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D esde o seu início que a 
integração europeia se 
esforçou para fortalecer 

a paz mundial. Já mesmo durante 
a Segunda Guerra Mundial, 
uma Europa unida era vista por 
alguns como o único antídoto 
para os perigos colocados pelo 
nacionalismo. Um dos êxitos 
mais notáveis dos últimos 70 
anos de integração europeia foi 
a erradicação da perspetiva de 
guerra entre países europeus, que 
por muito tempo caracterizou 
a história do velho continente. 

“

“

Manifestação na fronteira franco-alemã, em Wissembourg, em 20 de Agosto de 1950. 
HAEU, GR 3.

O manifesto “Por uma Europa 
Livre e Unida” foi elaborado 
em 1941 por Altiero Spinelli e 
Ernesto Rossi, aquando do seu 
exílio na Ilha de Ventotene, no 
Mar Mediterrâneo, pelo regime 
fascista. Posteriormente, o 
manifesto foi editado por 
Eugenio Colorni e distribuído 
clandestinamente com a 

ajuda de Ursula Hirschmann 
e Ada Rossi. Estes intelectuais 
e militantes políticos italianos 
ansiavam pela criação de uma 
Europa unida e livre com o 
intuito de alterar o percurso 
histórico que conduziu os 
países europeus, pela segunda 
vez, à beira da autodestruição.

Manifesto di Ventotene, com notas manuscritas originais de Altiero Spinelli, 1941. 
HAEU, AS 3

Documento de identidade de Altiero Spinelli. 
HAEU, AS 210

Retrato de Ernesto Rossi.  
© Fondazione Ernesto Rossi
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O Manifesto de Ventotene

O projeto para uma Comunidade Europeia de Defesa

Olhando para LESTE 
em tempos de Guerra Fria

Cooperação com 
ÁFRICA

Notas manuscritas do discurso 
de Fernand Dehousse, membro 
da Assembleia Europeia (hoje 
Parlamento Europeu), perante o 
Senado belga, em 3 de Março de 
1954, sobre a proposta de uma 
Comunidade Europeia de Defesa. 
HAEU, FD 76.

Relatórios da Comissão para a Europa Central e Oriental do Movimento Europeu sobre as relações entre a Europa Ocidental e Oriental durante a Guerra Fria, 1954 - 1960.
HAEU, ME 2147

HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown

Projeto de desenvolvimento hidro-agrícola do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) em Madagáscar, 5 de Janeiro de 1972.

Os berlinenses celebram a queda do Muro de Berlim em 9 de 
Novembro de 1989. © AP 1989 – Source: EC – Photo: Lionel Cironneau

Alcide De Gasperi. 
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown

HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown

Celebração da assinatura da primeira Convenção de Lomé entre a Comunidade Europeia e 46 países 
de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), em Lomé (Togo), no dia 28 de Fevereiro de 1975. 

Q uer no eixo Leste/Oeste quer no eixo Norte/Sul, a Europa 
também tem estado na vanguarda da promoção da cooperação 
e do diálogo, tendo em vista a criação de uma comunidade 

internacional pacífica.  Pese embora no domínio da defesa comum 
e da política externa as iniciativas nem sempre terem tido sucesso: a 

proposta de uma Comunidade Europeia de Defesa, apresentada 
no início da década de 1950, foi liminarmente rejeitada. Trata-se de 
uma matéria em que a União Europeia ainda não consegue falar 
sempre a uma só voz na cena internacional porquanto os Estados-
Membros resistem em transferir a sua soberania neste área especifica.

Herman van Rompuy (BE)

Presidente do Conselho Europeu 2009 - 2014. 
HAEU, INT 885. 

“I still think that the end of the cold war, the collapse 
of the Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the 
opening of Central and Eastern Europe and their 
entering in the European Union was the major 

event of the second half of the last century.” 

Hans-Gert Pöttering (DE)

Presidente do Parlamento Europeu
2007 - 2009. 

