
 91 

Capítulo IX – A Europa do pós-guerra. A União Europeia como um 

projecto para uma existência comum. 

 

§ 1. A Europa após 1945: um continente em ruínas. A necessidade de uma 

Pax Europeia. 

 

O ano de 1945 pode ser considerado uma espécie de ano zero na história da 

Europa. O fim do segundo conflito bélico de dimensão mundial, o mais mortífero de 

toda a história humana1, no espaço de apenas trinta e um anos em solo europeu, deixou 

o continente assolado por algumas das manifestações de violência e barbárie mais 

hediondas e cruéis com que a humanidade alguma vez se confrontou2. Na esteira da 

derrota do regime nazi, o Holocausto surge ainda hoje aos nossos olhos como uma das 

páginas mais negras não só da história europeia, mas de toda a história humana.  

Envolvida num clima de destruição, «[…] miséria e desolação[…]»3, e apesar de 

ter conseguido fazer capitular a Alemanha nazi de Adolf Hitler, o fim da Segunda 

Guerra Mundial constituiu um virar de página no rumo da história da Europa. Aqui 

limitamo-nos a dar conta dos principais acontecimentos que o fim do conflito trouxe ao 

continente europeu e que iniciam um novo ciclo na sua história.  

Em primeiro lugar, apesar de as grande potências europeias aliadas – França e 

Inglaterra - terem saído vitoriosas do conflito com a ajuda americana, o fim da Segunda 

Guerra Mundial põe  fim a séculos de hegemonia europeia no mundo. De 1945 em 

diante, o domínio geoestratégico mundial é partilhado pelas duas superpotências que 

emergiram vitoriosas do conflito: EUA e União Soviética. O território europeu 

bipolariza-se, ficando o ocidente sob a influência americana e o leste europeu sob 

domínio da ideologia comunista soviética.  

Em segundo lugar, o apelo a uma paz duradoura assume-se como uma 

necessidade urgente num continente fragilizado até ao seu âmago, que vira, ao longo 

dos séculos, soar demasiadas vezes as trombetas da guerra e se convertera 

frequentemente num campo de batalha. Eliminar, de uma vez por todas, o espectro de 

                                                 
1 A Segunda Guerra Mundial traduziu-se num impressionante número de sessenta milhões de mortos 
entre todos os países que nela participaram. 
2 «Porquê a ligação inegável entre esteticismo e barbaridade? Por que razão a educação liberal não 
conseguiu impedir a tortura, os campos de morte, o Holocausto?» pergunta-se Rob Riemen, director do 
Instituto Nexus, em “ A Cultura enquanto convite”, introdução que antecede a preciosa palestra dada por 
George Steiner no referido instituto, dedicada ao tema da ideia de Europa. Cf. A Ideia de Europa, p.18. 
3 Tony Jundt, Pós-Guerra: História da Europa desde 1945, p.33. 
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qualquer conflito que conduzisse a Europa novamente a uma guerra torna-se a principal 

batalha dos líderes europeus no pós-guerra.  

Reconhecendo, como refere Viriato Soromenho-Marques, que  

 

«[…] o maior inimigo da Europa são as paixões egoístas dos europeus […]»4, 

 

a ideia de que só através de alianças e de cooperação entre os diversos Estados a Europa 

conseguirá enveredar pela senda da paz e da concórdia começa a ganhar um apoio 

crescente no período do pós-guerra.  

Um dos seus defensores mais acérrimos é o primeiro-ministro inglês, Winston 

Churchill. Num discurso proferido em Zurique, em 1946, Churchill alerta para a 

necessidade de reunir a família europeia5 e de dotar o continente europeu de uma 

estrutura que promova a paz, a segurança e a liberdade6. Apesar de pretender deixar a 

Inglaterra de fora de um eventual projecto de integração, aplicando-se este apenas ao 

território europeu continental, Churchill chega a afirmar que o que se deve procurar é a 

construção de uns Estados Unidos da Europa7.  

