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A União Europeia



A origem da UE
Com o final da Segunda Guerra Mundial ( 1939-1945) e a

emergência das duas grandes potências mundiais: E.U.A

e União Soviética, alguns políticos entenderam que a

união dos países Europeus seria o único caminho para

promover o desenvolvimento económico e evitar novos

conflitos. Foi então que em 1946, Churchill, primeiro

ministro inglês, propôs a criação dos Estados Unidos da

Europa e em 1948 nasceu o movimento Europeu.



Também o ministro dos Negócios Estrangeiros

francês Robert Schuman, a 9 de Maio de 1950,

tornou pública a intenção de criar uma união

permanente dos estados europeus.

Assim, na sequência destas ideias , foi

assinado em Paris, a 18 de Abril de 1951, o

tratado que instituiu a Comunidade Europeia

do Carvão e do Aço (CECA).



Um novo impulso foi lançado em 1956, com as

negociações entre estados para a instituição da

Comunidade Europeia da Energia Atómica (CEEA ou

EURATOM) e da Comunidade Económica Europeia

(CEE).

Foi o Tratado de Roma, assinado em Março 
de 1957, que deu origem à Comunidade 

Económica Europeia (CEE)



Os Países Fundadores da CEE 
em 1957 foram:

França

Itália

RFA 
( República 
Federal 
Alemã)

Holanda

Bélgica

Luxemburgo



O 1º Alargamento
1973

Irlanda

Reino 
Unido

Dinamarca



O 2º Alargamento
1981

Grécia



O 3º Alargamento
1986

Portugal

Espanha



Acto Único Europeu 1986
Tratado que prevê um vasto

programa para seis anos

destinado a eliminar os entraves

que se opõem ao livre fluxo de

comércio na União de paises,

criando assim o “Mercado Único”.

“quatro liberdades”: 

livre circulação de mercadorias, de 

serviços,  de pessoas  e de capitais



O 4º Alargamento
1990

RDA
(República 

Democrática 
Alemã)

-
Reunificação 
da Alemanha



Assinado o Tratado de 
Maastricht em 1992

Alteração da designação de Comunidade
Europeia para União Europeia.

Este tratado assinalou a ambição da

Europa de ser mais do que uma mera

comunidade económica (CEE e depois CE).

O objectivo era reforçar os laços entre os

estados-membros até formar uma União

Europeia.



O 5º Alargamento
1995

Finlândia

Áustria

Suécia



Assinado o Tratado de 
Amesterdão em 1997

Inclui importantes avanços a nível da Política Externa, da

Política Comum e da cooperação a nível da Justiça e dos

Assuntos Internos.

Amesterdão - Holanda



Entrada em circulação do Euro
1 de Janeiro de 2001

Nesta data as moedas nacionais de cada país

foram substituídas pelo Euro. Os países que

aderiram ao Euro foram:

Portugal

Espanha

França

Alemanha

Itália

Irlanda

Holanda

Bélgica

Luxemburgo

Grécia

Finlândia

Áustria

A Suécia, a Dinamarca e o Reino Unido não adoptaram o Euro



Assinado o Tratado de Nice
em 2001

Introduziu alterações nos

Tratados da União Europeia de

modo a permitir um correcto

funcionamento da União com

os futuros alargamentos

(Europa dos 25)



O 6º Alargamento
em 2004

Estónia

Letónia

Lituânia

Polónia

República
Checa

Eslovénia

Eslováquia

Hungria

ChipreMalta



O 7º Alargamento
em 2007

Roménia
Bulgária



Tratado de Lisboa -2009

O Tratado de Lisboa, entrou em vigor em 1 de Dezembro de 
2009.

Num mundo globalizado em constante mutação, ficou decidido 
neste encontro dos 27 países, que a Europa deve estar unida 
e preparada para fazer face a novos desafios como:

- a globalização da economia;

- a evolução demográfica;

- as alterações climáticas;

- o aprovisionamento energético; 

- ameaças que pesam sobre a segurança.



O 8º Alargamento ?
Croácia, Turquia, e a República da Macedónia

República da 
Macedónia

Turquia

Croácia

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%A1cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Maced%C3%B3nia


Vantagens da adesão à União Europeia:
- A UE é garantia do Estado de Direito da Paz e do crescimento 

económico.

- Livre circulação de pessoas, bens e serviços;

- Moeda única;

- Novas oportunidades para as empresas e para os grupos 

económicos e financeiros; 

- Apoios Comunitários;

- Contacto e intensificação das relações com os restantes Estados 

Membros;

- Cooperação policial e judiciária contra o crime organizado e o 

terrorismo.



Desvantagens da adesão à 
União Europeia:

- Aumento da concorrência comercial com a abertura das 

fronteiras; 

- Desvio de fluxos de investimento;

- Decisões conjuntas e por vezes desadequadas para alguns 

países membros; 

- Diminuição da vigilância das fronteiras e consequente tráfico 

ilegal de produtos e imigração ilegal.



Realização da 2º ficha de 

trabalho para avaliação

Bom trabalho!


