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Tratado da União Europeia1

PREÂMBULO

Sua Majestade o Rei dos Belgas, Sua Majestade a Rainha da  Dinamarca, o Presidente 
da República Federal da Alemanha, o Presidente da República Helénica, Sua Majes-
tade o Rei de Espanha, o Presidente da República Francesa, o Presidente da Irlanda, 
o Presidente da República Italiana, Sua Alteza Real o Grão-Duque do Luxemburgo, 
Sua Majestade a Rainha dos Países Baixos, o Presidente da República Portuguesa, 
Sua Majestade a Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte2:

Resolvidos a assinalar uma nova fase no processo de integração europeia iniciado 
com a instituição da União;

1 Com as alterações que resultam da saída do Reino Unido a 1.2.2020, do Tratado de Lisboa, do Tratado 
de Nice, do Acto de Adesão, de 16 de Abril de 2003, da República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letó-
nia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia (ratificado pelo Decreto 
do P.R. n.º 4-A/2004, de 15 de Janeiro, e em vigor desde 1 de Maio de 2004) e do Tratado de Adesão da 
República da Bulgária e da Roménia aos Tratados em que se funda a União Europeia, de 25 de Abril de 
2005. As alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa estão identificadas através da colocação do texto 
em itálico. Na parte não alterada pelo Tratado de Lisboa, a presente publicação reproduz o Tratado, tal 
como aprovado a nível europeu e por Portugal, não correspondendo inteiramente às versões consolidadas 
publicadas no Jornal Oficial da União Europeia (JO, série C, n.º 321E, de 29.12.2006; JO, C 115, de 9.5.2008; JO, 
C 202, de 7.6.2016, pp. 1-388, tendo em conta a versão consolidada de 1.3.2020, disponibilizada no Eur-Lex).
2 A República da Bulgária, a República Checa, a República da Estónia, a República de Chipre, a Repú-
blica da Letónia, a República da Lituânia, a República da Hungria, a República de Malta, a República da 
Áustria, a República da Polónia, a Roménia, a República da Eslovénia, a República Eslovaca, a República 
da Finlândia e o Reino da Suécia tornaram-se posteriormente membros da União Europeia. Na versão 
consolidada publicada no JO, C 202, de 7.6.2016, não há referência à República da Croácia. O Reino Unido 
deixou de ser membro da União Europeia a 1.2.2020 (Decisão (UE) 2020/135 do Conselho de 30.1.2020 
relativa à celebração do Acordo sobre a Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da 
UE e da CEEA – JO, L 29, de 31.1.2020, pp. 1-6; Aviso relativo à entrada em vigor do Acordo sobre a Saída 
do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da CEEA, em JO, L 29, de 
31.1.2020; JO, L 32, de 4.2.2020, pág. 20).
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T R ATA DO DA U N I ÃO EU ROPEI A

INSPIRANDO-SE no património cultural, religioso e humanista da Europa, de que 
emanaram os valores universais que são os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa 
humana, bem como a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de Direito;3

Recordando a importância histórica do fim da divisão do Continente Europeu e 
a necessidade da criação de bases sólidas para a construção da futura Europa;

Confirmando o seu apego aos princípios da liberdade, da democracia, do res-
peito pelos direitos do Homem e liberdades fundamentais e do Estado de direito;

Confirmando o seu apego aos direitos sociais fundamentais, tal como definidos 
na Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de Outubro de 1961, e na Carta 
Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989;

Desejando aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua 
História, cultura e tradições;

Desejando reforçar o carácter democrático e a eficácia do funcionamento das 
instituições, a fim de lhes permitir melhor desempenhar, num quadro institucional 
único, as tarefas que lhes estão confiadas;

Resolvidos a conseguir o reforço e a convergência das suas economias e a insti-
tuir uma União Económica e Monetária, incluindo, nos  termos das disposições do 
presente Tratado e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia4, uma 
moeda única e estável;

Determinados a promover o progresso económico e social dos seus povos, 
tomando em consideração o princípio do desenvolvimento sustentável e no con-
texto da realização do mercado interno e do reforço da  coesão e da protecção do 
ambiente, e a aplicar políticas que garantam que os progressos na integração econó-
mica sejam acompanhados de progressos paralelos noutras áreas;

Resolvidos a instituir uma cidadania comum aos nacionais dos  seus países;
Resolvidos a executar uma política externa e de segurança que inclua a defini-