Uma das soluções para a Pax Europeia no pós-guerra radicava então numa 

estrutura de cariz federalista, destinada a promover a paz no continente europeu. Esta 

ideia já não era propriamente uma novidade em certos círculos intelectuais europeus8, 

defensores de um projecto federalista para o Velho Continente.  

Contudo, a integração europeia no pós-guerra iniciou-se sob outros auspícios, 

deixando de lado, por ora, a tentativa de união política. Talvez porque, como preconizou 

                                                 
4 Viriato Soromenho-Marques, “O Espírito da Construção Europeia” in Cidadania e Construção 

Europeia, p.15. 
5 «What is the sovereign remedy? It is to recreate the European Family». Discurso proferido por Winston 
Churchill na Universidade de Zurique, a 19 de Setembro de 1946.  
6 «[…] and to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom». 
Discurso proferido por Winston Churchill na Universidade de Zurique, a 19 de Setembro de 1946.   
7 «We must build a kind of United States of Europe». Discurso proferido por Winston Churchill na 
Universidade de Zurique, a 19 de Setembro de 1946.  
8 A ideia de uma Europa de cariz federalista encontra eco em certos círculos intelectuais anteriores à 
Segunda Grande Guerra. Os seus primeiros esboços concretos foram da autoria do conde austríaco 
Coudenhove-Kalergi, que fundou o Movimento Pan-Europeu em 1923. Em 1929, Aristide Briand, 
ministro dos Negócios Estrangeiros francês, apelava a uma união federalista entre os povos europeus num 
discurso na Sociedade das Nações. Contudo, os nomes que mais se destacam no período do pós-guerra 
são os de Denis de Rougemont e Maurice Allais. A empenhada participação de ambos no Congresso de 
Montreux (1947) e, sobretudo, no Congresso de Haia (1948) constituíram um auspicioso impulso para os 
ensejos do federalismo europeu. O Congresso de Haia foi o momento mais marcante deste período, dando 
lugar à fundação do Movimento Europeu e a um programa de acção global para uma Europa Unida. Cf. a 
obra de Dusan Sidjanski, O Futuro Federalista da Europa – A Comunidade Europeia das origens ao 

Tratado de Maastricht,  pp.23-33.   
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muito acertadamente Robert Schuman - um dos pais fundadores da Comunidade 

Europeia - na Declaração a que dá nome, o futuro da construção europeia tivesse que 

ser feito através de passos lentos, mas seguros. 

 

§ 2. A Declaração Schuman e os primeiros Tratados. A cooperação 

económica como primeiro passo de integração. 

 

O pano de fundo de uma Europa comum começou a esboçar-se mais nitidamente 

em 1949 com a criação do Conselho da Europa, organização intergovernamental que 

visava a protecção dos direitos humanos, a que se seguiu a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem, assinada em Roma a 4 de Novembro de 1950. 

No entanto, o passo decisivo foi dado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros 

francês, Robert Schuman, ao propor, também em 19509, a criação de um plano de 

cooperação económica – Declaração Schuman - a nível da produção e da circulação do 

carvão e do aço. Este plano originaria o primeiro esforço de cooperação: a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço (CECA), ratificada em tratado em 1951 pela França, 

Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo como países fundadores10. Com isto, 

procurava-se uma aproximação entre a França e a Alemanha, inimigos históricos, 

evitando assim a possibilidade de novas ameaças bélicas. 

Os laços de cooperação seriam mais estreitamente aprofundados ao longo da 

década de cinquenta. A assinatura do Tratado de Roma, também conhecido como 

Tratado da Comunidade Económica Europeia em 1957, instaurou definitivamente 

uma voz comum entre os seis Estados fundadores da CECA. Visando a expansão da 

economia através das trocas comerciais, a cooperação económica ficou cimentada de 

uma vez por todas.  

