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União Europeia

• Fundação: 1958

• Sede: Bruxelas, Bélgica

• Designações: Comunidade Económica Europeia (CEE) (1957); 
Comunidade Europeia (1992); União Europeia (UE) (1993)

• Tratados importantes: Tratado de Roma (1957); Tratado de Maastricht 
(1993)

• Países fundadores: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e 
Países Baixos

• Número de países-membros: 27 



A União Europeia foi criada com o objetivo de acabar com frequentes 
guerras entre países vizinhos, que culminaram na Segunda Guerra 

Mundial



Alemanha

• Capital: Berlim

• Adesão: 1 de janeiro de 1958

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 26 de março de 1995



Gastronomia e cultura

Pretzel com manteiga Braten mit Kartoffeln

Memorial do HolocaustoPortão de Brandemburgo



Vantagens de viver na Alemanha

• Bom sistema de saúde;

• Boa educação;

• Salários altos;

• Qualidade de transportes públicos e acessibilidades;

• Qualidade de vida. 



Covid-19

• Elevado número de casos confirmados de infeção por Covid-19, mas 
um baixo número de mortes (2,2%);

• Vários casos importados de pacientes infetados nos países da EU;

• Normas de isolamento e distanciamento social foram adotadas 
rapidamente assim que se conheceram os primeiros casos no país;

• Reabertura gradual de alguns espaços públicos. 



Bélgica

• Capital: Bruxelas 

• Adesão: 1 de janeiro de 1958

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 26 de março de 1995



Gastronomia e cultura

Campanário de Gante Atomium

Moules-frites Waterzooi



Vantagens de viver na Bélgica

• Trabalho e vida em perfeito equilíbrio;

• Segurança social justa e serviços públicos de alta qualidade;

• Aprendizagem de novas línguas (francês, holandês e alemão – línguas 
oficiais);



Covid-19

• Bélgica tem a pior taxa de mortalidade europeia por milhão de 
habitantes

• a Bélgica "optou pela maior transparência na comunicação das 
mortes ligadas ao Covid-19", ainda que isso signifique incluir 
"números por vezes sobrestimados“



França

• Capital: Paris

• Adesão: 1 de janeiro de 1958

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 26 de março de 1995



Gastronomia e cultura

Arco do Triunfo Torre Eiffel

Croissant Ratatouille



Vantagens de viver na França

• Boa qualidade de vida

• Direito de culto

• Saúde pública de qualidade



Covid-19

• Um dos países mais afetados da Europa;

• Defende que a UE deve construir um fundo de resgate 
especificamente direcionado para o apoio da recuperação económica 
após a crise provocada pelo novo vírus. 



Itália

• Capital: Roma

• Adesão: 1 de janeiro de 1958

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 26 de outubro de 1997



Gastronomia e cultura

Centopeia “Caprese Esparguete alla carbonara

ColiseuFontana di Trevi



Vantagens de viver na Itália

• Segurança pública

• Educação pública de qualidade

• Saúde pública

• Boas condições climáticas



Covid-19

• Um dos primeiros países da Europa com maior número de casos:

• Primeiros casos confirmados: 23 de fevereiro de 2020

• Casos confirmados: 220 mil

• Casos recuperados: 107 mil

• Óbitos: 30 739 mil

• Poucas ajudas internacionais no início do contágio.



Países Baixos

• Capital: Amesterdão

• Adesão: 1 de janeiro de 1958

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 26 de março de 1995



Gastronomia e cultura

Museu Van Gogh Casa de Anne Frank

Bitterballen
Stamppot



Vantagens de viver nos Países Baixos

• Baixa criminalidade;

• Escola de qualidade e gratuita (a partir dos 5 anos de idade);

• Bom sistema de transportes públicos;

• Bom ordenado mínimo;

• Economia local bastante desenvolvida.



Covid-19

• Algumas medidas implementadas:
• assegurar o fornecimento de equipamento medico;

• incentivar a investigação no domínio dos tratamentos e vacinas;

• apoiar o emprego, as empresas e a economia.



Dinamarca

• Capital: Copenhaga

• Adesão: 1 de janeiro de 1973

• Moeda: Coroa Dinamarquesa (DKK)

• Espaço Schengen: 1 de janeiro de 2000



Gastronomia e cultura

Grundtvig Church Castelo De Frederiksborg

Flæskesteg Pølse



Vantagens de viver na Dinamarca

• Um dos países mais seguros do mundo

• Qualidade de vida

• Educação pública de alta qualidade para todos



Covid-19

• Foi um dos primeiros países europeus a reabrir as escolas (creches, jardins de 
infância e ensino básico);

• Fechou as fronteiras com todos os outros países para impedir que se pudesse 
espalhar;

• Ofereceu um alívio fiscal para todas as empresas que estavam a sofrer com a 
situação;

• Assegurou o pagamento de 75% dos salários dos funcionários de empresas 
privadas que estão a ser mais afetadas (com a condição que as empresas não 
despedissem os seus funcionários).



