


Comunidade Económica: 
União Aduaneira -  Politica Comercial Externa 

6 Estados Membros 

 
Aprofundamento e Alargamentos sucessivos:  

Quatro liberdades: bens, serviços, capitais e pessoas 

(reconhecimento mutuo) 
Mercado Único 1992  

União Económica e Monetária – Maastricht 1997 

Espaço Schengen – 26 países (incluindo países EFTA) 

Moeda Comum – Euro 2002 (19 Estados Membros) 

28 Estados Membros 

Tratados de Roma 



anos de paz 

duradoura 

Guerra Paz 

Fonte: Comissão Europeia 

PAZ 



 

Fonte: OCDE 

A Europa alberga as sociedades mais 

igualitárias no mundo 

Este gráfico mostra a distribuição de rendimento entre indivíduos, utilizando o coeficiente de Gini em que 0 representa perfeita igualdade 

mais igualitária menos igualitária Estados-Membros UE Países OCDE 
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DEMOCRACIA 



PROSPERIDADE 

Na UE: 
508 milhões de cidadãos 

 

maior bloco comercial do 

mundo 

 

25% do PIB mundial 

 

segunda moeda mais 

utilizada no mundo 

Fonte: Comissão Europeia 



A UE é a maior doadora de ajuda            humanitária e ao 

desenvolvimento  

74 mil milhões USD 32 mil milhões USD 

Fonte: OCDE, 2015 

OUTROS 



 

" Não coligamos 

  Estados:  unimos 

  Homens " 

Jean Monnet  (1888 – 1979)  



 

INICIATIVAS 
Erasmus  

Fonte: Relatório Erasmus+ 2015, Comissão Europeia 



INICIATIVAS  
Corpo Europeu de Solidariedade 

 

Para jovens entre 18 e 30 anos 

 

Áreas: educação,  

emprego, ambiente,  

refugiados e migrantes 

 

Regime profissional ou  

de voluntariado 

 

De 2 a 12 meses 



 

DESAFIOS 
Percentagens decrescentes do PIB e da população 

europeia a nível global  

Estados Unidos da América 

UE27 

Japão 

Reino Unido 

China 

Canadá 

México 

Brasil 

Índia 

Resto do mundo 

Fonte: ONU e Eurostat 



DESAFIOS 
Europeus serão os mais velhos em 2030 

Desemprego 

Menores de 25 

Total 

Fonte: Rand Europe 

Fonte: Comissão Europeia 

América 

do Norte 

América 

Latina e 

Caraíbas 

Mundo 

África 

Oceania 

Ásia 

Europa 

Esta figura mostra uma estimativa da média de idades em cada região do mundo em 2030 



Livro Branco para o Futuro da 

Europa 

Lançar o debate antes da Cimeira de Roma 

 

Inspirar as negociações entre os 27 Chefes de Estado ou de 

Governo 

 

Ponto de partida para debate público mais vasto sobre o 

futuro 



1. Assegurar continuidade 

Mercado único 
e comércio 

União 
económica e 

monetária 

Schengen, 
migração e 
segurança 

Política 
externa e de 

defesa 

Orçamento da 
UE 

Capacidade de 
realizaçao 

 

Reforço do 
mercado único, 
incluindo os 
sectores 
energético e 
digital; 
  
A UE27 
prossegue na via 
de firmar 
acordos 
comerciais 
abrangentes 

(Japão, Austrália, 
Nova-Zelândia, 
América Latina) 

 

Progressos 
incrementais no 
funcionamento 
da área do euro 

 

Progressos 
graduais na 
cooperação: 

 gestão das 
fronteiras 
externas; 

 sistema 
comum de 
asilo; 

 coordenaçã
o em 
assuntos de 
segurança 

 

Progressos na 
adoção de 
posições comuns 
em política 
externa; 

Cooperação 
mais estreita na 
defesa  

 

Modernização 
parcial, de 
acordo com as 
reformas 
acordadas a 27 

 

Obtenção de 
alguns 
resultados 
concretos, mas 
frequentemente 
aquém das 
expectativas. 

Processo de 
tomada de 
decisões 
mantém-se 
complexo e de 
difícil 
compreensão 
pela opinião 
pública 



2. Restringir-se ao mercado 

único 
Mercado único 

e comércio 

União 
económica e 

monetária 

Schengen, 
migração e 
segurança 

Política 
externa e de 

defesa 

Orçamento da 
UE 

Capacidade de 
realização 

 

Reforço do 
mercado único 
de bens e 
capitais 

As normas 
técnicas  
continuarão a 
diferir 

Liberdade de 
circulação de 
pessoas e 
serviços não 
garantida 
plenamente 

 

A cooperação na 
área do euro é 
limitada 

 

Ausência de uma 
política única nos 
domínios da 
migração ou do 
asilo. 