ção gradual de uma política de defesa comum que poderá conduzir a uma defesa 
comum, de acordo com as disposições do artigo 42.º5, fortalecendo assim a identi-
dade europeia e a sua independência, em ordem a promover a paz, a segurança e o 
progresso na Europa e no mundo;

Resolvidos a facilitar a livre circulação de pessoas, sem deixar de garantir a segu-
rança dos seus povos, através da criação de um espaço  de liberdade, de segurança 
e de justiça, nos termos das disposições do presente Tratado e do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia6;

3 Inserido pelo Tratado de Lisboa – Artigo 1.º, 1), a).
4 Inserido pelo Tratado de Lisboa – Artigo 1.º, 1), b).
5 A remissão era feita para o artigo 17.º (cfr., artigo 5.º do Tratado de Lisboa). De ora em diante, a nova 
numeração dos Tratados (Tratado da UE e Tratado sobre o funcionamento da UE – TFUE) é indicada 
em itálico, para que o leitor possa identificar as alterações e confrontar com o ANEXO ao Tratado de Lis-
boa intitulado “Quadro de Correspondência a que se refere o artigo 5.º do Tratado de Lisboa” (adiante, 
“ANEXO-QUADRO”).
6 Inserido pelo Tratado de Lisboa – Artigo 1.º, 1), b).
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DISPOSIÇÕES COM U NS   A RT. 3.º  

Resolvidos a continuar o processo de criação de uma União cada vez mais estreita 
entre os povos da Europa, em que as decisões sejam tomadas ao nível mais próximo 
possível dos cidadãos, de acordo com o princípio da subsidiariedade;

Na perspectiva das etapas ulteriores a transpor para fazer progredir  a integra-
ção europeia;

Decidiram instituir uma União Europeia e, para o efeito, designaram como 
plenipotenciários:

TÍTULO I
Disposições comuns

ARTIGO 1.º  (Artigo 1.º)7

Pelo presente Tratado, as Altas Partes Contratantes instituem entre  si uma União 
Europeia, adiante designada por “União”, à qual os Estados membros atribuem com-
petências para atingirem os seus objectivos comuns.8

O presente Tratado assinala uma nova etapa no processo de criação de uma União 
cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em que as decisões serão tomadas de 
uma forma tão aberta quanto possível e ao nível mais próximo possível dos cidadãos.

A União funda-se no presente Tratado e no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (a seguir designados “os Tratados”). Estes dois Tratados têm o mesmo 
valor jurídico. A União substitui-se e sucede à Comunidade Europeia.9

ARTIGO 2.º  (Artigo 1.º-A10)

A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana,  da liberdade, 
da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do 
Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são 
comuns aos Estados membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e 
mulheres. 

ARTIGO 3.º  (Artigo 2.º11)

1. A União tem por objectivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos 
seus povos.

7 Entre parêntesis indica-se o artigo, na numeração do Tratado de Lisboa. Em maiúsculas indica-se o 
ARTIGO na “Nova Numeração”, no caso do Tratado UE. Reproduzem-se ainda, quando pertinentes e não 
duplicadas, as notas de rodapé constantes, a respeito de cada artigo, no “ANEXO-QUADRO”.
8 Inserido pelo Tratado de Lisboa – Artigo 1.º, 2), a).
9 Inserido pelo Tratado de Lisboa – Artigo 1.º, 2), b). A redacção vigente até à entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa era a seguinte: «A União funda-se nas Comunidades Europeias, completadas pelas políticas e formas de 
cooperação instituídas pelo presente Tratado. A União tem por missão organizar de forma coerente e solidária as relações 
entre os Estados membros e entre os respectivos povos.».
10 Artigo aditado pelo Tratado de Lisboa – Artigo 1.º, 3).
11 Redacção dada pelo artigo 1.º, 4) do Tratado de Lisboa.
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A RT. 4.º    T Í T U LO I

2. A União proporciona aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança 
e justiça sem fronteiras internas, em que seja assegurada a livre circulação de pes-
soas, em conjugação com medidas adequadas em matéria de controlos na fronteira 
externa, de asilo e imigração, bem como de prevenção da criminalidade e combate 
a este fenómeno.

3. A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no desenvolvimento 
sustentável da Europa, assente num crescimento económico equilibrado e na esta-
bilidade dos preços, numa economia social de mercado altamente competitiva que 
tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e num elevado nível de pro-
tecção e de melhoramento da qualidade do ambiente. A União fomenta o progresso 
científico e tecnológico.

