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Reunião do Conselho Europeu de 9 de março de 2017

O ÓRGÃO ESTRATÉGICO  
DA UNIÃO EUROPEIA
O Conselho Europeu é a instituição da União Europeia (UE) que define 
as orientações e prioridades gerais da União Europeia. É composto pelos 
chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros da UE, pelo presi-
dente do Conselho Europeu e pelo presidente da Comissão Europeia. O 
Conselho Europeu constitui o mais alto nível de cooperação política entre 
os Estados-Membros e reúne-se, pelo menos, uma vez de dois em dois ou 
de três em três meses, em Bruxelas.

O Conselho Europeu não é uma das instituições legislativas da UE, pelo 
que não negoceia nem adota legislação da União. Em vez disso, define a 
agenda política da UE, normalmente adotando «conclusões» durante as 
suas reuniões. As conclusões do Conselho Europeu apontam os assuntos 
que são motivo de preocupação e as medidas a tomar. É o Conselho da 
União Europeia que, em conjunto com o Parlamento Europeu, exerce as 
funções legislativas da União, na maior parte dos casos com base numa 
proposta da Comissão Europeia.
O trabalho do Conselho Europeu é, na sua maior parte, planeado. 
Contudo, algum desse trabalho consiste na gestão de crises imprevistas, 
o que exige um debate entre os chefes de Estado e de Governo. Esses 
debates podem incidir sobre domínios como a crise bancária, a crise da 
migração, o Brexit e a luta contra o terrorismo. Dado que estas problemá-
ticas podem ser muito complexas ou sensíveis, os dirigentes geralmente 
debatem o mesmo problema em várias ocasiões e vão gradualmente defi-
nindo soluções.
A maior parte das decisões do Conselho Europeu são tomadas por con-
senso, embora em certos casos particulares os dirigentes decidam por 
maioria qualificada — por exemplo, quando elegem o seu presidente. Os 
presidentes do Conselho Europeu e da Comissão não têm direito de voto.



Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu

PRESIDENTE  
DO CONSELHO EUROPEU
O atual presidente do Conselho Europeu é Donald Tusk, antigo  
primeiro-ministro da Polónia. Donald Tusk ocupa o cargo desde 2014 
e foi reeleito em 2017 para um segundo mandato de dois anos e meio, 
não renovável. O ou a presidente do Conselho Europeu prepara, dirige e 
orienta as reuniões do Conselho Europeu. Tem ainda por função procurar 
obter um acordo geral entre os membros do Conselho Europeu. O ou a 
presidente representa também a UE a nível mundial em cimeiras interna-
cionais, habitualmente a par do ou da presidente da Comissão Europeia, e, 
em relação a questões relacionadas com a Política Externa e de Segurança 
Comum da UE, juntamente com o alto ou a alta-representante para os 
Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. No seu trabalho, conta 
com o apoio do Secretariado-Geral do Conselho e de uma pequena 
equipa temporária que trabalha no seu gabinete.

O cargo de presidente permanente e a tempo inteiro do Conselho Europeu 
foi criado pelo Tratado de Lisboa, em 2009. Ao mesmo tempo, o Conselho 
Europeu passou a ser formalmente uma instituição europeia, mais de três 
décadas depois da sua criação. Esta mudança evidencia a importância 
que o Conselho Europeu foi adquirindo ao longo dos anos. As suas reu-
niões despertam uma grande atenção junto dos meios de comunicação 
social, sendo mais de 1 600 os jornalistas que se deslocam regularmente a 
Bruxelas para fazer a cobertura das reuniões do Conselho Europeu.



O EDIFÍCIO EUROPA
Desde o início de 2017 que o edifício Europa é a sede principal não só 
do Conselho Europeu, mas também do Conselho da UE. Este edifício 
moderno e sustentável dispõe das condições de segurança, da tecnolo-
gia e do espaço necessários para acolher reuniões do Conselho Europeu, 
bem como cimeiras multilaterais e reuniões ministeriais.

Factos essenciais sobre o edifício Europa

A fachada simboliza o lema da União Europeia, «Unida 
na diversidade», e é constituída por caixilhos de janelas 
reciclados provenientes de toda a Europa. Os caixilhos 
são em madeira de carvalho, a única árvore que pode 
ser encontrada em todas as partes da Europa.

A fachada de vidro tem cerca de 3 750 janelas e a 
lanterna é iluminada por 374 tubos de luzes LED.

16 salas de reuniões, incluindo três salas com pelo 
menos 32 cabinas de interpretação cada.

250 gabinetes, utilizados pelos Estados-Membros da 
UE, pelo ou pela presidente do Conselho Europeu e pelo 
pessoal de apoio.

O edifício é respeitador do ambiente e garante uma 
utilização eficiente da energia. O telhado é coberto 
por painéis solares e as águas pluviais são recolhidas 
para abastecer as instalações sanitárias. 
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O SECRETARIADO-GERAL DO CONSELHO

CONSELHO EUROPEU, CONSELHO, 
CONSELHO DA EUROPA 
—FICOU CONFUSO?
Tanto o Conselho Europeu como o Conselho da União Europeia 
(também conhecido  simplesmente por «o Conselho») representam 
os pontos de vista dos governos dos Estados-Membros. O Conselho 
Europeu define as orientações e prioridades políticas gerais da UE, 
enquanto as funções do Conselho — instância em que se reúnem 
os ministros de cada Estado-Membro — consistem sobretudo em 
adotar legislação e coordenar as políticas. Quase todos os pro-
cessos legislativos requerem uma proposta da Comissão e quase 
todas as propostas da Comissão exigem adoção conjunta pelo 
Conselho e pelo Parlamento Europeu. Por isso, a par da Comissão 
e do Parlamento, o Conselho é uma das três instituições que, em 
interdependência, participam no processo legislativo da União.
O Conselho Europeu e o Conselho não devem ser confundidos com 
o Conselho da Europa, uma organização internacional com sede 
em Estrasburgo dedicada à proteção dos direitos humanos, da 
democracia e do Estado de direito, e que promove a cultura euro-
peia. É totalmente independente da União Europeia.

Para saber mais sobre o Conselho Europeu e o Conselho, consulte o 
nosso sítio: www.consilium.europa.eu 
Siga-nos nas redes sociais: 
www.consilium.europa.eu/pt/contact/social-media
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