito pelo parlamento 
por cinco anos, mas tem apenas um 
papel representativo, embora nomeie 
o primeiro-ministro e o Governo.

Indicativo telefónico do país: +30

Extensão de domínio Internet do país .gr

Idade de voto

17
Obrigatório

SABIA QUE...?
A palavra «tragédia» é de origem 
grega e significa «canto do bode», 
porque as tragédias na Grécia antiga 
eram encenadas em honra de 
Dionísio, o deus do vinho, e os atores 
envergavam peles de cabra.

+ INFO

Informações sobre o país:
visitgreece.gr
Representação permanente 
junto da União Europeia:
mfa.gr/brussels/en/
permanent-representation-eu

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2027
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TERMO INTRADUZÍVEL
μεράκι [meráki] 
Fazer algo com amor 
e carinho.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes gregos 
que estudam 
no estrangeiro

5 259

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Grécia

4 688

http://www.visitgreece.gr/
http://www.mfa.gr/brussels/en/permanent-representation-eu
http://www.mfa.gr/brussels/en/permanent-representation-eu


CAPITAL: MADRID

ESPANHA
Reino de Espanha

MADRIDSUPERFÍCIE
505 983 km2

POPULAÇÃO
46,9 milhões de habitantes 
(2019) 

ES

LÍNGUA OFICIAL
Espanhol (românica)

AS CORES DA BANDEIRA 
O escudo de armas representa os seis 
reinos que fizeram parte da Espanha 
no passado. Na origem, as cores foram 
escolhidas para diferenciar os navios 
espanhóis dos navios das outras nações.

12
de outubro
Dia da hispanidade — 

descoberta da 
América por Cristóvão 

Colombo (1492)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas do euro, 
figura o rei Filipe VI.

Barcelona

Sevilha

Valência

Bilbau

€
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REGIME POLÍTICO 
O parlamento espanhol (Cortes Generales) 
é constituído pelo Congresso (Congreso de 
los Diputados: 350 deputados) e pelo Senado 
(Senado: 266 senadores), eleitos por quatro 
anos. O chefe de Estado é o rei, mas tem apenas 
um papel representativo. O poder é partilhado 
entre as autoridades centrais e as comunidades 
autónomas. O território espanhol abrange as 
ilhas Canárias, as ilhas Baleares e dois enclaves 
no Norte de África: Ceuta e Melilha.

Indicativo telefónico do país: +34

Extensão de domínio Internet do país .es

Idade de voto

18
Não obrigatório

SABIA QUE...?
A Espanha é líder mundial 
em doações e transplantes 
de órgãos.

+ INFO

Informações sobre o país:
spain.info
Representação permanente 
junto da União Europeia:
es-ue.org

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2023
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TERMO INTRADUZÍVEL
sobremesa 
O tempo que se passa 
à mesa depois de comer, 
normalmente a conversar 
com a família e os amigos.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes espanhóis 
que estudam 
no estrangeiro

40 079

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam em Espanha

48 595

https://www.spain.info/fr/
http://www.es-ue.org


FR

CAPITAL: PARIS

FRANÇA
República Francesa

SUPERFÍCIE
638 475 km2

POPULAÇÃO
67 milhões de habitantes 
(2019) 

LÍNGUA OFICIAL
Francês (românica)

AS CORES DA BANDEIRA
A bandeira tem origem 
no rescaldo da Revolução 
Francesa; branco era a cor 
real e azul e vermelho eram 
as cores tradicionalmente 
associadas à cidade de Paris.

14
de julho

Tomada da 
Bastilha (1789)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro, 
figura uma árvore que simboliza a vida, 
a continuidade e o crescimento.

€

PARIS

Marselha

Toulouse Nice

Lião
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REGIME POLÍTICO
O parlamento francês é constituído pela 
Assembleia Nacional (Assemblée nationale: 
577 deputados eleitos por cinco anos em eleições 
gerais) e pelo Senado (Sénat: 348 senadores 
eleitos por um colégio eleitoral por um período 
de seis anos). O chefe de Estado é o presidente 
da República, que é eleito diretamente por 
um período de cinco anos. Dispõe de poderes 
políticos consideráveis e nomeia o primeiro- 
-ministro a partir da maioria parlamentar.  
A França tem igualmente departamentos 
e territórios ultramarinos.

Indicativo telefónico do país: +33

Extensão de domínio Internet do país .fr

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2022

SABIA QUE...?
A França é o país do mundo 
com mais prémios Nobel  
da Literatura.

+ INFO

Informações sobre o país:
france.fr
Representação permanente 
junto da União Europeia:
ue.delegfrance.org
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TERMO INTRADUZÍVEL
dépayser 
Mudar de ares, quebrar 
a rotina, mudar de hábitos.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes franceses 
que estudam 
no estrangeiro

43 905

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam em França

28 722

https://www.france.fr/fr
http://www.ue.delegfrance.org


HR

CAPITAL: ZAGREBE

CROÁCIA
República da Croácia

SUPERFÍCIE
56 594 km2

POPULAÇÃO
4,1 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUA OFICIAL
Croata (eslava)

AS CORES DA BANDEIRA
O vermelho, branco e azul são 
cores pan-eslavas. O xadrez 
de vermelho e branco é o 
escudo histórico da Croácia.

