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TRATADO DE LISBOA
OS PRIMEIROS PASSOS

No século XX  depois das Guerras No século XX, depois das Guerras 
Mundiais (a 2ª foi a pior), os países 

juntaram esforços para a paz



TRATADO DE LISBOA
OS PRIMEIROS PASSOS

2007 2007 
Tratado 
Lisboa

2001 – Tratado Nice

2004
Tratado Constitucional* * Não chegou a entrar em vigor

União Europeia
1997 – Tratado Amesterdão

2001 – Tratado Nice

p
1992 - Tratado de Maastricht

Comunidade Económica Europeia
Comunidade Europeia de Energia Atómica

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
1951 - Tratado de Paris

Comunidade Europeia de Energia Atómica
1957 - Tratado de Roma

1951 - Tratado de Paris



Países da UE
1. Bélgica

2. Bulgária

3. República Checa

4  Dinamarca4. Dinamarca

5. Alemanha

6. Estónia

7. Irlanda

 G é

1951

25
26

8. Grécia

9. Espanha

10. França

11. Itália

1973
1981

4

6

13

14

12. Chipre

13. Letónia

14. Lituânia

15. Luxemburgo

1986
1995

1
3

5

20

15

18

24

27

7
g

16. Hungria

17. Malta

18. Holanda

19  Áustria

2004
2007

2

23

16 22
10

11

19

Croácia

19. Áustria

20. Polónia

21. Portugal

22. Roménia

 E l é

821 9

17

12

FYROM Turquia 23. Eslovénia

24. Eslováquia

25. Finlândia

26. Suécia
17 27. Reino Unido



TRATADO DE LISBOA
DATA/LOCAL DE ASSINATURA E 
ENTRADA EM VIGOR

Assinatura: 13 de Dezembro de 2007

L l Cl tLocal: Claustros
do Mosteiro 

dos Jerónimos dos Jerónimos 
(Belém – Lisboa)

Entrada em vigor: 1 de Dezembro de 2009



TRATADO DE LISBOA
PRINCIPAIS MENSAGENS

II.
Uma Europa 

mais 
democrática e IIdemocrática e 
transparente

II.
Uma Europa 

mais 
eficienteef c ente

III.
Uma Europa de 

direitos e valores  
IV.
 E  direitos e valores, 

liberdade, 
solidariedade e 

segurança

Uma Europa 
mais forte a 
nível mundial

segurança



TRATADO DE LISBOA
PRINCIPAIS MENSAGENS

Papel reforçado para o Papel reforçado para o 
Parlamento Europeu, 
directamente eleito 
pelos cidadãos da UE

I                            
Mais oportunidades para 

  id dã  f  I.                           
Uma Europa           

mais democrática 
 tr nsp r nt

Maior participação dos 
parlamentos nacionais  

no trabalho da UE 

que os cidadãos façam 
ouvir a sua voz                 

(por ex., direito de 
iniciativa popular)  e transparenteno trabalho da UE n c at va popular)  

Definição mais clara de 
 f   ê  quem faz o quê aos 

níveis europeu e nacional  



TRATADO DE LISBOA
PRINCIPAIS MENSAGENS

Processo de tomada de Processo de tomada de 
decisões mais simples e 

prático

II.                           Mais poderes para os Instituições 
Uma Europa           

mais               
eficiente

p p
cidadãos da UE 

participarem em várias 
áreas políticas          

(por ex  política 

Instituições 
comunitárias mais              

modernas 

(por ex., política 
energética e desporto)  

Criação do cargo de                        
Presidente do                                    

Conselho Europeu



TRATADO DE LISBOA
PRINCIPAIS MENSAGENS

Reforço dos valores e ç
objectivos da UE (por ex., paz, 

liberdade, democracia, 
igualdade e respeito pelos 

direitos humanos)

III.                           

direitos humanos)

Uma Europa           
de direitos e 

valores, 

Reforço do espírito de 
solidariedade entre os 

Estados-Membros da UE 
(por ex  em caso de um 

Reforço dos direitos 
que protegem os 

cidadãos europeus e 
liberdade, 

solidariedade e 
justiça

(por ex., em caso de um 
atentado terrorista ou 

de uma catástrofe)  

c a ãos urop us  
que estão reunidos na 
Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE

Mais segurança para os cidadãos europeus porque 

Saber mais…

Mais segurança para os cidadãos europeus porque 
a UE passa a ter mais capacidade para actuar 



TRATADO DE LISBOA
Saber mais…sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da UE

O QUE É? QUAIS OS OBJECTIVOS?

Documento que reúne, pela 1ª
vez, num único texto o conjunto
dos direitos civis, políticos,

ó d

-Reforçar a protecção dos direitos
fundamentais;
-Dar visibilidade e clareza aos

económicos e sociais dos
cidadãos europeus.

direitos e liberdades;
-Contribuir para o desenvolvimento

da Cidadania Europeia.

QUAL A SUA COMPOSIÇÃO?QUAL A SUA COMPOSIÇÃO?