HAEU, INT 796

“I never got to know my father, this 
is a psychological reason why I 
became interested in the peaceful 
development of Europe. […] I 
think that was the motivation, 
there should never be a war again 

between European Countries.” 

“On a eu cette génération des 
Allemands, des Français, des 
Néerlandais, des Belges, qui ont 
connu ça et ont dit : «plus jamais».”

Margaret 
Brusasco-Mackenzie (UK)

funcionária da Comissão Europeia 
entre 1981 e 1999

HAEU, INT 114

 

O Primeiro-Ministro italiano 
Alcide De Gasperi foi um dos mais 

ativos entusiastas  da Comunidade 
Europeia de Defesa. O projeto afundou-se 
em 1954, quando não foi ratificado pelo 

Parlamento francês.

A reunificação 
alemã teve lugar em 3 de 

Outubro de 1990, menos de 
um ano após a queda do Muro 
de Berlim. Pela primeira vez, as 

fronteiras da Comunidade 
Europeia moveram-se 

para Leste.

O Fundo Europeu 
de Desenvolvimento foi 

lançado em 1959 e continua a 
ser a principal fonte de ajuda ao 
desenvolvimento da UE para os 
países de África, das Caraíbas e 

do Pacífico (ACP).
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O projeto europeu começou com o carvão 
e o aço, mas logo alargou o seu foco 
ao setor económico, à agricultura, às 

questões sociais, ao ambiente e a muitos outros 
domínios políticos. Um dos objetivos originais 
da  Comunidade Europeia era a reduçãqo das 
disparidades entre as várias regiões europeias, 
reforçando a unidade das suas economias e 
garantindo o seu desenvolvimento contínuo. As 
instituições europeias investiram em projetos 
de desenvolvimento que deixaram marcas 
concretas na paisagem dos Estados-Membros e 
implementaram uma diversidade crescente de 
políticas comuns que afetam a vida quotidiana 
dos cidadãos europeus. Este processo não foi 
simples nem pré-determinado mas acabou por 
fomentar uma teia de relações, entre países 
europeus, em constante expansão. Resta saber 
até que ponto tem contribuído para criar uma 
efetiva solidariedade.

Projeto do Banco Europeu de Investimento (BEI) Deutsche Bundesbahn 
(Alemanha), 1960-1961: eletrificação do eixo ferroviário Norte-Sul.
HAEU, BEI 2165 - Photo: Unknown

Os signatários dos Tratados reunidos no jardim da Embaixada da Bélgica em Roma, 
admirando um cartaz concebido para assinalar o evento: da esquerda para a direita, 
Paul Henri Spaak, Konrad Adenauer, Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, Joseph Luns e 
Walter Hallstein. 
© AP 1957 - Source: EC - Photo: Ivan Crosceneo

Construção de uma central hidroeléctrica em Taloro, Sardenha (Itália).
HAEU, BEI 2154 - Photo Unknown

Construção de uma fábrica de acetileno no sudoeste da França. 
HAEU, BEI 2144 - Photo Unknown

Indústria de processamento de alimentos na Moldávia.  
© European Investment Bank

Ponte de Øresund , uma ligação entre a Suécia e a Dinamarca.
© EIB

A Europa investe no DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 No dia 25 de Março de 1957, 
os representantes da Bélgica, 
França, Itália, Luxemburgo, 
Países Baixos e Alemanha 
Ocidental assinaram os 
Tratados de Roma, criando
assim a Comunidade 
Económica Europeia (CEE) 
e a EURATOM. No Preâmbulo 
do Tratado que institui a 

CEE, todos os signatários se 
comprometeram a melhorar 
as condições de vida e de 
trabalho dos seus povos 
e a reduzir as diferenças 
existentes entre as várias 
regiões, a fim de assegurar 
o progresso económico e 
social dos países-membros.