30
de maio

Dia em que o país se 
tornou independente 

da ex-Jugoslávia 
(1991)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Kuna (HRK)
Nas moedas de kuna, figura um 
urso pardo, o maior animal que vive 
na Croácia.

ZAGREBE

Split

Dubrovnik

Rijeka
Osijek
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REGIME POLÍTICO
O parlamento croata (Sabor) é constituído 
por 151 deputados eleitos por quatro 
anos. O presidente da República é eleito 
diretamente por um mandato de cinco 
anos e tem funções essencialmente 
representativas. Nomeia o primeiro- 
-ministro, que precisa de ter a confiança da 
maioria dos deputados.

Indicativo telefónico do país: +385

Extensão de domínio Internet do país .hr

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2020

SABIA QUE...?
A raça de cães dálmatas 
é originária da Croácia  
e da região da Dalmácia.

+ INFO

Informações sobre o país:
croatia.hr
Representação permanente 
junto da União Europeia:
eu.mfa.hr
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TERMO INTRADUZÍVEL
priženiti se
Quando um homem, ao casar, 
é integrado na família da mulher 
(e não o contrário).

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes croatas 
que estudam 
no estrangeiro

1 778

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Croácia

2 097

https://croatia.hr/en-GB
http://eu.mfa.hr/


IT

CAPITAL: ROMA

ITÁLIA
República Italiana

SUPERFÍCIE
302 073 km2

POPULAÇÃO
60,4 milhões de habitantes 
(2019) 

LÍNGUA OFICIAL
Italiano (românica)

AS CORES DA BANDEIRA
O verde simboliza as colinas  
e as pastagens italianas, o branco 
os Alpes cobertos de neve  
e o vermelho o derramamento 
de sangue nas guerras.

2
de junho

Dia da proclamação 
da República Italiana 

(1946)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro, figura 
o chamado homem de Vitrúvio, um desenho 
de Leonardo da Vinci com as proporções  
do corpo humano.

€

ROMA

Turim

Milão

Nápoles

Palermo
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REGIME POLÍTICO
O parlamento italiano é constituído pela 
Câmara dos Deputados (Camera dei Deputati: 
630 deputados) e pelo Senado (Senato della 
Repubblica: 315 senadores). As eleições 
legislativas realizam-se de cinco em cinco 
anos. O chefe de Estado é o presidente da 
República, eleito pelo parlamento por um 
mandato de sete anos, renovável uma vez. 
No entanto, o presidente nomeia o primeiro- 
-ministro, que precisa do voto de confiança 
de ambas as câmaras do parlamento.

Indicativo telefónico do país: +39

Extensão de domínio Internet do país .it

Idade de voto

18
Não obrigatório

(25 para a eleição 
do Senado)

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2028

SABIA QUE...?
A Itália é o país do mundo 
com mais sítios do 
património da UNESCO.

+ INFO

Informações sobre o país:
italia.it
Representação permanente 
junto da União Europeia:
italiaue.esteri.it/rapp_ue
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TERMO INTRADUZÍVEL
abbiocco
Grande sonolência depois 
de uma refeição copiosa.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes italianos 
que estudam 
no estrangeiro

35 666

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam em Itália

26 294

http://www.italia.it/
http://www.italiaue.esteri.it/rapp_ue


CY

CAPITAL: NICÓSIA

CHIPRE
República de Chipre 

SUPERFÍCIE
9 253 km2

POPULAÇÃO
0,9 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUAS OFICIAIS
Grego (helénica)
Turco (turcomana)

AS CORES DA BANDEIRA  
Os ramos verdes de oliveira em fundo 
branco representam a esperança de paz. 
O mapa representado na bandeira é em 
cor de laranja acobreado, que simboliza as 
grandes minas de cobre existentes na ilha. 
Chipre foi a primeira nação a incluir o seu 
mapa na respetiva bandeira.

1
de outubro

Dia da proclamação 
da República de 

Chipre (1960)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2008)
Na face nacional das moedas de euro, 
figura o ídolo cruciforme de 3000 antes 
de Cristo.

w

€

Pafos Limassol

Larnaca

NICÓSIA
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REGIME POLÍTICO
O parlamento cipriota é designado por Câmara 
dos Representantes (Vouli ton Antiprosópon) 
e é constituído por 80 deputados; 56 destes são 
eleitos diretamente por um período de cinco 
anos e os restantes 24 assentos estão reservados 
para a comunidade turca, embora estejam vagos 
desde 1964. Há ainda três membros com estatuto 
de observador em representação das minorias 
religiosas (maronita, católica romana e arménia). 
O presidente da República é eleito diretamente 
por cinco anos e acumula as funções de chefe 
de Estado e de chefe de governo.

wIndicativo telefónico do país: +357

Extensão de domínio Internet do país .cy

Idade de voto

18
Obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2026

SABIA QUE...?
Chipre é o país do mundo com 
mais praias com bandeira azul 
por superfície. Orgulha-se 
de ter 57 praias limpas.

