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“ ABERTO A TODOS OS
dispostos a participar

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

“
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Catherine Day
(IE)

Amadeu António Pereira
Lopes Sabino (PT)

secretária - geral da Comissão Europeia
2005 - 2015.
HAEU, INT 134

alto funcionário da UE
1984 - 2008.
HAEU, INT 258

“I went in as director to the
Balkans and I came out as
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.”

estava consagrada na Declaração
Schuman, mas adquiriu um
significado mais profundo com
a adesão de novos EstadosMembros do Sul, do Norte e, mais
recentemente, do Leste. Os membros
podem também decidir deixar a
União, como demonstrou o Brexit.

Cartaz elaborado pela Comissão Europeia. HAEU, NDG 250.

em vigor

Tratado da União Europeia
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.

No dia 1 de Maio de
2004, dez novos membros
foram acolhidos na União
Europeia. A cerimónia
realizou-se em
Dublin.

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

Esquerda: Cartaz produzido pela Comissão Europeia, 2001. HAEU,
NDG 130; 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.
Direita: 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.
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Membros da UE em 2020

Cruzando

FRONTEIRAS
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.

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.
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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.
2
Em cima: Folheto produzido pelo
MEF e pelo Gioventù Federalista,
provavelmente em 1983.
HAEU, UEF 428.
Em baixo – da esquerda para a direita:
“Action frontières” dos ativistas da
União dos Federalistas Europeus (UEF)
em França, Maio de 1983. HAEU, UEF
427 - Photo: Unknown; Ativista durante
uma manifestação no Luxemburgo,
em Dezembro de 1985. HAEU, CS 103 Photo: Unknown.
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1. 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 Archival Collection.
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3. Ahmed (Marocco), “desenhei uma
mala que as pessoas usam quando precisam de
viajar”. Turim, Dezembro de 2013.
HAEU, BABE Archival Collection.

2. Elena (Roménia), “Era a Floresta Negra
na Alemanha”. Representação visual da passagem
de fronteiras na UE. Turim, Dezembro de 2013.
HAEU, BABE Archival Collection.
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