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Este é o termo que designa tod
os os grupos e organizações criados por cida
dãos – a nível local,
nacional ou europeu – em pro
l de um objetivo
específico. Atuam como elo
de ligação entre
indivíduos e responsáveis pol
íticos e permitem
que as pessoas desenvolvam
ações nos seus locais de trabalho e comunidad
es, a fim de alcançar as mudanças que preten
dem ver realizadas.
Muitas vezes, as pessoas opt
am por esta forma
de organização por conside
rarem que é mais
rápido e mais direto do que
pela via da eleição
de representantes políticos.
As eleições são o
fundamento da democracia
representativa, ao
passo que a ação direta é
conhecida como a
«democracia participativa».
Na UE, o CESE representa os
interesses de todas
as organizações da sociedade
civil na Europa.
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Como funciona a União Europeia? Há possibilidade de influenciar as
decisões? Sabe como são elaboradas as políticas que afetam a sua vida?
E se alguns dos complexos procedimentos da UE fossem transformados num jogo
divertido e desafiante, que poderia descarregar no seu smartphone, tablet ou
portátil?
Pois bem, foi precisamente isso o que o Comité Económico e Social Europeu (CESE) fez:
criou um novo jogo que permite ao público desempenhar o papel de um membro do
Comité em Bruxelas. O jogador pode fazer campanha para promover as suas políticas,
influenciar outros colegas, responder a perguntas e aprender mais sobre a UE e o papel
que o CESE nela desempenha.

Para mais
informações,
consulte:

Fase 3
Está a entrar na sala do Comité, onde pode ver os assentos dos
membros dispostos em filas. Utilize o ícone da mão para clicar num
assento. Pode encontrar:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY
facebook.com/
YourEuropeYourGame
facebook.com/
YourEuropeYourSay

• Um número que indicaos membros «ocultos» nos assentos mais
próximos

Jogue e descubra o que é ser
um membro do CESE!

• Uma estrela – Parabéns! Ganhou um ponto de influência!
• Uma tarte – Azar! Perdeu um ponto de influência se tiver algum.

Fase 4

Fase 1

Se encontrar um membro de um grupo diferente e responder às
perguntas corretamente, ganha um novo apoiante.

Selecione a língua em que pretende jogar, escolha entre jogar
como homem ou mulher e, em seguida, decida em qual dos
três grupos do Comité pretende participar:

Se acumular pontos de influência, pode usá-los para responder
às perguntas mais difíceis. Se não souber a resposta correta, pode
«comprar» uma pista com um ponto de influência.

Empregadores (azul) – representam empresas,
empregadores e empresários

Na barra verde/vermelho pode verificar os progressos que vai fazendo.
A cor verde (à esquerda) avança à medida que consegue obter mais
apoiantes e se aproxima do objetivo de 75%.

Trabalhadores (vermelho) – representam cerca de 80
sindicatos e organizações de trabalhadores
Interesses Diversos (cor de laranja) – representam
uma vasta gama de grupos e ONG, desde consumidores e
organizações da juventude até ecologistas e associações
culturais.

O jogo tem 5 níveis diferentes. Cada nível tem mais assentos e mais
membros, assim como mais estrelas e mais tartes! Movendo o cursor
para cima e para baixo, pode ver todos os assentos.

Fase 2

Entre cada nível verá um quadro com informações
interessantes sobre o parecer e o tema escolhido.

Escolha o tema que mais lhe interessa. Existem três temas
gerais:

Pode selecionar mais opções clicando no botão da
configuração (em forma de roda dentada).

1. Emprego
2. Direitos sociais e dos consumidores
3. Ambiente

Explica as regras do jogo

Permite partilhar
Liga ou desliga o som

Cada grupo pode apresentar um parecer sobre um tema.

O objetivo do jogo é obter o apoio de pelo menos
75% dos membros do Comité para que o seu
parecer, que representa a posição do CESE, possa
ser adotado e usado para influenciar as outras
instituições da UE.

• um membro
– Se for um membro do seu grupo, tem imediatamente um
apoiante
– Se for um membro de um grupo diferente, terá de responder a
uma pergunta

Divirta-se!!
Espero que o jogo R EU Ready? lhe agrade e sirva para se informar um pouco mais sobre
o funcionamento da UE e a forma como pode influir nas decisões, enquanto parte da
sociedade civil.