+ INFO

Informações sobre o país:
visitcyprus.com
Representação permanente 
junto da União Europeia:
mfa.gov.cy/permrepeu
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TERMO INTRADUZÍVEL
κκελετζής [kkeletzis]
Significa «obstinado» 
em grego de Chipre, 
mas o termo não é utilizado 
na Grécia.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes cipriotas 
que estudam 
no estrangeiro

635

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam em Chipre

1 077

https://www.visitcyprus.com/index.php/en/
http://www.mfa.gov.cy/permrepeu


RIGA

Daugavpils

Jelgava
Liepaja

LV

CAPITAL: RIGA

LETÓNIA
República da Letónia

SUPERFÍCIE
64 586 km2 

POPULAÇÃO
1,9 milhões de habitantes 
(2019) 

LÍNGUA OFICIAL
Letão (báltica)

AS CORES DA BANDEIRA 
O carmim simboliza a vontade de 
lutar pela liberdade e pela libertação. 
A risca branca representa a paz 
e a independência.

18
de novembro

Dia da proclamação 
da República 

da Letónia (1918)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2014)
Na face nacional das moedas de euro, figura  
uma jovem letã que representa o povo.

€
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REGIME POLÍTICO 
O parlamento letão (Saeima) 
é constituído por 100 deputados 
eleitos por quatro anos em eleições 
gerais. O presidente da República, 
eleito pelo parlamento por quatro 
anos, nomeia o primeiro-ministro, que 
constitui o Governo. Antes de assumir 
funções, o novo governo precisa 
do voto de confiança do Saeima.

Indicativo telefónico do país: +371

Extensão de domínio Internet do país .lv

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2028

SABIA QUE...?
Na Letónia, existe um festival 
de canto e dança único, que 
se realizou pela primeira vez 
em 1873 e se tornou parte do 
património cultural imaterial 
da UNESCO. Nele participam 
40 000 artistas.

+ INFO

Informações sobre o país:
latvia.eu
Representação permanente 
junto da União Europeia:
mfa.gov.lv/en/brussels
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TERMO INTRADUZÍVEL
ciemakukulis
Um pequeno presente, 
habitualmente comestível, que 
os visitantes oferecem a quem 
os recebe em sua casa.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes letões 
que estudam 
no estrangeiro

2 156

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Letónia

1 946

https://www.latvia.eu/
http://www.mfa.gov.lv/en/brussels


LT

CAPITAL: VÍLNIUS

LITUÂNIA
República da Lituânia

VÍLNIUS

SUPERFÍCIE
65 284 km2 

POPULAÇÃO
2,8 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUA OFICIAL
Lituano (báltica)

AS CORES DA BANDEIRA 
O amarelo simboliza os 
campos de trigo dourados, 
o verde as florestas, e o 
vermelho a valentia e o 
sangue dos que defenderam 
a Lituânia.

16
de fevereiro

Dia em que o país 
proclamou a sua 

independência da 
Rússia (1918)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2015)
Na face nacional das moedas de euro, 
figura o escudo de armas da República 
da Lituânia, denominado Vytis.

Kaunas

Klaipėda Šiauliai

€
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REGIME POLÍTICO
O parlamento lituano (Seimas) 
é constituído por 141 deputados 
eleitos por quatro anos. 
O presidente da República, eleito 
diretamente por cinco anos, 
nomeia o primeiro-ministro, 
depois da aprovação pelo Seimas.

Indicativo telefónico do país: +370

Extensão de domínio Internet do país .lt

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2027

SABIA QUE...?
O lituano é a língua indo- 
-europeia mais antiga que 
ainda sobrevive e a mais 
próxima do sânscrito.

+ INFO

Informações sobre o país:
lietuva.lt
Representação permanente 
junto da União Europeia:
eurep.mfa.lt

संस्कृतम्
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TERMO INTRADUZÍVEL
nepakartojama  
Um momento  
mais do que perfeito.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes lituanos 
que estudam 
no estrangeiro

4 452

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Lituânia

3 161

https://lietuva.lt/
http://www.eurep.mfa.lt


LU

CAPITAL: LUXEMBURGO

LUXEMBURGO
Grão-Ducado do Luxemburgo

LUXEMBURGO

SUPERFÍCIE
2 595 km2

POPULAÇÃO
0,6 milhões de habitantes (2019) 

LÍNGUAS OFICIAIS
Francês (românica)
Alemão (germânica)
Luxemburguês (germânica)

AS CORES DA BANDEIRA 
O vermelho, branco e azul derivam  
do escudo de armas  
da Casa do Luxemburgo.

23
de junho
Comemoração
do aniversário

do grão-duque 

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro, 
figura o grão-duque Henrique.

€
Dudelange

Esch-sur-
-Alzette

Schifflange
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REGIME POLÍTICO
O parlamento do Luxemburgo é designado 
por Câmara dos Deputados (Chambre des 
Députés/Châmber vun Députéirten/ 
/Abgeordnetenkammer) e é constituído 
por 60 deputados eleitos por um período 
de cinco anos. O chefe de Estado é o 
grão-duque, mas tem apenas um papel 
representativo. É ele quem nomeia 
o primeiro-ministro, que por sua vez escolhe 
os outros membros do Governo. O Governo 
precisa de obter a confiança da maioria dos 
deputados.

