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1951
OS PRIMEIROS 
SEIS
Seis países criaram a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço e, 
mais tarde, em 1957, também a 
Comunidade Económica Europeia 
e a Euratom:

França,
Alemanha, 
Itália,
Bélgica,
Países Baixos e 
Luxemburgo. 

1973
ADESÃO DA 
DINAMARCA, DA 
IRLANDA E DO REINO 
UNIDO

O sucesso da Comunidade Económica 
Europeia atraiu outros países europeus. 
A Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido 
aderiram à CEE em 1973. Nessa altura 
estavam também em curso negociações 
com a Noruega, mas o povo norueguês 
votou contra a adesão num referendo. 

1981
ADESÃO DA 
GRÉCIA   

A Grécia havia 
recentemente saído de 
uma ditadura militar. 
Com a adesão da Grécia, 
os Estados-Membros da 
altura quiseram apoiar a 
democracia recentemente 
instalada. Estavam 
igualmente em causa 
argumentos económicos: 
a Grécia revelava ser um 
mercado novo interessante. 

2004
ADESÃO DA 
REPÚBLICA CHECA, 
DE CHIPRE, DA 
ESLOVÁQUIA, 
DA ESLOVÉNIA, 
DA ESTÓNIA, 
DA HUNGRIA, 
DA LETÓNIA, DA 
LITUÂNIA, DE MALTA E 
DA POLÓNIA

Em 1 de maio de 2004, dez novos 
Estados-Membros acedem oficialmente 
à UE. Estas adesões fizeram subir para 25 
o número de Estados-Membros. 

2007
ADESÃO DA 
ROMÉNIA E DA 
BULGÁRIA

A Bulgária e a Roménia 
aderiram em 2007. A sua 
adesão elevou o número 
de Estados-Membros 
para 27. 

2020
O REINO UNIDO 
SAI DA UE

O Reino Unido saiu oficialmente 
da União Europeia em 31 de 
janeiro de 2020, após três anos 
de negociações. Foi o primeiro 
país a retirar-se da UE. Desde 
então, a UE conta com 27 
Estados-Membros.

ESTADOS-MEMBROS CANDIDATOS 
E POTENCIAIS ESTADOS-MEMBROS 

Nesta data, há oficialmente cinco países candidatos à adesão 
à UE. Estes países são a Albânia, a Macedónia do Norte, 
o Montenegro, a Sérvia e a Turquia. Um país candidato 
é um país que apresentou, com sucesso, a sua candidatura. 
Os candidatos são apoiados, financeira, administrativa e 
tecnicamente, durante os preparativos para a futura adesão.

Para além dos países candidatos, existem também vários 
potenciais Estados-Membros: Esses países comunicaram 
oficialmente o facto de pretenderem aderir à UE, porém as 
negociações não foram iniciadas. Esses países são:
- Bósnia-Herzegovina
- Kosovo*

*Esta designação não afeta as posições sobre o estatuto do Kosovo e está em 
conformidade com a Resolução 1244/1999, do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e com o parecer do Tribunal Internacional de Justiça sobre a 
declaração de independência do Kosovo. 

2013
ADESÃO DA 
CROÁCIA

A Croácia aderiu à União 
Europeia como o 28.º 
Estado-Membro. 

1995
ADESÃO DA SUÉCIA, 
DA FINLÂNDIA E DA 
ÁUSTRIA
Com a adesão da Suécia, Finlândia 
e Áustria, o número de Estados-
Membros da UE passava a elevar-se 
a 15. A Noruega fez uma nova 
tentativa para aderir, mas o povo 
norueguês votou novamente contra 
a adesão num referendo. 

1990
UNIFICAÇÃO DA 
ALEMANHA 
A Alemanha Ocidental 
e a de Leste queriam 
a reunificação, para se 
tornarem novamente um 
só país. Os outros Estados-
Membros concordaram com 
uma unificação na condição 
de a Alemanha estar 
completamente inserida na 
cooperação europeia, tanto 
no âmbito económico como 
político. 

1989
QUEDA DO MURO DE BERLIM

Em 9 de novembro de 1989, deu-se a queda do Muro de 
Berlim. “Este acontecimento histórico é um dos principais 
marcos que determinou o fim da divisão entre a Europa 
Ocidental e a Europa Oriental”. 3As novas democracias 
emergentes na Europa Oriental passaram a ter a possibilidade 
de aderirem à cooperação europeia. Consequentemente, 
em 1993, os Estados-Membros determinaram as condições 
a cumprir pelos novos Estados-Membros a fim de se 
qualificarem para a adesão: 
- Ser um país «europeu» (em termos geográficos e históricos)
- Respeitar o Estado de direito
- Possuir uma economia de mercado funcional
- Ser uma democracia estável
- Respeitar os direitos humanos
- Aplicar todas as normas e regulamentos da UE, o designado 
«acquis communautaire» (acervo comunitário)

1986
ADESÃO DE 
ESPANHA E 
PORTUGAL 
O apoio à democracia e os motivos 
económicos desempenharam 
também um papel importante na 
adesão de Espanha e de Portugal. 
A Espanha acabara de se livrar do 
ditador Franco e Portugal também 
pusera fim à ditadura de Salazar.

1990
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