Cartaz elaborado aquando da assinatura dos Tratados de Roma. 
HAEU, NDG 51 

POLÍTICAS SOCIAIS para os trabalhadores

Uma POLÍTICA AGRÍCOLA 
Comum

Cuidando do 
MEIO AMBIENTE

Planos para o alojamento dos trabalhadores 
elaborados para o programa habitacional da 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 
Janeiro de 1955. HAEU, CEAB 11/1666.

Estudo sobre a Política Agrícola Comum 
(PAC) publicado pela Associação 
Académica de Ciências Económicas e 
Comerciais, 1964. 
HAEU, GR 35.

Cartaz elaborado pela Comissão 
Europeia:  A Política Comum das 

Pesca (PCP): Conseguir pescar 
para Sempre. HAEU, NDG 316

Esquerda: Relatório da Comissão da 
Comunidade Económica Europeia sobre a 
evolução da situação social da Comunidade, 
1959. HAEU, CM2/1959 884

Direita: Boletim das Comunidades Europeias 
sobre o Programa de Acção Social,1974. 
HAEU, CEDEFOP 5
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Tratados de Roma

“Being good neighbours, not fighting each other, cooperating, doing 
something together [...] is a big asset for the European Union.” 

Josep Borrell (ES)
Presidente do Parlamento Europeu 2004 - 2007. 
HAEU, INT 799

Petrus Mathijsen (NL)

 funcionário da Comissão Europeia 
1977 - 1986. 

 HAEU, INT 215

 
“La première grande étape a été le 
règlement sur une politique régionale. 
Parce que pour faire accepter par les 
Etats membres qu’il y ait une politique 
régionale européenne, ça a été dur. Et 

ça a été un grand pas.”

Carta do Comissário 
Europeu para a 
Agricultura, Sicco 
Mansholt, ao Presidente 
da Comissão Europeia, 
Franco Maria Malfatti, 
explicando a necessidade 
de uma política ambiental 
comum. 9 de Fevereiro 
de 1972. 
HAEU, GR 142  

Mapa publicado pelo 
Serviço de Publicações 
das Comunidades 
Europeias: Agricultura - uso da 
terra e principais culturas, 1962.
HAEU, CRNO 80.

“ “

O Banco 
Europeu de Investimento 

(BEI) foi criado em 1958 para 
contribuir para o financiamento 
de projectos estruturantes mas 

viáveis que promovam os valores 
fundamentais e os objectivos 

políticos da UE.

A Comissão 
Europeia publicou o 

primeiro Programa de Acção 
Ambiental Europeu em 1973, 

enquanto a Política Comum das 
Pescas foi estabelecida pela 

primeira vez nos anos 
70.

A Política 
Agrícola Comum (PAC), 
lançada em 1962, foi a 

primeira política comum 
desenvolvida a nível 

europeu.
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Alto-forno Lubatti, Itália, junho de 1957. 
HAEU, BAC-004/1971 0081

BEWAG, central termoeléctrica em Berlim Ocidental (Alemanha), cerca de 1977. 
HAEU, BEI 2164  – Photo: Unknown

Progil-Bayer-Ugine, fábrica química em Pont-de-Claix (França), 
cerca de 1970. HAEU, BEI 2145 - Photo: Studio Piccardy, L. Guelfo 
and M. Auffray

Trabalhador na fábrica Alfa Romeo em Pomigliano d’Arco, Itália, circa 
1966. HAEU, BEI 2155 – Photo: Dino Jarach

Assinatura do Tratado de Maastricht, 7 de Fevereiro de 1992.
© European Communities 1992 – Source: EC – 
Photo: Christian Lambiotte

Fac-simile do Tratado de Maastricht. HAEU.Documento de trabalho da Comissão Europeia sobre o Tratado de Maastricht, Fevereiro de 1992.
HAEU, RS 79