O mesmo aconteceria em relação à partilha de recursos no domínio da energia 

nuclear, com a fundação da Comunidade Europeia de Energia Atómica – 

EURATOM, que conferia aos Estados-membros a possibilidade de uma estratégia 

comum numa área tão sensível como a da energia nuclear. Se a cooperação económica 

entre os seis Estados-membros começava a dar os seus frutos, o mesmo não acontecia 

noutros sectores. A esfera militar é um desses casos. Visando uma estratégia de defesa 

                                                 
9 A 9 de Maio de 1950. Desde então, o dia 9 de Maio é celebrado como o Dia da Europa. 
10 http://europa.eu/abc/history/1945-1959/index_en.htm. 
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europeia comum, em 1954, o governo francês apresentou a proposta para a criação de 

uma Comunidade Europeia de Defesa (CED), mas a proposta não foi ratificada pela 

Assembleia Francesa.  

O Tratado da CED, através do seu artigo 38, consignava uma estrutura 

federalista para a comunidade europeia11 que, no entanto, não se viria a concretizar, 

muito por culpa da França que não quis abdicar do estatuto de primeira potência da 

Europa continental. Com o fracasso do Tratado da CED ficaram assim gorados os 

primeiros intuitos de uma união política. A integração europeia iria prosseguir por 

outras vias de cooperação.  

 

§ 3. Os sucessivos alargamentos: uma Europa cada vez mais integrada.  

 

Ao longo das décadas seguintes, a comunidade que se tinha iniciado a seis foi 

ganhando um maior número de adeptos e começou a desenvolver mecanismos que 

convidavam a uma ‘europeização’ de determinados sectores da política dos seus 

Estados-membros. A integração foi-se dando progressivamente através de conquistas 

graduais. Recordemos as etapas mais importantes para o desenvolvimento de uma 

Europa a uma voz comum:   

 

- Em 1973, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda juntavam-se aos países 

fundadores, passando a ser nove os seus Estados-membros.  

 

- Em 1979 entra em vigor o Sistema Monetário Europeu e são realizadas as 

primeiras eleições para o Parlamento Europeu.  

 

- A adesão da Grécia, em 1981, e de Portugal e Espanha, em 1986, alargaram a 

Comunidade Económica Europeia a doze países. Que se veria ampliada para quinze em 

1995, com a entrada de Finlândia, Áustria e Suécia.  

 

- Três anos antes, em 1992, o Tratado de Maastricht põe fim à Comunidade 

Económica Europeia, que se passa a designar simplesmente como União Europeia. Nele 

aparece também expresso pela primeira vez o conceito de cidadania europeia.  

                                                 
11 Dusan Sidjanski, op.cit., p.40. 
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- Em 2002 entra em vigor o Euro, moeda oficial corrente em todos os Estados-

membros, com excepção do Reino Unido. 

 

- Em 2004 ocorria o maior processo de alargamento de sempre, com a integração 

de dez novos países, entre eles alguns do leste europeu pertencentes à ex-União 

Soviética. Os dez países que entraram para a União Europeia são: Chipre, Estónia, 

Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Checa, República Eslovaca, Eslovénia e 

Hungria. A que se juntaram, em 2007, Roménia e Bulgária, saldando-se em vinte sete o 

actual número de Estados-membros da UE.  

 

Outras das grandes conquistas da União Europeia foi o Acordo Schengen12 que 

permite a liberdade de circulação de cidadãos dos Estados-membros em todo o espaço 

geográfico europeu dos vinte e sete sem necessidade de apresentação de passaporte e 

dispensando qualquer tipo de restrição ou controle aduaneiro nas fronteiras. Com a 

ratificação do Acordo Schengen pelos seus signatários caminhou-se definitivamente 

para a abolição das fronteiras físicas dos Estados europeus. O sonho de uma Europa 

unida e sem fronteiras torna-se assim uma realidade cada vez mais efectiva. 

 

§ 4. Obstáculos ao aprofundamento da construção europeia: o não à 

Constituição Europeia e a incerteza do seu rumo político. 

 

Mais de meio século depois da sua constituição, o projecto de uma Europa unida 

da qual Robert Schuman e Jean Monnet haviam sido os grandes impulsionadores vai 

inscrevendo firmemente as suas raízes institucionais na história contemporânea. O 

sucesso do projecto de integração europeia é inegável: o território que abrange a União 

Europeia é actualmente constituído por uma população de quatrocentos e noventa 

milhões de pessoas, pertencentes a vinte e sete países. Todos unidos sob um 

denominador comum: Europa.  

