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Robert Schuman e Jean Monnet durante uma reunião da Assembleia Parlamentar Comum em Estrasburgo (França), em 1958.
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L’idée forte de Robert Schuman
“était
la réconciliation.

“

 Declaração Schuman é um ponto de
A
viragem na história da Europa. As ideias e os
conceitos formulados na declaração vieram
a ser incorporados nos tratados europeus
subsequentes, desde o Tratado de Paris que
institui a CECA, em 1951, até ao último, o
Tratado de Lisboa, em 2007. Na sua essência, a
declaração inclui não só objetivos como a luta
pela paz, a superação das rivalidades nacionais
e a solidariedade mútua, como também um
plano para uma integração mais estreita dos
Estados Membros baseada no federalismo.

A EXPOSIÇÃO

Jacques Delors (FR)
Jacques Delors (FR), Presidente da Comissão Europeia
1985 - 1995.
HAEU, INT 142

Le choix du charbon et de l’acier,
“c’était
une très belle idée politique.



“

marca o 70º aniversário da
Declaração Schuman, uma curta mas poderosa
proclamação proferida em 9 de maio de 1950
pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros francês,
Robert Schuman. A declaração, inspirada por
Jean Monnet e redigida por Schuman e alguns
dos seus mais próximos conselheiros, deu início
ao processo de integração europeia e decorre
da sua visão para uma produção franco-alemã
de carvão e aço. Esta iniciativa seria gerida por
uma Alta Autoridade comum, no quadro de uma
organização aberta à participação de outros
países europeus. A Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço (CECA) foi fundada em 1951
pela Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países
Baixos e Alemanha Ocidental: pela primeira
vez, os Estados-nação transferiam alguns
direitos soberanos para uma nova instituição
supranacional.

Pierre Uri (FR)
economista francês e colaborador próximo de Jean Monnet, envolvido nas
negociações do Tratado de Paris (1951) que institui a CECA.
HAEU, INT 529 (Transcript)

"A Europa e os
Europeus 1950 > 2020: 70.º aniversário da
Declaração Schuman" tem como objectivos
sensibilizar para a importância da Declaração
Schuman na história da integração europeia,
estimular a reflexão sobre a sua relevância na
Europa de hoje e incentivar o debate sobre a
história da União Europeia (UE) e o seu futuro.
O visitante é convidado a fazer uma viagem
pela história europeia, que se desenvolve em
dois caminhos distintos mas interligados.
O primeiro percurso é orientado por frases-chave
da Declaração que dão o título a cinco seções
temáticas. Através de uma seleção de imagens e
documentos conservados no Arquivo Histórico
da União Europeia (AHUE), o visitante pode
observar alguns dos desenvolvimentos políticos,
económicos, sociais e culturais mais relevantes
dos últimos 70 anos de história europeia. Pode
ainda explorar mais profundamente cada secção
temática levando para casa os documentos-chave
disponíveis nos cadernos. O segundo percurso
proporciona o encontro com as pessoas, uma
vez que estas ou estiveram envolvidas ou foram
afetadas pelo processo de integração europeia,
convidando à reflexão sobre o significado de
ser europeu, num diálogo entre o passado
e o presente. Por último, toda a exposição
é enriquecida por uma secção multimédia
através de diferentes códigos QR que se referem
a material áudio e/ou vídeo que pode ser
transmitido em tempo real para o seu telemóvel.

