
Tema IV – A organização económica das 

sociedades 

UL.12. A economia portuguesa no contexto da UE 

 
       12.1 Noção e formas de integração económica 

 

       12.2 O processo de integração na Europa 

 

       12.3 Desafios da UE na atualidade 

 

       12.4 Portugal no contexto da UE * 

     



1. Noção e formas de integração económica 

Integração económica  

 
 forma de relação económica internacional em que dois ou 

mais países acordam proceder à abolição das barreiras 

comerciais existentes entre si, para formarem um mercado mais 

alargado, homogéneo e coerente  

▪ Processo → um só mercado de maior dimensão 

▪ Aprofundamento → estender-se a outros níveis como 

            o político 

Integração  

económica 
 
 
 

formal – acordo estabelecido formalmente 

Informal – sem acordo escrito entre as partes 



Formas de integração económica  

 
 Correspondem a diferentes graus de integração 

1 

2 
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4 

5 
5* 

1- Sistema de preferências aduaneiras 

 

2- Zona de comércio livre 

 

3- União aduaneira 

 

4- Mercado comum 

 

5- União económica 

 
5*- União económica e monetária 



1- Sistema de preferências aduaneiras 
 
Forma mais ténue de integração, quando dois ou mais países 

concedem, apenas entre si, um conjunto de vantagens aduaneiras 

não extensíveis a países terceiros. 
 

2- Zona de comércio livre 
 

os países-membros mantêm  a sua própria pauta aduaneira 

e as suas políticas comerciais para com países terceiros. 

 forma de integração económica em que os países-membros 

decidem eliminar as barreiras comerciais e alfandegárias entre 

si;  
livre circulação de mercadorias entre os países 

aderentes 

Ex. Commonwealth 

Ex. EFTA, NAFTA 



3- União aduaneira 

 forma de integração económica em que os países-membros 

decidem eliminar as barreiras comerciais e alfandegárias entre 

si;                                 
 

adoção de uma pauta aduaneira exterior comum face a 

países terceiros. 

Zona de comércio livre + Pauta exterior comum 

Ex. 1ª etapa da CEE, Mercosul 



4- Mercado comum 
 
 forma de integração económica em que os países-membros 

decidem estabelecer liberdade de circulação de bens, serviços, 

pessoas e capitais ( 4 liberdades de circulação); 
 

existência de uma pauta aduaneira exterior comum face a 

países terceiros. 

União aduaneira + livre circulação de  ∙serviços 
                                                                    ∙pessoas 
                                                                    ∙capitais 

Ex. 2ª etapa da CEE (jan 1993)  



5- União económica 
 
 forma de integração económica em que existem as quatro 

liberdades de circulação entre os países-membros, uma pauta 

exterior comum, verificando-se ainda a adoção de políticas 

económicas e sociais comuns com vista a alcançar a 

convergência das economias dos países-membros.  

Mercado comum + políticas económicas e sociais comuns  

5*- União económica e monetária 
 
 política monetária (e cambial) única ↔ moeda única 

Harmonização total das políticas económicas : 
orçamental, fiscal… 



Aprofundamento  

do processo de 

integração económica 

Transferência de 

poderes nacionais 

 

Orgãos 

Supranacionais 

Orgãos  nacionais 



Vantagens da integração económica  

 
 a obtenção de economias de escala devido ao alargamento 

da dimensão dos mercados; 

 

 o aumento da produção devido à divisão do trabalho e à 

especialização produtiva; 

        

   uma maior circulação da inovação e dos avanços        

 tecnológicos; 

 

 uma maior eficiência na afetação dos recursos de cada       

economia; 

 

 uma maior possibilidade de garantir o crescimento 

económico. 



Exemplos de formas de integração económica no mundo 

 

Europa 

 

UE 
(União Europeia)  

UEM 

 

 

 

América 
 

NAFTA 
  (North American Free  

Trade Agreement)  

Mercosul 

(Mercado Comum do Sul)  

UA 
 

  

Ásia 

 

ASEAN 
(Association of Southeast  

Asian Nations)  
 

Zona CL 

 

África 

 

COMESA 
(Mercado Comum dos Estados  

de África Oriental e Austral) 

 

Zona CL 


