A história da União Europeia teve as suas raízes no dia 9 de
maio de 1950, quando Robert Schuman, antigo ministro francês dos
Negócios Estrangeiros propôs, num discurso (Declaração Schuman),
a criação de uma Comunidade Europeia assente nos valores da paz,
da solidariedade e do desenvolvimento económico e social:
“A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos
que estejam à altura dos perigos que a ameaçam (…) A Europa não
se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Far-se-á
através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma
solidariedade de facto(…) A colocação em comum da produção de
carvão e de aço (...) mudará o destino das regiões durante muito
tempo condenadas ao fabrico de armas de guerra, das quais foram
as principais vítimas (…)”.

Finalmente, em janeiro de 1958, foi criada a Comunidade
Económica Europeia (CEE), na qual aderiram seis países (Europa
dos Seis)
Países fundadores da CEE
Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo
Com o Tratado de Maastricht, em 1993, a então denominada
CEE, foi substituída pela designação União Europeia (UE).

Robert Shuman

Principais objetivos da União Europeia:
1- Promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos.
2- Garantir a liberdade, a segurança e a justiça, sem fronteiras internas.
3- Favorecer o desenvolvimento sustentável, assente num crescimento
económico equilibrado e na estabilidade dos preços, uma economia de
mercado altamente competitiva, com pleno emprego e progresso social, e a
proteção do ambiente.
4- Lutar contra a exclusão social e a discriminação.
5- Promover o progresso científico e tecnológico.
6- Reforçar a coesão económica, social e territorial e a solidariedade entre os
países da UE.
7- Respeitar a grande diversidade cultural e linguística da UE.

Os principais símbolos da União Europeia são: a bandeira
(simboliza os ideais de união, cooperação e harmonia entre
os povos da Europa), o hino Europeu, a moeda Euro e o Dia
da Europa.

Atualmente, há 28 países pertencentes à União Europeia, a
saber:
Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Bélgica,
Luxemburgo, Portugal, Espanha, Áustria, Bulgária, Chipre,
Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Estónia,
Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta,
Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia
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