Indicativo telefónico do país: +352

Extensão de domínio Internet do país .lu

Idade de voto

18
Obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2029

SABIA QUE...?
O Luxemburgo é o único 
grão-ducado restante 
do mundo.

+ INFO

Informações sobre o país:
luxembourg.public.lu
Representação permanente 
junto da União Europeia:
bruxelles-rpue.mae.lu
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TERMO INTRADUZÍVEL
verkënnen
Sentir gradualmente 
os efeitos do avanço da 
idade física e mentalmente.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes estrangeiros 
que estudam 
no Luxemburgo

1 077

Estudantes 
luxemburgueses que 
estudam no estrangeiro

538

http://luxembourg.public.lu/fr/index.html
https://bruxelles-rpue.mae.lu/fr.html


BUDAPESTE Debrecen

Szeged

Miskolc

Pécs

HU

CAPITAL: BUDAPESTE

HUNGRIA
Hungria

SUPERFÍCIE
93 012 km2 

POPULAÇÃO
9,8 milhões de habitantes 
(2019) 

LÍNGUA OFICIAL
Húngaro (fino-húngrica)

AS CORES DA BANDEIRA 
O branco simboliza os rios da Hungria, 
o verde as suas montanhas  
e o vermelho o sangue derramado  
nas batalhas.

20
de agosto
Dia da canonização 

do primeiro rei
da Hungria, Santo 

Estêvão (1083)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Forint (HUF)
Nas moedas de forint, figura 
o escudo de armas da Hungria.
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REGIME POLÍTICO 
A Hungria é uma república e o seu 
parlamento, a Assembleia Nacional 
(Országgyűlés), é constituído por 
199 deputados eleitos por quatro anos 
em eleições gerais. O presidente da 
República, eleito pelo parlamento de 
cinco em cinco anos, é o chefe de Estado. 
É ele quem propõe o primeiro- 
-ministro ao parlamento, que tem de dar 
o seu acordo.

Indicativo telefónico do país: +36

Extensão de domínio Internet do país .hu

Idade de voto

18
Não obrigatório

SABIA QUE...?
Budapeste é a capital 
do mundo com mais 
fontes termais.

+ INFO

Informações sobre o país:
wowhungary.com
Representação permanente 
junto da União Europeia:
eu-brusszel.mfa.gov.hu

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2024
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TERMO INTRADUZÍVEL
hiányérzet
A sensação de que falta algo, 
mas não se sabe exatamente 
o quê.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes húngaros 
que estudam 
no estrangeiro

4 341

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Hungria

6 242

https://wowhungary.com/en
https://eu-brusszel.mfa.gov.hu/


MT

CAPITAL: VALETA

MALTA
República de Malta

VALETA

SUPERFÍCIE
316 km2

POPULAÇÃO
0,5 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUAS OFICIAIS
Inglês (germânica)
Maltês (semíticas,  
alfabeto latino)

AS CORES DA BANDEIRA 
As cores são as dos escudos de 
armas da Idade Média. A cruz de 
Jorge que figura na faixa branca 
foi entregue pelo rei Jorge VI aos 
malteses pela sua coragem durante 
a Segunda Guerra Mundial.

21
de setembro
Dia em que o país se 
tornou independen-

te do Reino Unido 
(1964)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2008)
Na face nacional das moedas de euro, 
figura a cruz de Malta, o emblema usado 
pela Ordem Soberana de Malta.

Mosta

San Pawl il-Baħar

Birkirkara

€
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REGIME POLÍTICO
O parlamento de Malta é designado 
por Câmara dos Representantes (Kamra 
tar-Rappreżentanti) e é constituído por 
67 deputados eleitos por cinco anos. 
O presidente da República é eleito pelo 
parlamento por um mandato de cinco 
anos e tem funções essencialmente 
representativas. O primeiro-ministro  
e os restantes ministros são nomeados  
pelo presidente.

Indicativo telefónico do país: +356

Extensão de domínio Internet 

do país .mt

Idade de voto

16
Não obrigatório

SABIA QUE...?
Malta é o mais pequeno país 
da UE e aquele que tem a mais 
alta densidade populacional 
dentro da UE.

+ INFO

Informações sobre o país:
visitmalta.com
Representação permanente 
junto da União Europeia:
foreignaffairs.gov.mt

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2030
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TERMO INTRADUZÍVEL
Ħallata Ballata
Caos total, misturada  
de coisas.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes malteses 
que estudam 
no estrangeiro

413

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam em Malta

2 431

https://www.visitmalta.com/en/home
http://www.foreignaffairs.gov.mt


NL

CAPITAL: AMESTERDÃO

PAÍSES BAIXOS
Reino dos Países Baixos

AMESTERDÃOSUPERFÍCIE
37 378 km2 

POPULAÇÃO
17,3 milhões de habitantes 
(2019) 

LÍNGUA OFICIAL
Neerlandês (germânicas)

AS CORES DA BANDEIRA 
A bandeira inicial era cor de 
laranja, azul e branca, que 
eram as cores do príncipe 
Guilherme de Orange. 
Como o cor de laranja 
tendia a passar a vermelho 
com a exposição ao sol, foi 
substituído pelo  
vermelho no 
século XVII.