O desejo de paz e estabilidade dos dirigentes políticos do pós-guerra foi também 

concretizado. A Europa Ocidental não foi vitimada por nenhum conflito desde a 

Segunda Guerra Mundial, o que, se olharmos para o passado fratricida e bélico de 

                                                 
12 O acordo foi assinado originalmente em 1985 por França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha 
e posteriormente foi ratificado pelos restantes estados. A livre circulação de pessoas está aberta também a 
três países extra-comunitários – Suíça, Islândia e Noruega - mas que fazem parte da EFTA – European 
Free Trade Association.    



 96 

tempos não muito longínquos, deve ser considerado como uma das grandes conquistas 

da União Europeia.  

Nunca como agora o espectro da guerra esteve tão longe da Europa e a 

possibilidade de que um tal acontecimento ocorra em solo europeu no presente ou nos 

anos vindouros soa-nos, à luz da nossa actual condição de europeus, como uma 

verdadeira improbabilidade. Por isso mesmo, os últimos cinquenta anos foram, de facto, 

uma das páginas mais pacíficas na milenar história deste continente.  

Com o pesado fardo bélico da sua história passada e os horrores da memória do 

Holocausto pendendo ainda sob os seus ombros, a Europa vive presentemente a 

benfazeja tranquilidade conquistada através da sua dinâmica de integração e de criação 

de políticas comuns.  

Maugrado todas as questões que se colocam ao seu desenvolvimento futuro, a 

Europa assume-se como um horizonte cada vez mais incontornável. Tanto assim é que 

já ninguém ousa querer estar à margem do projecto europeu. Isto é testemunhado quer 

pelas inúmeras e recentes adesões, quer pelos novos alargamentos a outros países que se 

deverão concretizar num futuro próximo13.  

As maiores dificuldades são ainda, como eram aquando do Tratado da CED, as 

dificuldades experimentadas no âmbito da união política. É neste âmbito que mais 

divergem os líderes europeus. A necessidade da aprovação de uma Constituição que 

torne a Europa numa voz política comum, audível e determinante no panorama 

geopolítico global e que aproxime as instâncias institucionais dos seus cidadãos, 

continua a ser, por ora, o maior desafio que subsiste por resolver. 

Essa intenção viu-se gorada em 2005 com a firme recusa dos cidadãos franceses 

e holandeses em referendo ao projecto da Constituição Europeia. O não da França e da 

Holanda veio colocar um freio às aspirações dos europeístas mais eufóricos e mais 

optimistas.  

O chumbo ao projecto constitucional veio demonstrar que a Europa, apesar da 

inclinação federalista expressa desde o início da sua fundação nos anos cinquenta, não 

amadureceu ainda suficientemente no plano político e não se encontra ainda preparada 

para mais uma etapa no aprofundamento do seu projecto de integração: a criação de 

uma dinâmica política comum. O que parece confirmar a já mencionada tese de Robert 

                                                 
13 Croácia, Sérvia, Montenegro e Turquia são alguns dos países candidatos à adesão à União Europeia no 
futuro. Porém, o caso turco é o mais delicado de todos e aquele que suscita maiores reservas por parte de 
diversos estados-membros da UE, como poderemos ver no próximo capítulo. 
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Schuman, quanto à morosidade característica na concretização de cada passo do 

processo de construção europeia. 

Considerada por muitos como o modelo político preferencial do futuro e unida a 

uma só voz em diversas áreas que eram outrora da exclusiva responsabilidade da 

soberania de cada Estado como em nenhum momento anterior da sua história, a Europa 

permanece, porém, indecisa e dividida quanto ao modelo político que deve adoptar para 

fazer face aos desafios e dificuldades que lhe foram suscitados pelos últimos processos 

de alargamento e também pelo próprio processo de globalização económica.  

Perante isto, existem uma questão que se deve colocar urgentemente: Qual será 

então a solução política futura da ‘Verdadeira Europa’, aquela que dará continuidade ao 

processo de construção que foi criado nos últimos cinquenta anos? 

 

 

 