Tratado da União 
Europeia, que alterou e 
rebatizou o Tratado de 
Roma, foi assinado em 
Maastricht, nos Países 
Baixos, em 1992. Pela 
primeira vez, o nome 
“União Europeia” foi 
utilizado num tratado 

oficial. O artigo B previa 
o caminho para a 
realização do mercado 
interno através de uma 
união económica e 
monetária plena, cujo 
epílogo seria a criação 
de uma moeda única. 
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Tratado 
de Maastricht

Expansão Industrial

A Declaração Schuman refletia 
a crença de que um mercado 
comum do carvão e do aço 

ajudaria as economias europeias em 
dificuldade, de rastos no pós guerra. 
O crescimento constante da produção 
industrial nos primeiros vinte anos desde 
a criação da Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço reforçou o objectivo de 
criar um mercado interno mais amplo, 
com vista a aumentar o crescimento 
económico e eliminar as barreiras 
comerciais entre os países europeus.

Enrique Baron Crespo (ES)
Presidente do Parlamento Europeu 1989 - 1992 
HAEU, INT 884

“I insisted very much on the fact that we had to concentrate on some points, 
not trying to draft the European Constitution. I was in favor, it was my dream 
but, to put on the table some core concepts, core ideas that could transform 
the European community.” 

Mapa publicado pelo Serviço de Publicações das Comunidades Europeias: 
Energia e siderurgia, 1962. HAEU, CRNO 80

III

Cartaz produzido pela Comissão Europeia. 
HAEU, NDG 203     

Primeira página do projeto de “Relatório Werner”.
 Fonds personnel Pierre Werner, Archives nationales de Luxembourg

Cartaz produzido pelo Conselho da UE sobre a 
criação do euro como “moeda virtual” 

em 1 de Janeiro de 1999.  
HAEU, NDG 220

Desenhos humoristicos, em formato cartaz, sobre o euro.
HAEU, NDG 484  

A integração económica mudou a vida 
dos cidadãos europeus, uma vez que o 
mercado único garante a livre circulação 
de mercadorias, capitais, serviços e 
mão-de-obra. A criação do euro, em 
circulação desde 2002 e actualmente 
adoptada por 19 países, foi o símbolo 
mais visível da fusão dos mercados 
prevista pela Declaração Schuman. 
Pouco depois da criação da zona euro, 
a crise económica e financeira do 
final dos anos 2000 submeteu o euro 
à sua primeira grande provação. 

E U R O 
uma moeda única para a Europa

“...responsibility and solidarity. And we kept 
that approach during the crisis, two and half 
years.”

“l’idée selon laquelle on devait avoir la monnaie 
unique déjà en place avant l’an 2000 était une 
idée extrêmement forte.”

Herman van Rompuy (BE)
Presidente do Conselho Europeu
2009 - 2014.  
HAEU, INT 885.

Jean-Claude Trichet (FR)
Presidente do Banco Central Europeu 
2003 - 2011. 
HAEU, INT 797

“ “

 O consumo 
de aço nos seis Estados-

Membros fundadores quase 
duplicou entre 1952 e 1962, 

continuando a crescer rapidamente 
até à crise petrolífera 

de 1973.

 
O primeiro 

plano para a adoção de 
uma moeda única remonta a 

1970, quando o Primeiro-Ministro 
luxemburguês Pierre Werner 

apresentou o seu relatório epónimo 
sobre a União Económica e 

Monetária.
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P artindo da proposta da França 
e da Alemanha Ocidental 
sobre a produção de carvão e 

de aço, a Europa cresceu para a atual 
União de 27 Estados em menos de 70 
anos. A ideia do alargamento a “todos 
os países dispostos a participar” já 
estava consagrada na Declaração 
Schuman, mas adquiriu um significado 
mais profundo com a adesão de novos 
Estados-Membros do Sul, do Norte 
e, mais recentemente, do Leste. Os 
membros podem também decidir deixar 
a União, como demonstrou o Brexit.