A União combate a exclusão social e as discriminações e promove  a justiça e a 
protecção sociais, a igualdade entre homens e mulheres, a solidariedade entre as 
gerações e a protecção dos direitos da criança.

A União promove a coesão económica, social e territorial, e a solidariedade entre 
os Estados membros.

A União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela 
salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu.

4. A União estabelece uma união económica e monetária cuja  moeda é o euro.
5. Nas suas relações com o resto do mundo, a União afirma e promove os seus 

valores e interesses e contribui para a protecção dos seus cidadãos. Contribui para a 
paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o res-
peito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza 
e a protecção dos direitos do Homem, em especial os da criança, bem como para a 
rigorosa observância e o desenvolvimento do direito internacional, incluindo o  res-
peito dos princípios da Carta das Nações Unidas. 

6. A União prossegue os seus objectivos pelos meios adequados, em função das 
competências que lhe são atribuídas nos Tratados.

(Artigo 3.º12)

ARTIGO 4.º  (Artigo 3.º-A13)

1. Nos termos do artigo 5.º14, as competências que não sejam atribuídas à União 
nos Tratados pertencem aos Estados membros.

2. A União respeita a igualdade dos Estados membros perante os Tratados, bem 
como a respectiva identidade nacional, reflectida nas estruturas políticas e consti-

12 Revogado pelo artigo 1.º, 5) do Tratado de Lisboa. «Substituído, em substância, pelo artigo 2.º-F (que passa 
a ser o artigo 7.º) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (adiante designado «TFUE») e pelo n.º 1 do 
artigo 9.º e o segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 10.º-A (que passam a ser os artigos 13.º e 21.º) do Tratado da União 
Europeia (adiante designado «Tratado UE»)» (JO, C 306, de 17.12.2007, pág. 206).
13 Aditado pelo artigo 1.º, 5) do Tratado de Lisboa.
14 A remissão era feita para o artigo 3.º-B, aditado pelo Tratado de Lisboa (cfr., artigo 5.º do Tratado de 
Lisboa).
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DISPOSIÇÕES COM U NS   A RT. 5.º 

tucionais fundamentais de cada um deles, incluindo no que se refere à autonomia 
local e regional. A União respeita as funções essenciais do Estado, nomeadamente 
as que se destinam a garantir a  integridade territorial, a manter a ordem pública e 
a salvaguardar a segurança nacional. Em especial, a segurança nacional continua a 
ser da exclusiva responsabilidade de cada Estado membro.

3. Em virtude do princípio da cooperação leal, a União e os Estados membros 
respeitam-se e assistem-se mutuamente no cumprimento das missões decorrentes 
dos Tratados. 

Os Estados membros tomam todas as medidas gerais ou específicas adequadas 
para garantir a execução das obrigações decorrentes dos  Tratados ou resultantes 
dos actos das instituições da União.

Os Estados membros facilitam à União o cumprimento da sua  missão e abstêm-se 
de qualquer medida susceptível de pôr em perigo a realização dos objectivos da União.

ARTIGO 5.º  (Artigo 3.º-B15)

1. A delimitação das competências da União rege-se pelo princípio da atribuição. 
O exercício das competências da União rege-se pelos  princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade.

2. Em virtude do princípio da atribuição, a União actua unicamente dentro dos 
limites das competências que os Estados membros lhe tenham atribuído nos Trata-
dos para alcançar os objectivos fixados por estes  últimos. As competências que não 
sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem aos Estados membros.

3. Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que  não sejam da 
sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objec-
tivos da acção considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados 
membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, 
devido às dimensões ou aos efeitos da acção considerada, ser mais bem alcançados 
ao nível da União.

As instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade em conformi-
dade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da  subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Os Parlamentos nacionais velam pela observância do princípio 
da subsidiariedade de acordo com o processo previsto no referido Protocolo.

4. Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da acção 
da União não devem exceder o necessário para alcançar os objectivos dos Tratados.

As instituições da União aplicam o princípio da proporcionalidade em confor-
midade com o Protocolo relativo à aplicação dos princípios  da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

15 Artigo inserido pelo artigo 1.º, 6) do Tratado de Lisboa, substituindo o artigo 5.º do Tratado que institui 
a Comunidade Europeia. 
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