27
de abril

O dia de nascimento 
do atual rei

Guilherme Alexandre

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro,  
figura o rei Guilherme Alexandre.

Roterdão

Eindhoven

Haia

Utrecht

€
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REGIME POLÍTICO
O parlamento neerlandês (Staten Generaal) 
é constituído por duas câmaras: a Primeira 
Câmara (Eerste Kamer, com 75 deputados) 
e a Segunda Câmara (Tweede Kamer, com 
150 membros), eleitas por quatro anos. O chefe 
de Estado é o rei, que tem apenas um papel 
representativo, mas nomeia o primeiro- 
-ministro. A Corte Real, o governo, o parlamento 
e o Supremo Tribunal estão localizados na Haia. 
Os Países Baixos têm ainda territórios insulares 
nas Caraíbas.

Indicativo telefónico do país: +31

Extensão de domínio Internet do país .nl

Idade de voto

18
Não obrigatório

SABIA QUE...?
Nos Países Baixos, o número 
de bicicletas (22,5 milhões) 
ultrapassa o de pessoas 
(17,2 milhões) e é o triplo 
do número de carros.

+ INFO

Informações sobre o país:
holland.com
Representação permanente 
junto da União Europeia:
eu.nlmission.org

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2029
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TERMO INTRADUZÍVEL
gezellig
Acolhedor, animado, íntimo 
ou divertido. O termo pode 
aplicar-se a sítios, pessoas, 
experiências e até ao tempo.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes 
neerlandeses que 
estudam no estrangeiro

13 831

Estudantes estrangeiros 
que estudam 
nos Países Baixos

14 145

https://www.holland.com/global/tourism.htm
https://www.permanentrepresentations.nl


AT

CAPITAL: VIENA

ÁUSTRIA
República da Áustria

VIENASUPERFÍCIE
83 878 km2 

POPULAÇÃO
8,9 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUA OFICIAL
Alemão (germânica)

AS CORES DA BANDEIRA
Segundo a lenda, a bandeira 
destinava-se a representar 
o uniforme de Leopoldo V (duque 
da Áustria) após uma feroz batalha. 
O uniforme branco do duque 
estava embebido em sangue e, 
quando retirou o cinto, o tecido 
por baixo deste  
continuava branco.

26
de outubro

Adoção da lei da 
neutralidade da Áustria 

(1955)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro, 
figura o compositor Wolfgang Amadeus 
Mozart, que nasceu na Áustria.

Graz

Salzburgo

Linz

Innsbruck

€
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REGIME POLÍTICO
O parlamento austríaco (Bundesversammlung) 
é constituído pelo Conselho Nacional 
(Nationalrat, 183 deputados eleitos por cinco 
anos em eleições gerais) e pelo Conselho Federal 
(Bundesrat, 61 membros nomeados pelas 
províncias). O presidente da República é eleito 
diretamente por um mandato de seis anos 
e tem funções essencialmente representativas. 
O chanceler federal, que preside ao Governo, 
é nomeado pelo presidente. A Áustria é um 
Estado federal constituído por nove regiões 
autónomas, os Bundesländer.

Indicativo telefónico do país: +43

Extensão de domínio Internet do país .at

Idade de voto

16
Não obrigatório

SABIA QUE...?
O jardim zoológico mais 
antigo do mundo fica 
em Viena, onde foi fundado 
em 1752.

+ INFO

Informações sobre o país:
austria.info
Representação permanente 
junto da União Europeia:
bmeia.gv.at/oev-bruessel

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2018

Próxima presidência ainda  
sem data
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TERMO INTRADUZÍVEL
Schmäh
Brincadeira, trapaça ou mentira, 
mas também traço regional 
ou pessoal, sentido de humor 
e sagacidade.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes austríacos 
que estudam 
no estrangeiro

7 487

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Áustria

7 934

https://www.austria.info/pt
http://www.bmeia.gv.at/oev-bruessel


PL

CAPITAL: VARSÓVIA

POLÓNIA
República da Polónia

SUPERFÍCIE
312 679 km2

POPULAÇÃO
38 milhões de habitantes 
(2019) 

LÍNGUA OFICIAL
Polaco (eslavas)

MOEDA
Zlóti (PLN)
A águia do escudo de armas da Polónia 
figura nas moedas de zlóti.

VARSÓVIA

Cracóvia

Wrocław
Łódź

Poznań

AS CORES DA BANDEIRA 
As cores são inspiradas pela 
primeira utilização alguma vez 
registada do brasão da Polónia: 
uma águia branca sobre um 
escudo vermelho.

11
de novembro

Restauração da 
independência 

(1918)

FERIADO NACIONAL
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Indicativo telefónico do país: +48

Extensão de domínio Internet do país .pl

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2025

SABIA QUE...?
Diz-se que o príncipe Krakus 
matou o Dragão de Wawel, 
dando assim o seu nome 
à cidade de Cracóvia.

