#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 50
ANO(S)

DISCIPLINA HISTÓRIA A

12.º

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

► Analisar o desenvolvimento de uma cidadania europeia no quadro de
aprofundamento da UE, realçando a importância desta no sistema mundial;

A União Europeia. Dificuldades na constituição de uma Europa política.
Tarefas/ Atividades/ Desafios
Secundário/12.º ano

DESAFIO

Leia, atenciosamente, o Doc. 1 e depois responda.
Documento 1 - O espaço europeu sem fronteiras
CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES QUE ALTERAM O TRATADO QUE INSTITUI A COMUNIDADE ECONÓMICA
EUROPEIA SECÇÃO II – DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS FUNDAMENTOS E À POLÍTICA DA COMUNIDADE
– O MERCADO INTERNO
(…)
Artigo 13.º - Ao Tratado CEE são aditadas as disposições seguintes:
Artigo 8.º A – A comunidade adotará as medidas destinadas a estabelecer progressivamente o
mercado interno durante um período que termina em 31 de dezembro de 1992 (…). O mercado
interno compreende um espaço sem fronteiras internas no qual a livre circulação de mercadorias,
das pessoas e dos capitais é assegurada de acordo com as disposições do presente tratado. (…)
Capítulo I
Artigo 102.º A – 1. A fim de garantir a convergência das políticas económicas e monetárias necessária
ao desenvolvimento posterior da Comunidade (…), os Estados-membros têm em conta experiências
adquiridas graças à cooperação no âmbito do Sistema Monetário Europeu (SME) e graças à evolução
do ECU, no respeito das competências existentes.
TÍTULO V – A coesão económica e social
Artigo 130.º A – A fim de promover um desenvolvimento harmonioso do conjunto da Comunidade,
esta desenvolve e prossegue a sua ação tendente ao reforço da sua coesão económica e social. Em
especial, a Comunidade procura reduzir a diferença entre as diversas regiões e o atraso das regiões
menos favorecidas. (…)
Ato único Europeu, 1985
1. Refira três dos contributos do Ato Único para a consolidação da construção europeia.
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