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«A Europa concretiza-se diariamente 
nas nossas regiões, nos nossos 
municípios e nas nossas aldeias.»

Apostolos Tzitzikostas,  
presidente da região da Macedónia Central (Grécia)  
e presidente do CR

A União Europeia conta com mais de um milhão 
de dirigentes políticos eleitos nos seus municípios 
e regiões, que diariamente aplicam a legislação 
europeia, executam programas de financiamento 
europeus e debatem a Europa. Esta rede assenta na 
experiência bem sucedida de dirigentes políticos 
nacionais e locais na gestão de assuntos da UE, por 
exemplo, na Áustria, em França ou na Alemanha. 

Quem pode candidatar-se e como?

A rede será constituída por dirigentes políticos regionais e locais 
que são representantes eleitos num governo, parlamento ou 
assembleia de uma região, província, município, cidade ou aldeia. 
Quem se candidatar à rede confirma a sua nomeação pela respetiva 
assembleia para representar o seu círculo eleitoral. As assembleias 
podem nomear um ou vários dirigentes políticos, que podem usar 
o título de «Membro da Rede do CR de Conselheiros Regionais e 
Locais da UE» durante o período da sua nomeação. 

A rede é um projeto voluntário e ascendente. Não há qualquer 
processo de seleção: todos os inscritos farão parte da rede.

O que propõe a rede?
O CR oferece aos membros da rede:
•  informação específica através de boletins e notas de informação;
•  convites para eventos do CR, ligações para debates políticos  

no CR;
•  contactos e troca de ideias com membros/suplentes do CR e 

outros membros da rede.
A rede não recebe apoio financeiro do CR.

Como podem os conselheiros 
da UE colaborar com o CR?

Os membros da rede são convidados a contactar um membro do 
CR da sua escolha. Podem também contribuir ativamente para as 
atividades do CR, nomeadamente realizando eventos relacionados 
com a UE nas respetivas assembleias locais e regionais, organizando 
debates com os cidadãos e participando em consultas e inquéritos 
do CR e em eventos como a Semana Europeia das Regiões e 
dos Municípios, realizada anualmente, ou as cimeiras europeias 
regulares do CR. Além disso, os membros da rede podem contactar 
a administração do CR em qualquer língua oficial da UE para fazer 
perguntas e solicitar material ou ajuda para a organização de 
eventos.

Inscrição

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Rede de Conselheiros 
Regionais e Locais 

da UE

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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As regiões e os municípios da União Europeia

• O Comité das Regiões Europeu (CR) e os seus membros 
representam as 240 regiões, cerca de 1350 províncias, condados 
e distritos, 600 cidades e quase 90 000 municípios dos 27 Estados-
Membros da União Europeia. Os órgãos de poder local e regional 
são responsáveis por metade do investimento público, um terço 
da despesa pública e um quarto das receitas fiscais. As regiões e 
os municípios são importantes para a elaboração das políticas da 
UE tendo em conta que:

• os políticos locais e os governos regionais trabalham diariamente 
com a UE, pelo que devem poder utilizar sistematicamente os 
seus conhecimentos e a sua influência ao longo de todo o ciclo 
de elaboração de políticas da UE;

• os efeitos das alterações climáticas, das pandemias e das crises 
económicas têm amiúde um impacto desigual no território da 
UE e requerem respostas de base local para reforçar a coesão;

• os cidadãos têm identidades regionais e nacionais fortes, 
mas sentem-se simultaneamente europeus e apoiam uma 
cooperação reforçada entre os Estados Membros da UE, o que 
os inquéritos de opinião aos cidadãos confirmam regularmente. 

Rede de Conselheiros Regionais e Locais da UE
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Local and regional authorities are the 
state level implementing most areas of EU 

legislation on the ground – from the 
Green Deal to the Digital Agenda. It is the 

level of government closest to the people, 
most trusted by citizens. No EU policy will 

�y without them.

There are more than
1 million elected local and 
regional o�cials across 
the European Union, 
represented by the CoR at 
EU level. 

They link the EU institutions, capitals, regions and 
local communities in the EU and are responsible for…WHY

HOW
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Advising the EU 
legislators to make EU laws 
�t for purpose at local and 
regional level.

Ensuring EU law 
implementation and 
enforcement through government 
action on the ground. 

Giving trustful and reliable 
information on EU matters to 
the citizens

In Brussels In the regions

Ligações úteis: 

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001  

  https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx  
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