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HISTÓRIA DA UNIÃO EUROPEIA  

E  
PRINCIPAIS TRATADOS 

 

A Europa participou em duas guerras mundiais que trouxeram grande destruição e ruína às 

regiões e às populações afectadas. 

Depois da 2ª Guerra Mundial, alguns países da Europa sentiram necessidade de encontrar 

uma forma de preservar a paz alcançada, evitar novos conflitos entre países europeus e 

promover o desenvolvimento económico. Em 1951 foi assinado em Paris um primeiro 

tratado através do qual se uniam seis países cuja preocupação comum era controlar a 

produção de carvão e de aço no sentido de evitar o fabrico de armas. Deste acordo, surgiu a 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). 

Em 1957, os mesmos seis países reuniram-se em Roma, com um objectivo mais ambicioso: a 

construção de um mercado comum em que pudessem circular livremente (sem fronteiras e 

sem impostos) as pessoas, as mercadorias, os serviços e os capitais (dinheiro) desses 

mesmos países. Pretendia-se acelerar o seu desenvolvimento económico. Em resultado do 

acordo então alcançado, surgiu a Comunidade Económica Europeia (CEE). 

O desenvolvimento económico alcançado pelos países fundadores fez, com que ao longo dos 

anos, outros países tenham pretendido aderir a esta comunidade, o que provocou 

sucessivos alargamentos. Entretanto, a CEE alterou o seu nome para Comunidade Europeia e 

em 1992 para União Europeia. 

A mudança de nomes não se deu por acaso, pois à medida que o tempo passou, a 

Comunidade Económica Europeia alargou os seus objectivos. 



O Tratado de Maastricht (1992), ao introduzir novas formas de cooperação entre os 

governos dos Estados membros em âmbitos como a Defesa e a Justiça, levou à criação da 

União Europeia (UE). 

Em 1999 entrou em vigor o Tratado de Amesterdão que introduziu alterou-se ao Tratado da 

União Europeia. Seguiu-se o Tratado de Nice que operacionalizou o funcionamento da EU, 

tendo em vista os recentes e futuros alargamentos… a União Europeia jogará agora a 27. 

Para assegurar a integração económica e política dos Estados Membros da União Europeia, 

os países desenvolveram políticas comuns em várias áreas, desde a agricultura à cultura, 

desde o consumo à competitividade, desde o meio ambiente e a energia ao transporte e ao 

comércio, sem descuidar, o desenvolvimento de uma Política Exterior e de Segurança 

Comum. 

 

Recentemente, em 2007, foi assinado o Tratado de Lisboa. Antes de entrar em vigor 

deverá ser ratificado pelos 27 Estados-Membros, o que se espera que aconteça 

antes de Junho de 2009, data das próximas eleições para o Parlamento Europeu. Os 

seus principais objectivos são aumentar a democracia na UE - em resposta às 

grandes expectativas dos cidadãos europeus em matéria de responsabilidade, de 

abertura, de transparência e de participação - e aumentar a eficácia da actuação da 

UE e a sua capacidade para enfrentar os actuais desafios globais, tais como as 

alterações climáticas, a segurança e o desenvolvimento sustentável. 

 
 

Esta é a bandeira da Europa, 
símbolo não só da União 
Europeia, mas também da 
unidade e da identidade da 
Europa em sentido mais lato. O 
círculo de estrelas douradas 
representa a solidariedade e a 
harmonia entre os povos da 
Europa. 

O número de estrelas não tem 
nada a ver com o número de Estados-Membros. As estrelas são doze 
porque tradicionalmente este número constitui um símbolo de perfeição, 
plenitude e unidade. Assim, a bandeira mantém-se inalterada, 
independentemente dos alargamentos da UE. 

http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_pt.htm

