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Desde há 60 anos que a união entre os países da
Europa está a crescer. A nossa prosperidade, a nossa
segurança e a nossa liberdade também cresceram. Esta
União Europeia é também a tua Europa.
Tudo começou em Roma, doze anos depois do fim
da Segunda Guerra Mundial, quando seis países França, Itália, os Países Baixos, a Bélgica, o Luxemburgo e a Alemanha - deram as mãos em sinal de
amizade. Esta aliança foi o precursor da atual UE.
Desde então, a comunidade cresceu e escreveu
histórias de sucesso tanto políticas como económicas. Mas a nossa União não é apenas um mercado
comum ou uma união monetária. É a pátria
multifacetada de 510 milhões de pessoas, na qual um
belga goza dos mesmos direitos e liberdades que
uma alemã, um grego ou uma checa. Tu és uma
destas pessoas. Porque esta é também a tua Europa.
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A UE TORNA A TUA VIDA MAIS FÁCIL,
MELHOR E MAIS SAUDÁVEL.
Sem a União Europeia, a tua vida seria muito
diferente: Imagina como seria se voltasses a ter de
pagar na Alemanha com marcos, em Espanha com
pesetas e em França com francos. Se tivesses de
trocar dinheiro para as unidades monetárias de
todos os países da UE, no final terias bastante menos
dinheiro no bolso devido às taxas de câmbio. Sem a
UE, o teu direito de cancelamento nas compras
online seria mais limitado. Se o teu voo se atrasasse
ou fosse cancelado, não terias direito a compensação
financeira. E o teu direito de receber cuidados
médicos em outros Estados-membros? Já não
existiria. E quando usasses o teu telemóvel noutros
países da Europa, irias gastar um balúrdio em
serviços de roaming.
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de intercâmbio

2
A UE TRAZ-TE LIBERDADE,
DIVERSIDADE E PROSPERIDADE.
Temos uma coisa que é única no mundo: na Europa
podes atravessar as fronteiras sem passares por
controlos (pelo menos entre os 25 países do espaço
Schengen). Se quiseres, podes mesmo ficar a viver do
outro lado destas fronteiras abertas – como cidadão
da UE, podes escolher livremente o teu país de
residência. Mesmo no dia-a-dia beneficias destas
liberdades. Quando vais ao supermercado, pagas
menos, porque é muito mais fácil para distribuidores
e produtores trazerem as suas mercadorias até ti.
Sem a Europa não terias tanta variedade ao dispor,
como por exemplo um vinho Riesling alemão,
azeitonas gregas ou queijo italiano.
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3
A UNIÃO EUROPEIA PROTEGE O CLIMA E O
TEU MEIO AMBIENTE.
A Europa representa, a uma só voz, uma melhor
proteção do ambiente. Lixo eletrónico tóxico, como
o teu telemóvel velho, pode ser devolvido à loja.
Automóveis a diesel ou centrais elétricas a carvão
são obrigados a emitir cada vez menos poluentes –
porque a UE assim o estipulou. E para que não fiques
sem luz mesmo sem centrais a carvão, a Europa está
a apostar nas energias eólica, hidráulica e solar. A UE
também garante que tenhas água potável limpa.
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é o número de telefone de
emergência único em toda
a Europa.

4
A UE GARANTE A TUA SEGURANÇA.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial que não
houve mais guerras entre os Estados-membros da
UE. A UE é um projeto de paz. Por este motivo, o teu
mundo é hoje mais seguro do que antes. Contudo,
apareceram também perigos novos. Terroristas e
redes de criminalidade organizada utilizam as
fronteiras abertas para se esconderem. Uma boa
cooperação entre os países da UE evita isto. É por
isso que, dentro da Europa, as autoridades nacionais
trabalham de perto com a Europol ou a Eurojust.
Também nas fronteiras externas da UE, a União
Europeia zela pela tua segurança, por exemplo
através da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras
e Costeira (Frontex).
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5
COM A UE CONFIGURAMOS A
GLOBALIZAÇÃO EM CONJUNTO.
O teu país é parte da Europa, e a Europa é parte do
mundo. Um mundo que está cada vez mais interconectado. Se o teu país é parte de uma União Europeia
forte, então a tua voz também conta mais. Uma
Europa unida terá um papel de maior peso na altura
de definir as regras da globalização. Desta forma, a
Europa pode defender a adopção de padrões
elevados no domínio ambiental, económico e social,
mas também a nível da saúde e da segurança
alimentar. Por uma vida digna – a tua vida – num
mundo globalizado.
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