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O Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) foi assinado em Paris em 18 
de Abril de 1951 pela Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Concluído por um 
período de cinquenta anos e em virtude de ter entrado em vigor em 23 de Julho de 1952, chega ao seu 
termo em 23 de Julho de 2002. 

Historicamente, a CECA veio concretizar a Declaração Schuman de 9 de Maio de 1950 que propunha 
colocar em comum a produção franco-alemã de carvão e de aço sob uma Alta Autoridade Comum, numa 
organização aberta à participação dos outros países da Europa. O presente portal visa fornecer 
informações sobre o termo de vig ência do Tratado e responder às inúmeras questões susceptíveis de 
surgir, nomeadamente em relação aos aspectos institucionais, políticos, financeiros e orçamentais do 
desaparecimento da CECA. 

Para mais informações : 

l Balanço geral da CECA  
l Aspectos orçamentais do termo de vigência do Tratado   
l Investigação nos domínios do carvão e do aço  
l Comemorações do termo de vigência do Tratado : programa  
l Publicações  
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Balanço geral da CECA 
O Tratado CECA previa uma organização dos regimes de produção e de distribuição do carvão e do aço, 
baseada num sistema institucional autónomo que deveria assegurar a sua gestão. Apesar do seu 
carácter sectorial, a CECA teve uma influência essencial nos importantes desenvolvimentos económicos 
e políticos registados na Europa de há 50 anos para cá. 

Confrontada, no início do seu funcionamento, com uma forte redução da procura de carvão e de aço no 
pós-guerra que poderia ter lançado a Europa numa perigosa recessão económica, a CECA funcionou 
bem, assegurando um desenvolvimento equilibrado da produção e da distribuição dos recursos. 
Seguidamente, face à crise profunda destes sectores nos anos 70 e 80, a CECA conseguiu organizar 
uma resposta articulada que permitiu proceder às reestruturações e às reconversões industriais 
necessárias, com particular atenção para os aspectos relativos à protecção dos direitos dos 
trabalhadores, na linha do modelo social europeu. 

Mas é sobretudo no plano político que se pode avaliar a dimens ão inovadora da CECA. Com efeito, foi 
ela que lançou um processo original baseado na convic ção da partilha de um destino comum e com uma 
visão a longo prazo. A colaboração serena e estruturada entre parceiros pôde assim sobrepor -se à 
confrontação rancorosa e por vezes violenta entre inimigos. A CECA encontra-se na base do modo de 
organização original que caracteriza hoje a Uni ão Europeia, que consiste na cria ção de um sistema 
regulamentar autónomo, animado por instituições independentes dotadas dos poderes e da autoridade 
necessários para fazer funcionar o sistema. Neste contexto, a CECA contribuiu grandemente para a 
situação de paz, estabilidade, prosperidade e solidariedade que conhecemos hoje na União Europeia. 

Para mais informações : 

l Termo de vigência do Tratado   
l Comité Consultivo CECA     
l Carvão   
l Aço   
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Aspectos orçamentais do termo de vigência do 
Tratado 
O desaparecimento do Tratado CECA no seu termo (23 de Julho de 2002) e a passagem dos sectores 
do carvão e do aço para o regime de direito comum do Tratado que institui a Comunidade Europeia é um 
princípio adquirido. 

No que se refere ao destino do património da CECA e respectiva gestão, os Estados-Membros 
acordaram que, no termo de vigência do Tratado, o património - activo e passivo - seria transferido para 
as Comunidades restantes representadas pela Comissão e que o patrim ónio da CECA seria designado 
"património da CECA em liquidação". 

Os Estados-Membros determinaram também que qualquer alteração da finalidade para a qual estes 
recursos foram fornecidos ficaria sujeita a uma decisão da sua parte tomada por unanimidade. Em 
relação à organização e financiamento das actividades de investigação, os Estados-Membros adoptaram 
orientações. 

Para mais informações : 

l As despesas, as receitas e o termo de vigência do Tratado     
l Decisão dos representantes dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, relativa às 

consequências financeiras do termo de vigência do Tratado CECA e ao Fundo de investigação 
do carvão e do aço   [118KB]  [124KB]  

l Documentos oficiais relativos ao orçamento CECA     
l Os Investimentos nas Indústrias do Carvão e do Aço da Comunidade  [461KB]  
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