+ INFO

Informações sobre o país:
polska.pl
Representação permanente 
junto da União Europeia:
brukselaue.msz.gov.pl

REGIME POLÍTICO
O parlamento polaco é constituído pelo Sejm 
(460 deputados) e pelo Senat (100 membros). 
Os membros de ambas as câmaras são 
eleitos em eleições gerais por um mandato 
de quatro anos. O presidente da República, 
eleito diretamente por cinco anos, nomeia 
o primeiro-ministro, cujo Governo necessita 
do voto de confiança do Sejm.
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TERMO INTRADUZÍVEL
załatwić 
Lidar com uma situação 
recorrendo a expedientes ou 
cunhas ou usando o seu charme.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes polacos 
que estudam 
no estrangeiro

15 453

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Polónia

16 908

https://www.polska.pl/
http://www.brukselaue.msz.gov.pl


PT

CAPITAL: LISBOA

PORTUGAL
República Portuguesa

LISBOA
SUPERFÍCIE
92 227 km2

POPULAÇÃO
10,3 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUA OFICIAL
Português (românica)

AS CORES  
DA BANDEIRA 
O verde simboliza 
a esperança no futuro, 
o vermelho o sangue 
da nação. No escudo de 
armas, os cinco pequenos 
escudos azuis representam 
os cinco reis mouros que 
foram derrotados pelo 
primeiro rei de Portugal.

10
de junho

Dia da data da morte 
do poeta Luís de 
Camões (1580)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro,  
figura o selo real de 1144.

Braga

Porto

Setúbal

€

Amadora
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REGIME POLÍTICO
O parlamento português (Assembleia da 
República) é composto por 230 deputados 
eleitos por quatro anos. O presidente da 
República é eleito diretamente para um 
mandato de cinco anos, é o chefe de Estado 
e nomeia o primeiro-ministro. Portugal 
tem duas regiões autónomas insulares no 
oceano Atlântico: Madeira e Açores.

Indicativo telefónico do país: +351

Extensão de domínio Internet do país .pt

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2021

SABIA QUE...?
Portugal é o maior produtor 
de cortiça do mundo.

+ INFO

Informações sobre o país:
portugalglobal.pt
Representação permanente 
junto da União Europeia:
ue.missaoportugal.mne.pt
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TERMO INTRADUZÍVEL
saudade
Sentimento de nostalgia 
causado pela ausência ou 
desaparecimento de alguém 
ou alguma coisa.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes portugueses 
que estudam 
no estrangeiro

9 132

Estudantes estrangeiros 
que estudam 
em Portugal

14 306

http://www.portugalglobal.pt/EN/Pages/Index.aspx
http://www.ue.missaoportugal.mne.pt


RO

CAPITAL: BUCARESTE

ROMÉNIA
Roménia

SUPERFÍCIE
238 398 km2

POPULAÇÃO
19,4 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUA OFICIAL
Romeno (românica)

AS CORES DA BANDEIRA
O azul representa o céu e a 
liberdade, o amarelo os campos 
e a justiça e o vermelho o sangue 
e a fraternidade.

1
de dezembro

Dia da união 
da Transilvânia 

com o antigo Reino
da Roménia (1918)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Leu romeno (RON)
Nas moedas de bani (fração do leu), 
figura o escudo de armas da Roménia.

Cluj-Napoca

Timişoara

Constanța

Iaşi

BUCARESTE
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REGIME POLÍTICO
A Roménia é uma república e o parlamento 
(Parlamentul României) é constituído pela 
Câmara dos Deputados (Camera Deputatilor, 
329 deputados) e pelo Senado (Senat, 
136 senadores), eleitos por quatro anos. 
O presidente da República é eleito diretamente 
por cinco anos, é o chefe de Estado e tem 
um poder considerável. O presidente nomeia 
o primeiro-ministro de entre a maioria 
parlamentar e confere-lhe mandato 
para formar governo.
 

Indicativo telefónico do país: +40

Extensão de domínio Internet do país .ro

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2019

SABIA QUE...?
O nome «Roménia» vem 
da palavra latina Romanus, 
que significa «cidadão 
do Império Romano».

+ INFO

Informações sobre o país:
romaniatourism.com
Representação permanente 
junto da União Europeia:
www.ue.mae.ro

Idade de voto

18
Não obrigatório
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TERMO INTRADUZÍVEL
struţocămilă 
O termo, que significa 
literalmente «avestruz-camelo», 
descreve coisas que não ligam 
umas com as outras.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes romenos 
que estudam 
no estrangeiro

7 202

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Roménia

3 541

http://romaniatourism.com/
http://ue.mae.ro


SI

CAPITAL: LJUBLJANA

ESLOVÉNIA
República da Eslovénia

LIUBLIANA

SUPERFÍCIE
20 273 km2

POPULAÇÃO
2,1 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUA OFICIAL
Esloveno (eslava)

AS CORES DA BANDEIRA 
O escudo de armas mostra o monte 
Triglav, o cume mais alto da Eslovénia; 
as linhas onduladas azuis representam 
o mar Adriático e os rios locais e as três 
estrelas douradas provêm do escudo 
de armas dos condes de Celje.

25
de junho

Dia em que o país se 
tornou independen-
te da ex-Jugoslávia 

(1991)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2007)
Na face nacional das moedas de euro, figura 
Primož Trubar, autor do primeiro livro impresso 
em esloveno.