Cartaz produzido pela Comissão Europeia. 
HAEU, NDG 250 

Catherine Day (IE)

secretária-Geral da Comissão Europeia 
 2005 - 2015

HAEU, INT 134

Amadeu António 
Pereira Lopes Sabino (PT)

alto funcionário da 
1984 - 2008. 

HAEU, INT 258

“I went in as a director to the Balkans 
and I came out as a director for the 
Central and Eastern Europe. And 
that was really the most emotionally 
exciting thing I ever did, working on the 
enlargement. Because you felt, it was 
such a historic opportunity to right the 

wrongs of the past. ”

“It was a great joy to see the flags of 
Portugal and Spain beside the others 
in Berlaymont, and in Charlemagne. 
That was to me the most important day. ” 

As versões alteradas 
do Tratado de Roma 
(actual TFUE) e do 
Tratado de Maastricht 
(TUE) estabelecem a 
base constitucional da 
União Europeia. Os seus 
textos consolidados são 
regularmente publicados 
pela Comissão Europeia. 

O artigo 49.º da versão 
consolidada do TUE regula 
os procedimentos para um 
Estado se tornar membro 
da União. Qualquer Estado 
que pretenda candidatar-
se tem de respeitar os 
valores fundamentais da 
UE, plasmados no artigo 2º.

O alargamento do espaço 
europeu significou também 
que mais pessoas podiam 
circular livremente por todo 
o Continente. Conceitos 
como fronteiras, liberdade 
de circulação e mobilidade 
foram redefinidas pelo projecto 
europeu, mas continuam a 
ser temas quentes e centrais 
do debate público.

em vigor
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Tratado da 
União Europeia

Alargamento europeu

Carta do Presidente do 
Conselho Europeu, Bertie 

Ahern, ao Presidente da 
Comissão Europeia, Romano 

Prodi. 11 de Maio de 2004.  
HAEU, RP 495 - Photo: Unknown  

Folheto produzido pelo MEF e pelo Gioventù Federalista, provavelmente em 1983. 
HAEU, UEF 428

Ativista durante uma manifestação no Luxemburgo, em 
Dezembro de 1985. HAEU, CS 103 –Photo: Unknown

“Action frontières” dos ativistas da União dos Federalistas Europeus (UEF) em França, 
Maio de 1983. HAEU, UEF 427 - Photo: Unknown 

Nota de Graham Avery, Conselheiro Principal 
para as questões estratégicas na Direção-Geral 
do Alargamento da Comissão Europeia, sobre as 
negociações de adesão, 22 de Maio de 2002.
HAEU, GJLA 220

 Cartaz produzido pela Comissão Europeia, 2001. 
HAEU, NDG 130

Cruzando FRONTEIRAS

Katia Muñoz (artista peruana), “Mapa da 
minha própria trajectória de migração. Eu 

sou uma ave migratória. Não sou daqui nem 
dali”, colagem, Barcelona, Outubro de 2013.  

HAEU BABE-068 Archival Collection. 

Ahmed (Marocco), “desenhei 
uma mala que as pessoas usam 

quando precisam de viajar”. 
Turim, Dezembro de 2013. 

HAEU BABE Archival Collection.

Elena (Roménia), “Era a Floresta 
Negra na Alemanha”. Representação 
visual da passagem de fronteiras na 

UE. Turim, Dezembro de 2013. 
HAEU BABE Archival Collection.

Membros da UE em 2020

IV

“ “

No dia 1 de 
Maio de 2004, dez novos 

membros foram acolhidos na 
União Europeia. A cerimónia 

realizou-se em 
Dublin.

 A colecção 
projecto BABE oferece uma 

multiplicidade de memórias visuais 
de deslocações por toda a Europa. O 
material recolhido é o resultado do 

trabalho de campo realizado em países 
europeus, incluindo os Países 

Baixos, a Itália, a Suécia, a 
França e a Espanha.

