
 

De documentos, também, se faz a história da União Europeia, vamos conhecê-la 
painel a painel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Painel 1 
O Legado dos 
Tratados de Roma à 
Europa atual 

EXPOSIÇÃO ORGANIZADA POR 
Arquivos Históricos da União Europeia, Instituto Universitário Europeu 
 
EM COLABORAÇÃO COM 
Parlamento Europeu 
Conselho da União Europeia 
Comissão Europeia 
Presidência do Conselho de Ministros – Departamento das Políticas da UE 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Itália 
ANSA – Agência de Informação Italiana 

Painel 2 
Rumo à Comunidade 
Económica Europeia 
1941 – 1957 

1940: “Manifesto de Ventotene” - Por uma Europa Livre e Unida, elaborado por 
Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, prisioneiros políticos na ilha italiana de Ventotene 
durante a II Guerra Mundial 
1950: “Plano Schuman” – Declaração da criação da Comunidade Económica do 
Carvão e do Aço (CECA) em 9 de maio, dia em que se celebra o dia da Europa 
1952: Telegrama de felicitação do Primeiro-Ministro Luxemburguês, Joseph Bech, 
a Jean Monnet pela criação da CECA 
1957: Assinaturas dos Tratados de Roma (criação da Comunidade Económica 
Europeia (CEE) e EURATOM) 

Painel 3 
De Roma a Maastricht 
1958 - 1992 

1958: Primeira sessão da Comissão Europeia presidida pelo alemão Walter Hallstein 
que esteve no cargo até 1967  
1979: Cartaz da campanha de informação do Parlamento Europeu por ocasião das 
primeiras eleições universais e diretas para o Parlamento Europeu  
1985: Declaração Conselho Europeu sobre conclusão do Mercado Interno 

Painel 4 
A União Europeia 

(UE) após Maastricht 

1993 – 2017 

1997: Edição especial da revista Fogli di Fiesole dedicada à criação da moeda única 
europeia, que seria adotada pelos Estados-Membros que aderiram à União 
Económica e Monetária (UEM) 
2000: Proclamação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia – 
Conselho Europeu de Nice  
2007: Assinatura do Tratado Lisboa no Mosteiro dos Jerónimos pelos líderes 
portugueses que decorreu durante a Presidência portuguesa do Conselho da UE 

G u i a   E x p o s i ç ã o 
 

E u r o p a   6 0   a n o s 
 

Painel 5 
Europa Económica 

1985: Livro Branco sobre o Mercado Interno elaborado  pela Comissão Europeia e  
apresentado no Conselho Europeu de Milão  
1993: O Mercado Único na imprensa financeira – Financial Times – com alusão à 
abolição das fronteiras 



 

 
  

Painel 9 
Rumo a uma política 
social europeia 

Painel 6 
Construção Mercado 
Único 

1968: Declaração sobre a conclusão da união aduaneira entre os seis países 
fundadores 
1962: Audição do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia (criado em 1952)  
1985: Passagem de Brenner – fronteira entre a Itália e a Áustria – abolição dos 
controlos fronteiriços na sequência da entrada em vigor do Acordo de Schengen, o 
qual possibilitou a criação de um espaço de livre circulação 

Painel 7 
Rumo a uma moeda 
única 

1970: “Plano Werner” elaborado pelo então Primeiro-Ministro  luxemburguês, 
Pierre Werner, que propõe a criação da UEM por etapas 
1988: Reunião do Conselho Europeu de Hannover onde ficou decidido a criação de 
um comité, presidido por Jacques Delors, para se definir as etapas da construção da 
UEM  
1985: Conclusões do Conselho Europeu de Madrid – no ponto 2. ficou estabelecida 
a denominação para a nova moeda europeia – Euro, em vez de “Ecu” 

Painel 8 
Identidade europeia e 
a política educativa 

1986: Programa Erasmus no âmbito da Educação e Formação - entrou em vigor após 
proposta de decisão do Conselho Europeu 
1996: Cidadania europeia – Relatório do Parlamento Europeu que denota o interesse 
pela participação dos cidadãos e de outros atores sociais nas estruturas institucionais 
europeias 

1959: Estudo sobre a situação social na Comunidade  
1960: Recomendação da Comissão Europeia no domínio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres 
2012: Manifestação em Berlim pelo direito ao trabalho e à solidariedade como 
forma de inclusão social 

1958: Relatório relativo à política social da Comunidade Económica Europeia (CEE) 
1989: Cartaz alusivo à exposição sobre as iniciativas para a igualdade da CEE  

Painel 10 
Dimensão social e 
cidadania europeia 

Painel 11 
Os alargamentos da 
CEE/UE 

1967: Parecer  do Comissão Europeia  relativo aos pedidos de adesão do Reino 
Unido, Irlanda, Dinamarca (membros desde 1973) e da Noruega (adesão 
rejeitada em refendo)  
1985: Assinatura do tratado de Adesão de Portugal e Espanha (membros desde 
1986) 
1994: Cartaz referente à cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão da 
Áustria, Finlândia, Suécia (membros desde 1995) e Noruega (adesão novamente 
rejeitada em referendo) 
2004: Alargamento a leste - 10 novos membros da União Europeia (UE): Chipre, 
Estónia, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa, Eslováquia, Eslovénia 
e Hungria 
2007: Cartaz de boas-vindas aos novos membros: Bulgária e Roménia 
2013: Assinatura do Tratado de Adesão da Croácia (última adesão) 



 

 
 

Painel 12 
A Europa no mundo 

1975: Projeto de fornecimento de água em Kibauni  (Quénia) financiado pela CEE 
ao abrigo do Tratado de Lomé  
1999/2009: Javier Solana – primeiro Alto Representante para a Política Externa e 
de Segurança Comum da UE 
2012: Atribuição do Prémio Nobel da Paz à UE pela Academia Norueguesa em 
reconhecimento pela sua contribuição no avanço da paz, democracia e direitos 
humanos desde o fim da II Guerra Mundial 

Painel 13 
Identidade 
Internacional 

1962: Visita de uma delegação japonesa – reafirmação do reconhecimento 
externo da CEE como ator no comércio internacional  
1968: Brochura que assinala os 10 anos da criação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento para os países em desenvolvimento da África, Caraíbas e Pacífico 
- Países ACP 
1975: Comunicado de imprensa do Conselho da CEE dando conta do 
estabelecimento da Convenção de Lomé, na qual a CEE se comprometeu a prestar 
ajuda financeira e direito de livre acesso dos países ACP aos mercados europeus 

Painel 14 
A Europa: Desafios 
Futuros 

 

2017: Legado dos Tratados de Roma – a União Europeia tem ainda um caminho a 
percorrer no sentido de cumprir o obejtivo de “uma união cada vez mais estreita”, 
tal como foi estabelecido há 60.  A UE confronta-se com alguns desafios a diversos 
niveís: política externa, acolhimento dos refugiados e crise económica e financeira 
2017: Livro Branco – Contributo da Comissão Europeia para o debate sobre o futuro 
da Europa 