CeljeKranj

€

Maribor
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REGIME POLÍTICO
O parlamento esloveno é constituído pela 
Assembleia Nacional (Državni zbor, 90 deputados 
eleitos por quatro anos em eleições gerais, 
sendo dois assentos reservados para as minorias 
húngara e italiana) e pelo Conselho de Estado 
(Državni svet, 40 membros, eleitos por votação 
indireta por um mandato de cinco anos). 
O presidente da República, eleito diretamente 
por cinco anos, é quem propõe o primeiro- 
-ministro ao parlamento, que tem de dar 
o seu acordo.

Indicativo telefónico do país: +386

Extensão de domínio Internet do país .si

Idade de voto

18
Não obrigatório

SABIA QUE...?
Os eslovenos são uma 
verdadeira nação apícola: 
a Eslovénia é o único Estado- 
-Membro da UE que protegeu 
a espécie de abelha nativa da 
sua zona, a abelha-carniolana.

+ INFO

Informações sobre o país:
slovenia.si
Representação permanente 
junto da União Europeia:
brussels.representation.si

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2021
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TERMO INTRADUZÍVEL
vedriti
Abrigar-se da chuva.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes eslovenos 
que estudam 
no estrangeiro

1 958

Estudantes estrangeiros 
que estudam 
na Eslovénia

2 684

http://www.slovenia.si/
http://www.brussels.representation.si


SK

CAPITAL: BRATISLAVA

ESLOVÁQUIA
República Eslovaca

BRATISLAVA

SUPERFÍCIE
49 035 km2

POPULAÇÃO
5,5 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUA OFICIAL
Eslovaco (eslava)

AS CORES DA BANDEIRA 
As cores representam a unidade 
e independência eslavas. No escudo 
de armas, a cruz prateada de dois braços 
é um símbolo cristão da ressurreição 
de Jesus Cristo e o símbolo azul representa 
os montes Matra, Tatra e Fatra.

1
de setembro

Dia da Constituição 
da República

(1992)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2009)
Na face nacional das moedas de euro, figura uma 
cruz de dois braços colocada sobre três colinas, 
imagem que aparece também no emblema nacional 
da Eslováquia.

€

Košice

Prešov
Žilina

Banská Bystrica

72  FACTOS E NÚMEROS SOBRE A UE  |  PT  |  Maio de 2020 



REGIME POLÍTICO 
O parlamento da Eslováquia é designado 
por Conselho Nacional da República 
Eslovaca (Národná rada Slovenskej republiky) 
e é composto por 150 membros eleitos por 
um mandato de quatro anos. O chefe de 
Estado é o presidente da República, que 
é eleito diretamente por cinco anos, mas tem 
apenas um papel representativo, embora lhe 
caiba nomear o primeiro-ministro. O poder 
executivo é essencialmente exercido pelo 
primeiro-ministro e pelo governo.

Indicativo telefónico do país: +421

Extensão de domínio Internet do país .sk

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2030

SABIA QUE...?
A Maratona da Paz de Košice 
é a mais antiga maratona da 
Europa (foi organizada pela 
primeira vez em 1924).

+ INFO

Informações sobre o país:
slovakia.travel
Representação permanente 
junto da União Europeia:
mzv.sk/web/szbrusel
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TERMO INTRADUZÍVEL
obzerance 
O que há para comer 
quando o frigorífico está 
vazio e nos esquecemos 
de comprar comida.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes eslovacos 
que estudam 
no estrangeiro

3 769

Estudantes estrangeiros 
que estudam 
na Eslováquia

2 149

http://slovakia.travel/en
http://www.mzv.sk/web/szbrusel


FI

CAPITAL: HELSÍNQUIA

FINLÂNDIA
República da Finlândia

SUPERFÍCIE
338 411 km2  

POPULAÇÃO
5,5 milhões de habitantes 
(2019)

LÍNGUAS OFICIAIS
Finlandês (fino-húngrica)
Sueco (germânica)

AS CORES  
DA BANDEIRA 
As cores da bandeira 
representam nuvens 
brancas e céus azuis, 
lagos no verão e bancos 
de neve. A bandeira 
apresenta a mesma 
cruz que os outros 
países nórdicos.

6
de dezembro

Dia em que o país 
proclamou a sua 

independência da 
Rússia (1917)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Euro (EUR, desde 2002)
Na face nacional das moedas de euro, figuram dois cisnes 
a voar. O desenho resulta de um concurso lançado para 
escolher uma moeda comemorativa do 80.o aniversário 
da independência da Finlândia.

Vantaa

Oulu

Tampere

Espoo

Turku

€

HELSÍNQUIA

74  FACTOS E NÚMEROS SOBRE A UE  |  PT  |  Maio de 2020 



REGIME POLÍTICO
O parlamento finlandês (Eduskunta/ 
/Riksdagen) é composto por 200 deputados 
eleitos por quatro anos. O presidente da 
República, eleito diretamente por seis  
anos, propõe e nomeia formalmente 
o primeiro-ministro após consultar 
o parlamento. O presidente e o Governo 
partilham a responsabilidade pelos 
negócios estrangeiros. As Alanda são uma 
região autónoma insular de língua sueca 
na República da Finlândia.

