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Mercado Único, Políticas Comuns, União
Económica e Monetária…

União Europeia

A UNIÃO EUROPEIA
A União Europeia é uma organização supranacional com características únicas, em
28 países europeus abdicam de parte da sua soberania para o bem comum
A UE tem como objetivos:
A Paz e o bem-estar dos seus povos
A promoção dos valores (respeito pela dignidade humana, da
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e
do respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das
pessoas pertencentes a minorias)
Um mercado único

A UE rege-se por princípios e regras
comuns consagrados nos Tratados em
vigor

A Liberdade, Segurança e Justiça

Tratado da União Europeia (TUE)

Promoção do progresso científico e técnico

Uma Europa de desenvolvimento sustentável
O respeito pela diversidade cultural e linguística

Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia (TFUE que resulta do
Tratado de Roma que institui a
Comunidade Europeia)

A Coesão Económica e Social
Luta contra a exclusão e as discriminações

A igualdade entre homens e mulheres
A justiça e a proteção social
A solidariedade entre os Países da União Europeia

Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia
Atómica (Tratado Euratom ou Tratado
CEEA)

Lib. de Circulação de Mercadorias
Pauta Aduaneira Comum

União Aduaneira

A UNIÃO ADUANEIRA

Fundamento da União Europeia, em vigor desde 1968
Pressupõe a abolição das fronteiras entre os
Estados-Membros aplicável a todo o comércio de
mercadorias (artigo 28.o do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia) , ou seja, não são
aplicados direitos aduaneiros às mercadorias que circulam
entre países da UE
Institui a pauta aduaneira comum para mercadorias
importadas de países que não pertencem à União
Europeia
Os produtos legalmente importados podem circular
livremente no resto da UE, sem necessidade de
ulteriores controlos aduaneiros

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_UniaoAduaneiraDaUE.html&docType=main&languageId=PT

A UNIÃO ADUANEIRA
O território aduaneiro da UE abrange os territórios dos seguintes países:
Bélgica, Bulgária, República Checa, Croácia
Dinamarca, com exceção das Ilhas Faroé e da Gronelândia
Alemanha com exceção da Ilha Heligoland e do território de Büsingen
Estónia, Irlanda, Grécia
Espanha com exceção de Ceuta e de Melilha
França incluindo as ilhas de Guadalupe, a Guiana Francesa, a Martinica e a Reunião e com
exceção da Nova Caledónia, de Mayotte, de São Pedro e Miquelon, das Ilhas Wallis e Futuna,
da Polinésia Francesa e das Terras Austrais e Antárticas Francesas
Itália com exceção dos municípios de Livigno e Campione d'Italia, bem como das águas
territoriais do lago de Lugano situadas entre a margem e a fronteira política da zona situada
entre Ponte Tresa e Porto Ceresio
Chipre com exceção das zonas onde o governo da República do Chipre não exerce um controlo
efetivo, onde a aplicação do acervo comunitário está suspensa até à resolução do problema
cipriota
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal,
Roménia, Eslovénia, República Eslovaca, Finlândia, Suécia, Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlanda do Norte incluindo as Ilhas Anglo-Normandas e a lha de Man

Bem como os seguintes territórios/Países
Principado do Mónaco (já fazia parte de uma união aduaneira com a França)
Andorra e São Marino celebraram acordos com a UE em 1991
Turquia, acordo com a UE entrou em vigor em 1995
As bases soberanas britânicas de Akrotiri e Dhekelia, em Chipre

O seu âmbito está limitado aos produtos
industriais e aos produtos agrícolas
transformados. No caso de Andorra, o país
reserva-se no direito a cobrar direitos sobre as
importações de produtos agrícolas da UE

Liberdade de Circulação Pessoas

Espaço Schengen

Espaço Schengen

Marcos significativos na criação de um mercado
interno com livre circulação de pessoas
Acordo de Schengen, de 14 de junho
de 1985
Convenção de Aplicação do Acordo de
Schengen, assinada em 19 de junho
de 1990 e que entrou em vigor em 26
de março de 1995

O Espaço Schengen pressupõe:

Em 1997, seria integrado no Tratado de
Amesterdão, passando a fazer parte do
acervo da União Europeia

• Abolição dos controlos nas fronteiras internas para todas as pessoas
• Reforço e harmonização dos controlos nas fronteiras externas (os cidadãos da UE só têm de apresentar o bilhete
de identidade ou o passaporte para entrar no Espaço Schengen)
• Política comum em matéria de vistos para estadias de curta duração (os cidadãos de países terceiros incluídos na
lista comum de países não membros, cujos cidadãos necessitam de um visto de entrada, podem obter um visto
único, válido para todo o espaço Schengen)
• Cooperação policial e judiciária (as forças policiais cooperam entre si na deteção e prevenção de delitos e têm o
direito de perseguir criminosos em fuga no território de um país vizinho signatário do Acordo de Schengen)
• Estabelecimento e desenvolvimento do Sistema de Informação Schengen (SIS)