Tem 54 artigos repartidos em 7 capítulos:
I. Dignidade II. Liberdades III. Igualdade IV. Solidariedade              

V  Cid d i  VI  J ti  VII  Di i õ  iV. Cidadania VI. Justiça VII. Disposições gerais



TRATADO DE LISBOA
PRINCIPAIS MENSAGENS

Posição mais clara e visível Posição mais clara e visível 
da UE nas negociações com 

outros países e 
organizações internacionais 

IV                            A ã  i  fi  d  UE M i  l b ã  t  IV.                           
Uma Europa           

mais               
f rt   nív l 

Acção mais eficaz da UE 
em relação a problemas 

que afectam os seus 
países em conjunto          

Maior colaboração entre 
os Estados-Membros na 

área da defesa, 
segurança, ambiente, forte a nível 

mundial
pa  m c njunt           

(por ex., o terrorismo e 
a criminalidade)

gurança, am nt , 
comércio e ajuda 

humanitária  

Criação do cargo de Alto Representante da 
UE para os Negócios Estrangeiros              UE para os Negócios Estrangeiros              

e a Política de Segurança



TRATADO DE LISBOA
QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Em que data foi assinado o Tratado de Lisboa?

12 de Dezembro de 2007

13 de Dezembro de 2007

13 de Dezembro de 2006



TRATADO DE LISBOA
QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

2. Quantos países da UE assinaram o Tratado de Lisboa?

27

25

15



TRATADO DE LISBOA
QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

3. O nome do Tratado de Lisboa está relacionado com…

a nacionalidade portuguesa do Presidente da Comissão Europeia

o local de assinatura do Tratado – Mosteiro dos Jerónimos (em Lisboa)

a beleza da capital de Portugal



TRATADO DE LISBOA

      d  d  b    

QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

4. Para entrar em vigor, o Tratado de Lisboa teve que 
ser…

aprovado apenas por Portugal

aceite apenas pela Alemanha e França

ratificado, isto é, confirmado por todos os países da UE



TRATADO DE LISBOA

d d b d d d d

QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

5. Com o Tratado de Lisboa, os direitos dos cidadãos
europeus são reforçados porque…

os cidadãos europeus poderão passar a residir, trabalhar e estudar noutro
país da UE

os cidadãos europeus poderão passar a exigir o respeito dos seus direitos
junto das instituições comunitárias, visto que a Carta dos Direitosj ç q
Fundamentais da UE assegura a protecção desses direitos

os cidadãos europeus poderão passar a viajar pelos países da UE



TRATADO DE LISBOA

d d l l d

QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

6. O direito de iniciativa popular previsto pelo Tratado
de Lisboa significa que…

qualquer cidadão europeu poderá apresentar uma proposta de lei sobre um
determinado assunto

no mínimo, dois milhões de cidadãos da UE poderão convidar a Comissão
Europeia a pronunciar-se sobre um tema europeu qualquerp p p q q

pelo menos, um milhão de cidadãos europeus de diferentes países da UE
poderão pedir à Comissão Europeia para apresentar uma proposta
legislativa sobre um assunto que seja considerado importante



TRATADO DE LISBOA

d d b l d

QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

7. O Tratado de Lisboa torna mais simples o processo de
decisão entre os países da UE porque…

em vários assuntos, deixou de haver necessidade de todos os países
estarem de acordo, visto que a 27 se torna mais difícil todos concordarem,
prevalecendo a vontade da maioriapr a c n o a onta a ma or a

deixou de haver necessidade de se decidir sobre algumas matériasg

í d E d dos países da UE não se querem preocupar e, portanto, não decidem



TRATADO DE LISBOA

d d d d lh E

QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

8. A criação dos cargos de Presidente do Conselho Europeu
e de Alto Representante da UE contribuem para…

uma maior eficácia da actuação externa da UE, bem como para o reforço
do papel da UE a nível mundial

o desenvolvimento económico da UE

a criação de mais empregos na UE



TRATADO DE LISBOA

d d b f í d l d d d

QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

9. O Tratado de Lisboa reforça o espírito de solidariedade
entre os Estados-Membros da UE porque…

a união faz a força

se um país da UE entrar em guerra, os outros deverão ajudá-lo

estabelece que os países se devem ajudar, caso um deles seja vítima de um
ataque terrorista ou de uma catástrofe natural ou humanaataque terrorista ou de uma catástrofe natural ou humana



TRATADO DE LISBOA
QUIZ – 10 PERGUNTAS E RESPOSTAS

10. Com o Tratado de Lisboa, um país pode sair da UE?

Sim, pela 1ª vez, um Tratado reconhece a possibilidade de um país se retirar
da UE, desde que este avise com alguma antecedência os restantes
Estados-MembrosEstados Membros

Não, porque um país ao entrar na UE nunca mais poderá sair

Sim, desde que esse país seja expulso pelos outros Estados-Membros da UE



TRATADO DE LISBOA

Li k  út iLinks úteis:

Portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros
http://www.mne.gov.pt/mne/pt

Europa - Portal da União Europeia
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_pt.htm

Portal do Centro de Informação Europeia Jacques Delors
http://dossiers.eurocid.pt/tratadodelisboap p

Aprender a Europa
http://www aprendereuropa pthttp://www.aprendereuropa.pt
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