Indicativo telefónico do país: +358

Extensão de domínio Internet do país .fi

Idade de voto

18
Não obrigatório

SABIA QUE...?
A Finlândia foi o primeiro país 
da Europa a conceder o direito 
de voto às mulheres, em 1906.

+ INFO

Informações sobre o país:
finland.fi
Representação permanente 
junto da União Europeia:
finlandabroad.fi/web/eu

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De julho a dezembro de 2019
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TERMO INTRADUZÍVEL
sisu 
Sentimento de perseverança.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes finlandeses 
que estudam 
no estrangeiro

6 263

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Finlândia

8 698

https://finland.fi/
http://www.finlandabroad.fi/web/eu


SE

CAPITAL: ESTOCOLMO

SUÉCIA
Reino da Suécia

SUPERFÍCIE
447 424 km2 

POPULAÇÃO
10,2 milhões de habitantes 
(2019) 

LÍNGUA OFICIAL
Sueco (germânica)

AS CORES 
DA BANDEIRA 
O azul simboliza 
a confiança, a vigilância, 
a perseverança, 
a lealdade e a justiça, e o 
amarelo a generosidade. 
A bandeira apresenta 
uma cruz nórdica 
que representa 
o Cristianismo.

6
de junho

Subida ao trono do 
rei Gustavo Vasa 

(1523)

FERIADO NACIONAL

MOEDA
Coroa sueca (SEK)
Nas moedas de coroa, figura 
o rei Carlos XVI Gustavo.

ESTOCOLMO

Gotemburgo

Malmö

Uppsala
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REGIME POLÍTICO
O parlamento sueco (Riksdagen) é composto 
por 349 deputados eleitos por quatro anos. 
O chefe de Estado é o rei, mas tem apenas 
um papel representativo. O presidente do 
parlamento indigita o primeiro-ministro, 
que carece de um voto de confiança do 
parlamento. O primeiro-ministro escolhe 
depois os restantes membros do Governo.

Indicativo telefónico do país: +46

Extensão de domínio Internet do país .se

Idade de voto

18
Não obrigatório

PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO

De janeiro a junho de 2023

SABIA QUE...?
O fundador do prémio 
Nobel, Alfred Nobel,  
era um cientista 
e empresário sueco.

+ INFO

Informações sobre o país:
sweden.se
Representação permanente 
junto da União Europeia:
government.se/sweden-in-the-eu

from national day video
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TERMO INTRADUZÍVEL
fika 
Apreciar o momento 
presente, tomar um café com 
bolos e saborear o momento.

ESTUDANTES 
ERASMUS
(2017)

Estudantes suecos 
que estudam 
no estrangeiro

4 069

Estudantes 
estrangeiros que 
estudam na Suécia

10 521

https://sweden.se/
http://www.government.se/sweden-in-the-eu


Advertência

A presente publicação é produzida pelo Secretariado-Geral 
do Conselho a título meramente informativo. Não implica 
a responsabilidade das instituições da UE  
nem dos Estados-Membros.

Salvo indicação em contrário, as informações provêm dos sítios 
Web oficiais dos Estados-Membros e da Comissão Europeia, 
incluindo o Eurostat. Os mapas são a título meramente 
informativo e não indicam as fronteiras exatas. Para cada 
país, as três a cinco cidades apresentadas são normalmente 
as mais populosas. Por razões históricas, pode haver outras 
interpretações das cores das bandeiras que não as indicadas 
nesta brochura.

Embora façamos todos os possíveis para assegurar que as 
hiperligações desta publicação estejam corretas e atualizadas, 
as instituições da UE não se responsabilizam pelo seu eventual 
mau funcionamento.

Para mais informações sobre o Conselho Europeu e o Conselho 
da União Europeia, consulte o seguinte sítio Web:
www.consilium.europa.eu/pt
ou entre em contacto com o Serviço de Informação ao Público 
do Secretariado-Geral do Conselho, no seguinte endereço:
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
www.consilium.europa.eu/infopublic

http://www.consilium.europa.eu/pt
http://www.consilium.europa.eu/infopublic


ENCONTRAR INFORMAÇÕES SOBRE A UE

Em linha

Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio 
Europa: http://europa.eu.

Publicações da UE

As publicações da UE, quer gratuitas quer pagas, podem ser descarregadas ou 
encomendadas no seguinte endereço: https://publications.europa.eu/pt/publications. Pode 
obter exemplares múltiplos de publicações gratuitas contactando o serviço Europe Direct 
ou um centro de informação local (ver https://europa.eu/european-union/contact_pt).

Legislação da UE e documentos conexos

Para ter acesso à informação jurídica da UE, incluindo toda a legislação da UE desde 1952 em 
todas as versões linguísticas oficiais, visite o sítio EUR-Lex em: http://eur-lex.europa.eu.

Dados abertos da UE

O Portal de Dados Abertos da União Europeia (http://data.europa.eu/euodp/pt) disponibiliza 
o acesso a conjuntos de dados da UE. Os dados podem ser utilizados e reutilizados 
gratuitamente para fins comerciais e não comerciais.
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