Maior 
coordenação 
bilateral no 
domínio da 
segurança; 
controlos mais 
sistemáticos nas 
fronteiras 
internas 

 

Reforço das 
cooperações, 
mas… 

… número 
crescente de 
questões de 
política externa 
tratadas ao nível 
bilateral 

 

Recentrado nas 
funções 
financeiras 
essenciais para 
o mercado único 

 

Dificuldade em 
chegar a acordo 
na definição: 

tarefas 
prioritárias  

versus 

tarefas a 
abandonar 

Maior clareza no 
processo de 
tomada de 
decisões  

Atuação mais 
célere nos 
domínios 
definidos como 
prioritários 



3. Fazer «mais», quem 

quiser «mais» 
Mercado único 

e comércio 

União 
económica e 

monetária 

Schengen, 
migração e 
segurança 

Política 
externa e de 

defesa 

Orçamento da 
UE 

Capacidade de 
realização 

 

Reforço do 
mercado único  

A UE27 
prossegue 
acordos 
comerciais 
abrangentes 

 

Exceto para um 
grupo de países 
que aprofundem 
a cooperação em 
áreas como as 
da tributação e 
das normas 
sociais 

  

 

Exceto para um 
grupo de países 
que aprofundem 
a cooperação em 
áreas como as 
da segurança e 
justiça 

  

 

Exceto para um 
grupo de países 
que aprofundem 
a cooperação no 
domínio da 
defesa, centrada 
na coordenação 
militar e 
equipamento 
comum 

 

Orçamentos 
suplementares 
disponibilizados 
por alguns 
Estados-
Membros para 
as áreas 
específicas em 
que decidam 
fazer mais em 
que decidam 
fazer mais 

 

Mais resultados 
concretos nos 
domínios 
acordados pelos 
“grupos da 
frente”. 

No conjunto da 
União, o 
processo de 
decisão torna-se 
mais complexo 



4. Fazer «menos», com 

maior eficiência 
Mercado único 

e comércio 

União 
económica e 

monetária 

Schengen, 
migração e 
segurança 

Política 
externa e de 

defesa 

Orçamento da 
UE 

Capacidade de 
realização 

 

As normas 
comuns fixam 
limiares 
mínimos, mas a 
aplicação é 
reforçada em 
áreas reguladas 
ao nível da UE; 

Os acordos 
comerciais 
relevam da 
competência 
exclusiva da UE 

 

Medidas de 
consolidação da 
área do euro, 
assegurando a 
sua estabilidade; 

A UE27 faz 
menos em 
algumas áreas 
das políticas do 
emprego e 
sociais 

 

Cooperação 
sistemática na 
gestão das 
fronteiras, nas 
políticas de asilo 
e no domínio da 
luta contra o 
terrorismo 

 

A UE falará a 
uma só voz em 
todas as 
questões de 
política externa 

Instituição da 
União Europeia 
da Defesa 

 

Significativament
e reformulado 
para se ajustar 
às novas 
prioridades 
acordadas ao 
nível da UE27 

 

Dificuldade em 
chegar a acordo 
na definição: 

Tarefas 
prioritárias 
versus Tarefas a 
abandonar 

Maior clareza no 
processo de 
tomada de 
decisões  

Atuação mais 
célere nos 
domínios 
definidos como 
prioritários 



5. Fazer muito «mais» todos 

juntos 
Mercado único 

e comércio 

União 
económica e 

monetária 

Schengen, 
migração e 
segurança 

Política 
externa e de 

defesa 

Orçamento da 
UE 

Capacidade de 
realização 

 

Reforço do 
mercado único 
através da 
harmonização de 
normas e de 
maior 
determinação na 
sua aplicação; 

Competência 
comercial 
exclusiva da UE 

 

A União 
económica, 
financeira e 
orçamental é 
concluída como 
previsto no 
Relatório dos 
Cinco 
Presidentes, de 
Junho de 2015 

 

Como em «Fazer 
menos com mais 
eficiência», 
cooperação 
sistemática na 
gestão das 
fronteiras, nas 
políticas de asilo 
e no domínio da 
luta contra o 
terrorismo 

 

Como em «Fazer 
menos com mais 
eficiência», a UE 
falará a uma só 
voz em todas as 
questões de 
política externa 

Instituição da 
União Europeia 
da Defesa 

 

Significativament
e modernizado e 
aumentado, 
apoiado por 
recursos 
próprios; 

Operacionalizaçã
o de uma função 
de estabilização 
orçamental da 
área do euro 

 

A tomada de 
decisões e a sua 
implementação 
seria mais célere  

Pode suscitar 
reações 
negativas por 
parte de quem 
sinta que a UE 
retirou 
demasiado poder 
aos Estados-
Membros 



Cimeira de Roma 

25 de março de 2017 

 

Início de um novo capítulo na história europeia 

 

Europa unida a 27, com o seu próprio destino e visão para o 

futuro 



Perspetivas para o futuro 

Valores e aspirações comuns continuarão a unir os 

Europeus e a merecer que lutemos por eles … 

 

Que União Europeia queremos nós? 

 

Junte-se ao debate! 
 

Diálogos dos Cidadãos 

#MyEuropeanFuture 



Sofia Alves 

"Os 60 anos do Tratado de Roma e o Futuro da Europa" 

24/03/2017 

Auditório CCDR Algarve 

Representação da Comissão Europeia 

em Portugal 