Moeda Única

Zona Euro

Zona Euro
A União Económica e Monetária (UEM) foi
estabelecida pelo Tratado de Maastricht
em 1992

Implica para além da coordenação das
políticas económicas e orçamentais, uma
política monetária comum e uma moeda
comum
O euro foi introduzido em 1 de janeiro de
1999 como moeda virtual para fins
contabilísticos e pagamentos sem utilização
de numerário
A 1 de janeiro de 2002, foram introduzidas
as notas e moedas de euro
O euro (€) é atualmente a moeda oficial de
19 dos 28 países da UE, os quais constituem
a designada Zona Euro
Ver vídeo
https://www.europarltv.europa.eu/pt/programme/others/inside-the-euro

Liberdade de Circulação de Mercadorias
Associação Europeia de Comércio
Livre (EFTA)
Espaço Económico Europeu (EEE)

Mercado Único

Associação Europeia de Comércio Livre

A Convenção que instituiu a Associação Europeia
de Comércio Livre (EFTA) foi assinada em
Estocolmo a 4 de janeiro de 1960

A criação da EFTA surgiu como um projeto alternativo à Comunidade
Económica Europeia.

Constitui um espaço de comércio livre, sem que exista integração económica e
social, como era o caso da CEE na altura
Membros atuais

Islândia

Liechtenstein

Noruega

Suíça

Espaço Económico Europeu (EEE)

© EFTA

O acordo que instituiu o Espaço Económico Europeu (EEE) foi assinado a 2 de maio
de 1992, no Porto. Através do EEE procura-se alargar as disposições do mercado
interno da UE aos países da Zona Europeia de Comércio Livre (EFTA)
O EEE inclui as quatro liberdades do mercado interno (livre circulação de bens,
pessoas, serviços e capitais) e as políticas conexas (concorrência,
transportes, energia e cooperação económica e monetária)

Membros atuais

Os 28 Estados-Membros da UE, a Noruega, a Islândia e o
Liechtenstein

A Suíça é membro da EFTA, mas não participa no EEE (a Suíça optou
por não ratificar o acordo na sequência de um referendo desfavorável
sobre a matéria )

DIREITOS HUMANOS

CONSELHO DA EUROPA
Estrasburgo

CONSELHO DA EUROPA
O Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo, foi criado a 5 de maio de 1949, no final
da II Guerra Mundial com o objetivo de promover a defesa dos Direitos Humanos
Responsável por diversas convenções nesta área das quais o exemplo mais importante e mais
conhecido é o da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais (CEDH), assinada em 4 de novembro de 1950

A CEDH permite
Um sistema de proteção dos direitos
humanos nos Estados signatários
Um sistema de garantias jurídicas que
habilitam os órgãos instituídos em
Estrasburgo pela Convenção - a Comissão
Europeia dos Direitos do Homem e o
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a condenar quaisquer violações da
Convenção dos Direitos do Homem
nos países signatários
O Conselho da Europa é distinto da União Europeia dos 28, mas nenhum país
aderiu à União sem antes aderir ao Conselho da Europa

CONSELHO DA EUROPA

47 Estados-Membros

Estados Observadores

DEFESA/SEGURANÇA

Organização do Tratado do
Atlântico (NATO)
Bruxelas
Organização para a Segurança e
Cooperação na Europa (OSCE)
Viena

A ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÃNTICO NORTE (NATO)

O Tratado do Atlântico Norte foi assinado a 4 de Abril de 1949
O principal objetivo era defender a Europa de uma potencial ameaça soviética
Atualmente, o objetivo essencial da NATO é
salvaguardar a liberdade e a segurança dos seus
membros através de meios políticos e militares
Ao nível político - promove valores democráticos
e incentiva a cooperação em questões de defesa e
segurança para a longo prazo, prevenir conflitos
Ao nível militar - está empenhada na resolução
pacífica das disputas, contudo, se os esforços
diplomáticos fracassarem, terá a capacidade militar
necessária para a gestão de crises

MEMBROS DA NATO

PAÍSES EUROPEUS
QUE FAZEM PARTE

Áustria, Chipre, Finlândia, Irlanda, Malta e Suécia
têm estatuto de países neutros ou não alinhados

A ORGANIZAÇÃO PARA A SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA EUROPA (OSCE)
A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) é a maior
organização regional de segurança do mundo, com 57 Estados-membros (Europa,
Ásia Central e América do Norte).

Criada em 1975 sob a
designação de Conferência para a
Segurança e Cooperação na
Europa (CSCE), funcionou até
1990 como uma série de reuniões
e conferências que aprofundaram
e alargaram os compromissos dos
Estados participantes. Com o fim
da Guerra Fria, a CSCE
transformou-se, em 1994, na
OSCE.
© OSCE/Mikhail Evstafiev

A OSCE é um fórum de diálogo político, com uma abordagem abrangente de segurança que
engloba as dimensões político-militar, económica, ambiental e humana. Ajuda a
estabelecer pontes entre as diferenças e a construir a confiança entre os Estados,
cooperando na prevenção de conflitos, na gestão de crises e na reabilitação pósconflito.

