
Visita de Estudo à Comissão Europeia e Parlamento Europeu (Bruxelas), 

no âmbito do Concurso “Eu Sou Europeu” 

Um grupo de 20 alunos do 8º ano, turma A, premiados no ano letivo 2017-2018 no âmbito do 

concurso “Eu Sou Europeu”, realizaram uma visita de estudo à Comissão Europeia e ao 

Parlamento Europeu, em Bruxelas, entre os dias 24 e 26 de julho. 

 

 

Os jovens, acompanhados por 3 professoras, viveram uma experiência inesquecível, 

ambicionada por milhares de jovens europeus - a viagem a Bruxelas e uma sessão na Comissão 

Europeia e no Parlamento Europeu.  

 

Os alunos visitaram a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, usufruindo da oportunidade 

de conhecer o sistema de funcionamento dos principais órgãos da União Europeia. 



 

Esta iniciativa permitiu aos alunos alargarem conhecimento enquanto cidadãos da União 

Europeia, bem como, uma melhor perceção do funcionamento da instituição, como age 

enquanto voz dos cidadãos da União Europeia e o impacto da sua atividade, tanto na Europa 

como no mundo.  

 



Ao longo da viagem viveram-se momentos de grande convívio entre todos os participantes, 

tendo sido uma viagem muito enriquecedora, pois para além das instituições europeias, os 

alunos visitaram os diferentes pontos de interesse turístico da cidade de Bruxelas e 

contactaram com outras línguas, culturas e valores. 

 
A visita foi avaliada de forma muito satisfatória, conforme se pode verificar nos seguintes 

excertos: 

-“Foi a primeira vez que saí do meu país e que contactei com pessoas de outras nacionalidades 

e que falavam outras línguas. Fiquei muito impressionado com o facto de viajar e de conhecer 

novas culturas e línguas, certamente quero voltar a viajar para outros países, estudar no 

estrangeiro e, talvez, trabalhar lá. Foi uma viagem inesquecível não só pelas experiências 

primordiais, mas também pelo que aprendi e vivi.” (Tomás) 

 

-”… Gostei muito desta viagem pois é o primeiro país que visito e também por ter a 

oportunidade de ir ao parlamento e à comissão europeia. Adorei o parlamento pois acho 

muito interessante como arranjam uma forma de todos se entenderem e estarem de acordo 

com o mesmo.” (Catarina) 

 

- “Para começar a Bélgica é como Portugal tal como o nosso país tem a sua parte menos 

arranjada e a outra parte muito arranjada. É dessa que eu gostei mais pois via sempre na 

televisão o parlamento com os 28 deputados um de cada pais. Acho que esta viagem vai ser 

inesquecível para todos nós, uns que nunca andaram e avião, uns que nunca saíram de 

Portugal e uns que queriam visitar outros países da União europeia. Acho que esta viagem vai 

ser inesquecível para todos nós… Esta viagem fica marcada nas nossas vidas como, para 

muitos, a primeira viagem a outro país, sem os nossos pais, mas as professoras fizeram 

também os papéis dos mesmos. Quero agradecer ao espaço europa pela viagem e, acima de 

tudo às 3 professoras que nos aguentaram durante 3 dias, que é um pouco difícil…” (Luís) 

-“Gostei muito da visita ao Parlamento Europeu, pois a explicação de como são feitas as 

reuniões foi bastante esclarecedora e interessante. A Comissão Europeia por sua vez, não me 

cativou todo esse interesse, mas também gostei bastante. Agradeço o facto de nos darem o 

prazer de usufruir destes grandes dias." (Bernardo) 



 -“O que eu gostei mais na comissão europeia foi o jogo que fizemos.” (Dinis Duarte) 

- “Gostei imenso da ida à comissão europeia a guia era muito atenciosa. No parlamento 

europeu gostei da observação da sala de reuniões, fiquei surpreendida pela positiva com a ida 

a Bruxelas. Foi bastante divertido.” (Beatriz) 

 

- “Adorei visitar a Comissão Europeia porque, aprendi muitas mais coisas sobre a mesma com 

as perguntas que fizeram no final da apresentação que fizeram. Também gostei de visitar o 

Parlamento Europeu. Adorei ver as bandeiras de todos os países. 

Depois de visitar a Casa da História Europeia, fiquei a saber muitas das coisas que 

aconteceram. O que mais gostei de ver foi os passaportes de alguns dos países, sendo um 

deles de Portugal. Também fomos visitar o Parlamentarium onde achei muito interessantes os 

jogos que havia. O que mais gostei foi de estarmos sentados em mesas como se estivéssemos 

no Parlamento Europeu. No dia seguinte fomos visitar o Atomium e a Mini-Europa ….que o foi 

o meu preferido. Lá senti que estava a visitar todos os países que faziam parte da União 

Europeia.” (Madalena) 

 

-“…Em poucas palavras foi "uma constante aprendizagem" não só acerca do protocolo da UE 

como da cultura belga e dos seus emblemáticos monumentos (tenho sem dúvida a realçar a 

visita ao Parlamento e à Mini Europa). Adorei também a gastronomia e a visita à  Grand-Place!  