O Acordo de 
Schengen foi assinado em 

1985 perto da cidade de Schengen, 
no Luxemburgo, com vista à abolição 

gradual dos controlos fronteiriços entre os 
signatários. O espaço Schengen compreende 

agora 26 Estados europeus, que aboliram 
oficialmente os controlos de 

passaportes nas suas fronteiras 
comuns.
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Raymonde Dury (BE)
Membro do Parlamento 
Europeu (MEP)
1982 - 1998. HAEU, INT 826 

Vassilis Skouris (GR)
Presidente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia 
2003 - 2015. HAEU, INT 870

“pour les Droits de l’Homme, [le Parlement européen] c’était 
quand même important. Je reprends l’exemple de Mandela. 
Ce n’est pas un hasard si une des premières visites à l’étranger 
de Nelson Mandela ça a été le Parlement européen.”

“We have been asked as Court of Justice of the European Union 
to develop a theory of constitutional/fundamental rights.”

E mbora não tenha sido criada 
uma Federação Europeia, a 
democratização e a construção 

de uma identidade comum têm sido 
elementos fundamentais do processo 
de integração europeia. Desde as 
manifestações dos federalistas europeus, 
às primeiras eleições diretas do Parlamento 
Europeu em 1979, até ao debate sobre 
os direitos fundamentais da União 
Europeia, há muito que as instituições e 
os cidadãos discutem o significado de ser 
europeu. A cidadania da UE foi concedida 
aos cidadãos dos Estados-Membros pelo 
Tratado de Maastricht. Contudo, este 
conceito éainda muito debatido uma vez 
que questiona as identidades individuais 
e colectivas no actual ambiente global.

 Manifestação federalista em Milão, 29 de Junho de 1985.
HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

Cartaz sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
HAEU, NDG 2

Manisfestação da UEF por ocasião do Conselho Europeu [Cimeira de Bruxelas], 29 de Março de 1985. 
HAEU, CS 46 – Photo: Claude Schöndube 

Manisfestação da UEF por ocasião do Conselho Europeu [Cimeira de Bruxelas], 29 de Março de 1985. 
HAEU, CS 46 – Photo: Claude Schöndube  

 Manifestações federalistas em Estrasburgo, 
18 de Julho de 1979. HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown 

Memorando da Comissão Europeia sobre o papel da 
União Europeia na promoção dos direitos humanos e 
a democratização dos países terceiros, Maio de 2001.

HAEU,  AV 96 

Christine Verger (FR)

alta funcionária da UE 1984 - 2009.
 HAEU, INT 302

 “l’Europe et la construction européenne 
c’est aussi la préservation d’un certain 
nombre de valeurs. […] il est essentiel de 
faire comprendre que c’est aujourd’hui 
un grand privilège que de vivre dans ce 
monde de valeurs, de démocratie, de 
respect des droits individuels, culturels.”

Apelo para uma 
EUROPA FEDERAL

DEMOCRACIA na UE:
as ELEIÇÕES DIRETAS 

para o Parlamento Europeu

A Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia foi assinada em 
2000 e tornou-se juridicamente 
vinculativa em 2009. Estabelece os 
direitos fundamentais de todas as 
pessoas que vivem na União Europeia.

A União dos Federalistas Europeus (UEF) 
foi criada em 1946 para coordenar as 
atividades dosnumerosos movimentos 
federalistas em toda a Europa. O primeiro 
movimento federalista, Movimento 
Federalista Europeo (MFE), foi fundado 
por Altiero Spinelli na Itália, em 1943.

A dignidade humana, a liberdade, 
a igualdade e a solidariedade 
são os valores fundamentais em 
que a União assenta enquanto a 
democracia e o Estado de direito 
são os seus princípios operacionais.

2 0 0 0

Carta dos 
Direitos Fundamentais da EU

Cartazes sobre as eleições europeias elaborados pelo Parlamento Europeu, 1979 - 2009.

EP Archives

EP Archives EP Archives EP Archives

HAEU, NDG 192 HAEU, NDG 132 

HAEU, NDG 131

V

“ “