Irlanda

• Capital: Dublin

• Adesão: 1 de janeiro de 1973

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: não está inserido no Espaço Schengen



Gastronomia e cultura

Irish Breakfast Irish Coffee

Dança irlandesa St. Patrick’s Day



Vantagens de viver na Irlanda

• O salário mínimo é 10 euros por hora.

• Todas as pessoas, independentemente das suas condições 
financeiras, têm direito a ajudas do Governo na mesma quantia.

• Devido às suas temperaturas baixas, é menos propício a apanhar 
doenças.



Covid-19

• Adotou medidas como:
• Quarentena obrigatória;

• Distanciamento social;

• Fronteiras fechadas;

• Uso de máscaras, luvas e álcool-gel.



Grécia

• Capital: Atenas

• Adesão: 1 de janeiro de 1981

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 1 de janeiro de 2000



Gastronomia e cultura

Skordalia Börek

Partenon Acrópole de Atenas



Vantagens de viver na Grécia

• País seguro

• Bom clima



Covid-19

• O país fechou todos os locais que não eram de necessidade básica 
(como as escolas, as universidades, os cinemas, os museus, bares, 
restaurantes, lojas, hotéis, etc.);

• O governo anunciou a contratação de 2000 médicos e outros 
funcionários de saúde para atuarem por dois anos;

• Quarentena obrigatória a imigrantes;

• Multas para quem não cumprir as medidas chegam a 5000 €.



Espanha

• Capital: Madrid

• Adesão: 1 de janeiro de 1986

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 26 de março de 1995



Gastronomia e cultura

Paella Gazpacho

Catedral de Santiago 
de Compostela

Teatro Romano de Mérida



Vantagens de viver na Espanha

• Qualidade de vida e saúde

• Educação 

• Segurança

• Clima



Covid-19

• A Espanha é um dos países mais afetados pelo Covid-19;

• Apesar de Portugal e Espanha serem países vizinhos apresentam 
resultados muito diferentes na luta contra o vírus Covid-19;

• Espanha impôs quarentena obrigatória assim como regras de 
distanciamento social.



Portugal

• Capital: Lisboa

• Adesão: 1 de janeiro de 1986

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 26 de março de 1995



Gastronomia e cultura

Pastel de Belém Cozido à Portuguesa

Fado Calçada Portuguesa



Vantagens de viver em Portugal

• Muito seguro

• Povo amável, recetivo e acolhedor

• Bom clima

• Boa educação pública



Covid-19

Portugal tem sido muito muito elogiado internacionalmente;

• Estado de emergência iniciado 18 de março (após o fecho de 
universidades, escolas, bares, restaurantes, etc.) e fim a 2 de maio;

• Algumas das medidas impostas após o fim do estado de emergência 
são:
• abertura de escolas apenas para o 11º e 12º anos (devido à realização de 

exames e ingresso nas universidades);

• máscaras exigidas em locais fechados como supermercados, escolas, 
transportes públicos;

• Abertura de algumas lojas como cabeleireiros (mas com algumas restrições).



Finlândia

• Capital: Helsínquia 

• Adesão: 1 de janeiro de 1995

• Moeda: Euro (€)

• Espaço Schengen: 25 de março de 2001



Gastronomia e cultura

Maksalaatikko Leipäjuusto

Havis AmandaMonumento a Sibelius



Vantagens de viver na Finlândia

• É o país mais seguro do mundo;

• Possibilidade de aprimoramento profissional constante;

• Qualidade de vida;

• Educação pública de alta qualidade para todos;

• Igualdade de géneros.



Covid-19

• Há décadas que este país escandinavo armazena material médico, 
combustíveis e cereais para responder a um cenário de crise;

• Imposição de um bloqueio numa região importante do sul do país, 
que inclui a capital, Helsínquia.



Polónia

• Capital: Varsóvia

• Adesão: 1 de maio de 2004

• Moeda: Zlóti Polaco (PLN)

• Espaço Schengen: 21 de dezembro de 2007



Gastronomia e cultura

AuschwitzMuralhas de Cracóvia

Barszcz CzerwonyBigos



Vantagens de viver na Polónia

• País seguro, limpo e organizado;

• Serviços públicos com bom funcionamento.



Covid-19

• Encerrou as suas fronteiras aos estrangeiros e impôs uma quarentena 
a todas as pessoas que regressassem ao país;

• Os restaurantes, bares e discotecas, assim como os centros 
comerciais estão fechados;

• Escolas fechadas até 24 de maio.



Roménia

• Capital: Bucareste

• Adesão: 1 de janeiro de 2007

• Moeda: Leu romeno (RON)

• Espaço Schengen: A Roménia encontra-se atualmente em processo 
de adesão ao Espaço Schengen.



Gastronomia e cultura

Castelo de BranTraje popular

CiorbăBulz



Vantagens de viver na Roménia

• Baixo custo de vida;

• Segurança;

• Muita natureza.



Covid-19

• O ministro da saúde pediu demissão em plena pandemia;

• A União Europeia ajudou com 3 milhões de euros.


