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Tema-Problema 5.1

A integração no espaço europeu

Portugal aderiu à CEE a 1 de

Janeiro de 1986.

O Tratado de adesão foi assinado a

12 de Junho de 1985.

A CEE passou a ser composta por

12 Estados-membros.

Algumas das transformações 

introduzidas pela adesão à CEE:

• modernização tecnológica;

• alterações na agricultura;

• melhoria das infra-estruturas.

A integração na CEE implicou várias 

mudanças ao nível da:

• reformulação da legislação interna;

• liberalização dos movimentos de 

capitais, pessoas e serviços;

• aplicação de políticas comuns.

Nos cinco anos que precederam à

sua adesão, o nosso país

beneficiou de um conjunto de

fundos, com vista à adaptação da

economia à nova realidade

europeia.

Actualmente beneficia de fundos

estruturais organizados no Quadro

de Referência Estratégico Nacional.

Portugal e a União Europeia



Os Estados-membros da UE

Desde a sua origem, em 1957, a CEE passou por 
várias vagas de alargamentos:

1.º- de 6 países fundadores passou a ser composta por   

9 Estados-membros;

2.º - adesão da Grécia;

3.º - adesão de Portugal e Espanha;

4.º - adesão da Áustria, Finlândia e Suécia;

5.º - adesão de Chipre e Malta e ainda de oito Estados 

da Europa de Leste;

6.º - adesão da Roménia e da Bulgária.



A UE e o alargamento

A 1 de Maio de 2004 aderiram 10 novos Estados-

membros à UE, passando esta a ser composta por 

25 membros:

Bulgária, República Checa, Estónia, Letónia, Lituânia, 

Hungria, Polónia, República Eslovaca, Malta e Chipre.

Em 2007 foi a vez da Roménia e da Bulgária se juntarem a este 

grupo.

A União Europeia passou, assim, a ser composta por 27 

Estados-membros.



A UE e o alargamento

Para passarem à fase final do processo

de adesão os novos Estados-membros

tiveram de cumprir os Critérios de

Copenhaga:

• critérios de ordem política;

• critérios de ordem económica;

• critérios de adopção do acervo comunitário.



O futuro do alargamento

Em 2005, a UE abriu negociações com 

a Croácia, a República da Macedónia e 

a Turquia.

Estes países encontram-se em fase de implementação de reformas 

internas para que possam, futuramente, fazer parte da EU.

A Turquia é o país que se encontra numa fase menos avançada.



O futuro do alargamento

Em 2005, a UE iniciou o processo de aproximação   
com a Albânia, a Sérvia, o Montenegro e a Bósnia-
Herzegovina.

• Estes países são, em 2007, candidatos potenciais.

• Encontram-se na fase de implementação de reformas internas
e de processos de estabilização.

• Entre 2007 e 2013 beneficiarão de ajudas financeiras de pré-
adesão, de forma a reestruturarem as suas economias e
sociedades.

Actualmente, a posição da UE face ao alargamento é de prudência
quanto a compromissos futuros.



Programas da UE para a 

Juventude e Formação

Com vista a estreitar os laços que ligam todos os

povos da União Europeia, são desenvolvidos

programas de parceria entre todos os cidadãos da

EU.

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida

• Comenius;

• Erasmus;

• Grundtvig;

• Leonardo da Vinci.



Vantagens e desvantagens da integração 

de Portugal na UE

Razões da integração

de 

Portugal na CEE:

• consolidação da jovem 

democracia;

• consolidação da estabili-

zação política;

• promoção do desenvolvi-

mento da sua economia;

• acompanhar o processo 

de integração.



Vantagens e desvantagens da integração 

de Portugal na UE

Vantagens Desafios

• aumento do comércio com

os países da CEE;

• aumento do investimento

estrangeiro em Portugal;

• modernização das infra-

-estruturas;

• alterações no sistema finan-

ceiro;

• legislação sobre a defesa

do ambiente;

• legislação do trabalho.

• aumento da concorrência;

• falta de competitividade 

da economia nacional;

• crise da economia portu-

guesa;

• profunda crise na agricul-

tura; 

• crescimento das importa-

ções superior ao das ex-

portações.



O alargamento e os novos desafios para 

Portugal

A última vaga de alargamento da UE traz 

grandes desafios à economia portuguesa:

• redução dos fundos estruturais e de coesão;

• aumento da concorrência;

• deslocalização do IDE para os novos Estados-

-membros;

• aumento do fluxo migratório; 

• diminuição do peso político de Portugal nas 

instituições comunitárias.


