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PARTE I –   Os impulsos para  a unificação  
europeia do pós-guerra      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  Da cooperação euro-atlântica à integração 
europeia das Comunidades (1)  [FONTE:  Klaus-Dieter 

Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Da cooperação euro-atlântica à integração 
europeia das Comunidades (2)  [FONTE:  Klaus-Dieter 

Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Da cooperação euro-atlântica à integração 
europeia das Comunidades (3)  [FONTE:  Klaus-Dieter 

Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Da cooperação euro-atlântica à integração 
europeia das Comunidades (4)  [FONTE:  Klaus-Dieter 

Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Da cooperação euro-atlântica à integração 
europeia das Comunidades (5)  [FONTE:  Klaus-Dieter 

Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Da cooperação euro-atlântica à integração 
europeia das Comunidades (6)  [FONTE:  Klaus-Dieter 

Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Da cooperação euro-atlântica à integração 
europeia das Comunidades (7)  [FONTE:  Klaus-Dieter 

Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (1) [FONTE:  Klaus-Dieter Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (2)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (3)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (4)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (5)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (6)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (7)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (8)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (9)  [FONTE: Le Conseil de l’ Europe en bref]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (10)  [FONTE: Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (11)  [FONTE: Público, 2/10/2014]
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  Uma organização precursora: o Conselho da 
Europa (12)  [FONTE: Público, 2/10/2014]
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PARTE II – A   fundação das Comunidades 
Europeias nos anos 1950   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  A declaração Schuman, 9 de maio de 1950 (1)  
[FONTE: EUROPA - A Declaração Schuman de 9 de maio de 1950]
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  A declaração Schuman, 9 de maio de 1950 (2)  
[FONTE: Wikipedia (foto) e Toute L’ Europe]
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  A declaração Schuman, 9 de maio de 1950 (4)  
[FONTE: EUROPA - A Declaração Schuman de 9 de maio de 1950]
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  A declaração Schuman, 9 de maio de 1950 (5)  
[FONTE: EUROPA - A Declaração Schuman de 9 de maio de 1950]
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  A declaração Schuman, 9 de maio de 1950 (6)  
[FONTE: EUROPA - A Declaração Schuman de 9 de maio de 1950]
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  O aprofundamento da integração europeia: o 
Tratado de Roma de 25/03/1957 (1)  [FONTE:   Klaus-

Dieter Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”]
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  O aprofundamento da integração europeia: o 
Tratado de Roma de 25/03/1957 (2)  [FOTO: Wikipedia]
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  O aprofundamento da integração europeia: o 
que motivou os Estados fundadores?  (3)

• Os seis Estados fundadores foram a França, a 
Alemanha (ex-RFA), a Itália, a Bélgica, a Holanda e 
o Luxemburgo. 

• Os ideais de unificação europeia obviamente foram 
uma motivação importante para a formação das 
Comunidades. 

• Todavia, de um ponto de vista político, a questão 
mais interessante é saber também quais foram os 
interesses (nacionais) específicos que moveram 
esses Estados.



O  aprofundamento da integração europeia: o 
que motivou os Estados fundadores?  (4)

• França: reconciliação com a Alemanha (solução 
duradoura para o diferendo sobre a Alsácia-Lorena); 
controlo dos recursos do carvão e do aço; ambição 
de recuperar o estatuto de potência de primeiro 
plano; apoiar-se na “Europa dos seis” para 
multiplicar o seu peso político. 

• Alemanha: reconciliação com a França; superação 
do ónus do nazismo, estabilização democrática e 
reabil i tação internacional; recuperação da 
prosperidade económica (e, no longo prazo, do 
estatuto de grande potência), obtenção de um 
mercado para a sua produção industrial.



O  aprofundamento da integração europeia: o 
que motivou os Estados fundadores?  (5)

• Itália: superação do ónus do fascismo, 
reabilitação internacional e estabilização 
democrática (no longo prazo também 
recuperação do estatuto de grande potência) 
e expectativa de prosperidade económica. 

• Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo): 
beneficiar do (re)entendimento franco-alemão; 
expectativa de maior prosperidade económica; 
ganhos de nova centralidade europeia (as 
instituições das Comunidades estão, em 
grande parte, na Bélgica e Luxemburgo). 



O  aprofundamento da integração europeia: o 
que motivou os Estados fundadores?  (6)

• O chamado “método comunitário” foi um processo 
engenhoso (e bem sucedido), de compromisso, 
encontrado pelos fundadores das Comunidades: é 
mais do que uma tradicional cooperação 
intergovernamental, mas é também menos do que 
um funcionamento de tipo federalista. 

• A lógica comunitária implica, por isso, transferência 
ou partilha de soberania (as palavras aqui não são 
indiferentes...).



O  aprofundamento da integração europeia: o 
que motivou os Estados fundadores?  (7)

• Uma das caraterísticas mais originais e atrativas 
do processo integração das Comunidades foi a 
instituição de mecanismos de solidariedade 
financeira, com vista a aumentar a coesão 
económica e social dos seus membros. 

• Estes mecanismos implicam um maior  contributo 
financeiro dos países mais prósperos (ou seja, com 
um PIB/per capita elevado), em benefício dos 
países e regiões com níveis de desenvolvimento 
mais baixos. 



  Um “federalismo jurídico” para além das 
intenções dos Estados fundadores? (1)  [FONTE:  

CURIA - Tribunal de Justiça da União Europeia]
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  Um “federalismo jurídico” para além das 
intenções dos Estados fundadores? (2)  [FONTE:   

Klaus-Dieter Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”, pp. 128-129]
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  Um “federalismo jurídico” para além das 
intenções dos Estados fundadores? (3)  [FONTE:   

Klaus-Dieter Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”, pp. 128-129]
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  Um “federalismo jurídico” para além das 
intenções dos Estados fundadores? (4)  [FONTE:   

Klaus-Dieter Borchardt, o “ABC do Direito da União Europeia”, pp. 131-132]

38



  Os “pais fundadores” da União Europeia (1) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]

39



  Os “pais fundadores” da União Europeia (2) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (3) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (4) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (5) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (6) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (7) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (8) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (9) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (10) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  Os “pais fundadores” da União Europeia (11) 
[FONTE: Comissão Europeia, Os fundadores da UE]
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  “Europa europeia ou Europa americana?”: a 
polémica sobre o papel de Jean Monnet (1) 

[FONTE: Jacques Lippert, Europe Européenne ou Europe Américaine?, 2014]
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  “Europa europeia ou Europa americana?”: a 
polémica sobre o papel de Jean Monnet (2) 

[FONTE: Jacques Lippert, Europe Européenne ou Europe Américaine?, 2014]
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  “Europa europeia ou Europa americana?”: a 
polémica sobre o papel de Jean Monnet (3) 

[FONTE: Jacques Lippert, Europe Européenne ou Europe Américaine?, 2014]

52



  “Europa europeia ou Europa americana?”: a 
polémica sobre o papel de Jean Monnet (5) 

[FONTE: Jacques Lippert, Europe Européenne ou Europe Américaine?, 2014]

53



Bibliografia

54



Bibliografia

55