Esta oportunidade foi sem dúvida algo inesquecível e gostaria de voltar a tê-la pois aprofundou 

os meus conhecimentos acerca da UE e permitiu-me conhecer a famosa cidade de Bruxelas de 

outra perspetiva... Queria agradecer às professoras pela disponibilidade e às entidades 

responsáveis pela realização da visita! (Mariana) 

 

- “gostei bastante da viagem, das visitas â comissão europeia, ao parlamento e ao Atomium. 

Gostei muito de conviver com os meus colegas de turma durante estes 3 dias. “ (Vasco) 

 

- “Gostei muito desta visita pois pude aprender e saber como decorrem os procedimentos no 

parlamento e comissão europeia e como as coisas são difíceis para se realizarem.” (Raul) 

 

-“Não fazia ideia da quantidade imensa de deputados presentes no parlamento. Fiquei 

impressionado com o pequeno tempo que cada deputado tem para falar.” (Rafael) 

 

- “A minha impressão relativamente à ida a Bruxelas é bastante positiva. Gostei bastante não 

só da viagem como também da estadia. Gostei dos monumentos que visitei, em especial o 

Parlamentarium e a Casa da História Europeia.” (Eduardo) 

 

-“Para mim, esta viagem, foi incrível. Para ser franca, esta foi a minha primeira ida de avião, e 

foi algo muito significativo. Gostei muito de Bruxelas, principalmente da Grand-Place, pois ela 

era muito bonita. …. Gostei muito de visitar o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, até 

porque nunca me tinha imaginado em locais importantíssimos como aqueles. Rimos, 

dançámos, cantámos, e divertimo-nos... espero voltar a realizar uma experiência magnífica 

como esta e com este grupo.” (Mónica) 

 

-“Gostei muito da visita de Bruxelas.  …., gostei muito de tudo o que visitamos principalmente 

no último dia. Quando chegamos ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia deparei me 

com 2 grandes edifícios e gostei bastante de ver  a sala das reuniões dos deputados.” (Diogo) 



-“Eu gostei muito da viagem a Bruxelas, gostei de visitar o Atomium, o Mini Europe, o 

Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e de visitar a praça Grand-Palace.  

Gostei da visita ao Parlamento Europeu, pois fiquei a saber que existem normalmente três 

pessoas por cabine, caso alguém não saiba a tradução de alguma língua, os tradutores vão 

buscar a tradução de outra língua, mas que nessa tradução perde-se sempre algo.” (Francisco) 

 

- “A minha impressão em Bruxelas foi boa, gostei bastante da viagem que será única na nossa 

vida, não só aprendi algumas coisas, como por exemplo, não sabia que no parlamento existia 

salas onde estavam pessoas a traduzir as línguas e, também, me diverti e conheci vários 

lugares …. Bruxelas é uma das cidades mais bonitas que já vi tão bem organizada. Uma viagem 

única e uma experiência única passada com os meus colegas.” (Ricardo) 

 

- “As experiencias e vivências que mais me agradaram na ida a Bruxelas foram a ida ao 

Parlamento Europeu nomeadamente a visita ao hemiciclo. Achei muito interessante a maneira 

como cada deputado comunica na sua própria língua e chega aos ouvidos dos restantes na 

língua de cada um. Também achei importante os trabalhadores do Parlamento ensinarem e 

ajudarem as pessoas a compreenderem este tipo informações e cultura geral de uma forma 

divertida”. (Dinis Silva) 

- “O que eu mais gostei, na ida a Bruxelas, foi o seguinte: ter vivido a experiência  conjunta, de 

visitar presencialmente, o hemiciclo do Parlamento com a minha turma do 8ºano. Também 

gostei muito, de conhecer, os hábitos de vida em Bruxelas.  (Duarte) 

 

- “Durante a visita gostei bastante da decoração das fachadas dos edifícios em Bruxelas. No 

Parlamento gostei de saber como funcionava a comunicação entre os deputados (cada um na 

sua língua sendo traduzido por tradutores específicos da língua em cabines.” (João) 

 

- “Adorei esta viagem foi uma experiência inesquecível, uma nova forma de aprender. Gostei 

muito de visitar a Comissão Europeia e o Parlamento europeu o que gostei mais de aprender lá 

foi como eles traduziam o que os deputados diziam e o facto de eles terem apenas um minuto 

para dizer tanta coisa. Mas o que mais gostei mesmo de visitar foi a mini Europa sentia mesmo 

que estava a viajar por Europa porque tudo estava mesmo muito realista, gostaria tanto de 

repetir esta experiência com certeza vou me sempre lembrar destes dias.” (Luana) 

 


