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Os alunos Sara, José, Cristiana, Diana; Ruben F,  Lara, Marcelo, Andreia, Ruben R do 11º B de 

Economia apresentam: 
 

O EUROPEU 
09/05/2020 

 

 

O que significa 
este dia? 
   Comemora-se a 9 de maio, e 
tem como objetivo festejar a paz e 
a unidade do continente europeu. 
   Esta data assinala o aniversário 
da histórica “Declaração 
Schuman”. Num discurso 
proferido em Paris, em 1950, 
Robert Schuman, o então 
Ministro dos Negócios 
Estrangeiros francês, expôs a sua 
visão de uma nova forma de 
cooperação política na Europa, 
que tornaria impensável a eclosão 
de uma guerra entre países 
europeus.  

Curiosidades  
✓ A Suécia foi o 1º país da Europa a produzir notas.           
✓ O vulcão mais ativo (Etna) da Europa encontra-se na Sicília. 
✓ A República Checa é o país com mais castelos das Europa. 
✓ São 10 os países europeus que ainda têm monarquias. 
✓ A Bulgária não altera o nome do país desde 681 d. C.  

✓ Na Holanda há mais bicicletas que pessoas. 
✓ O menor país da Europa ( e do mundo) é o Vaticano. 

 
✓ O Melhor Destino Turístico do 

Mundo encontra-se na Europa 
– Portugal. 
 

✓ As cidades que recebem o maior 
número de visitantes na Europa 
são: Londres, Paris, Barcelona e 
Amesterdão.  

 

 

 
 
 
 

A moeda na Europa 
 

   (…-2002)            /       EURO (2002-…) 

Como se formou a UE, 
e os seus pioneiros: 
    Após a II Guerra Mundial era altura de 
pensar num território e na sua organização, 
para além da questão da segurança. A criação 
da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA), instituída em 1951 pelo Tratado de 
Paris, foi o primeiro passo de uma já longa 
história. Depois deste primeiro passo concreto 
com vista à integração económica e também 
com o intuito de prevenir uma III Guerra 
Mundial, chega o Tratado de Roma, a 25 Março 
de 1957, que agrega a França, a Itália, a 
Alemanha, a Bélgica, o Luxemburgo e a 
Holanda. Surge a Comunidade Económica 
Europeia (CEE). Em seguida, há outros países a 
quererem juntar-se para ampliar a ausência de 
restrições aduaneiras e a união política. Desde 
então, o número de países tem aumentado e a 
nomenclatura foi-se alterando. A Comunidade 
Europeia é assinada no Tratado de Maastricht e 
a União Europeia é instituída pelo Tratado de 
Lisboa, em 2007. Contundo as mudanças vão 
acontecendo e, em 2013 entra a Croácia, e 
temos uma UE com 28 países. No presente ano 
2020, ocorreu a saída do Reino Unido, ficando 
assim a UE com 27 países membros. 
 
    Alguns líderes visionários foram uma 
verdadeira fonte de inspiração para a criação da 
atual União Europeia, entre os quais Robert 
Schuman e Jean Monet.  Sem a sua energia e 
motivação, não viveríamos no ambiente de paz 
e estabilidade que hoje consideramos um dado 
adquirido. De combatentes da resistência a 
advogados e deputados, estas personalidades, 
provenientes de diferentes quadrantes, 
partilhavam o mesmo ideal: uma Europa em 
paz, unida e próspera. Para além das 
personalidades aqui referidas, muitas outras 
inspiraram o projeto europeu e contribuíram de 
forma incansável para a sua realização. Esta 
secção sobre os pioneiros da UE está, portanto, 
em permanente atualização. 
 
 
https://ensina.rtp.pt/artigo/como-nasceu-a-
uniao-europeia/  (adaptado) 
 
https://europa.eu/european-union/about-
eu/history_pt  (adaptado) 

 
 
 

 

Marco alemão Alemanha Euro 

Libra irlandesa Irlanda Euro 

Xelím Austriaco  Austria  Euro 

Franco belga Bélgica Euro 

Lira cipriota Chipre Euro 

Lev  Bulgária Lev  

Coroa  Dinamarca coroa 

Coroa eslovaca Eslováquia Euro 

Tolar  Eslóvénia Euro 

Peseta Espanha Euro 

Coroa  Estónia Euro 

Franco francês França Euro 

Marco finlandês Finlândia Euro 

Dracma grega  Grecia Euro 

Lira italiana Itália  Euro 

Florim neerlandês  Países Baixos Euro 
Moedas de euro  Hungria Forint  

Lats  Letónia  Euro 

Litas  Lituânia  Euro 

Franco  Luxemburgo Euro 

Escudo  Portugal  Euro 

Libra esterlina Reino Unido Libra esterlina 

Coroa checa República Checa Coroa checa 
Euro romeno Roménia Leu romeno 

Coroa sueca Suécia Coroa sueca  

Zloty  Polónia Zloti polaco 

Libra maltesa  Malta Euro 

 

 

  

Legenda da Fotografia 
Dia da União Europeia 

Quem 
comemora 
este dia? 
  Para comemorar 
este dia, as 
instituições 
europeias abrem as 
portas ao público 
em maio, em 
Bruxelas, 
Luxemburgo e 
Estrasburgo. As 
representações da 
UE na Europa e as 
delegações da UE no 
resto do mundo 
organizam diversas 
atividades e eventos 
para todas as 
idades. 
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