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INFORMAÇÕES  MAPA 

O bloco 
A União Europeia é um bloco político e 
econômico da qual fazem parte 28 dos 50 
países do continente europeu. A União 
Europeia foi criada oficialmente em 1993, 
após a assinatura do tratado de Maastricht. A 
população somada dos países do bloco é de 
cerca de cerca de 508 milhões de habitantes. 
Como alguns países do bloco são 
importantes potências econômicas mundiais, 
como o Reino Unido, a França e a Alemanha, 
a União Europeia é um dos principais centros 
econômicos do planeta, com um Produto 
Interno Bruto de mais de 15 trilhões de 
dólares em 2011. Em muitas áreas, como 
transportes, legislação e outras, os países 
membros da União Europeia adotam um 
padrão comum. Alguns países do bloco 
utilizam uma moeda comum, o Euro. A 
União Europeia tem toda uma estrutura 
administrativa própria, com órgãos do poder 
executivo, legislativo e judiciário, e várias 
agências especializadas em diversa áreas. 

A aviação na União Europeia 
A União Europeia tem um dos maiores 
mercados de transporte aéreo do mundo. As 
companhias aéreas europeias transportam 

em média 750 milhões de passageiros por 
ano, além de transportar 40% das 
exportações e importações de mercadorias. 
O bloco tem dezenas de companhias aéreas 
em operação, e seus três aeroportos mais 
movimentados são o de Heathrow, em 
Londres, Charles de Gaulle, em Paris, e 
Frankfurt, na Alemanha. 

Questões de segurança da aviação 
Uma das principais questões relativas á 
segurança da aviação civil na União Europeia 
é o terrorismo. Apesar de os países do bloco 
terem implementado novas medidas 
antiterrorismo em seus aeroportos, após o 11 
de setembro, algumas tentativas de ataques, 
especialmente de detonação de explosivos a 
bordo de aeronaves que partiam de 
aeroportos europeus foram registradas, com 
um plano desmantelado pela polícia britânica 
em 2006 de explodir aeronaves rumo aos 
EUA, e uma tentativa frustrada de um 
membro da organização terrorista al-Qaeda 
de detonar explosivos à bordo de um voo 
para os EUA que partiu do aeroporto de 
Amsterdã. Várias aeronaves de companhias 
aéreas europeias já foram sequestradas em 
diversas ocasiões e locais. 
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