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EDITORIAL
O COMEÇO
É com muito orgulho que vos apresento o primeiro número desta revista.
Os Estudos Europeus, enquanto área científica, são de vital importância para
compreendermos os processos históricos, políticos, sociais, económicos e culturais do
Velho Continente, principalmente após o início da construção europeia e de todo o
processo integracionista que decorreu até aos dias de hoje. Portugal não se encontra
excluído desses processos, não só por ser uma das nações mais antigas da Europa,
como por integrar o projeto europeu há 30 anos, desde a sua adesão à então
Comunidade Económica Europeia, a 1 de janeiro de 1986. O projeto europeu
representou um universo completamente novo para Portugal, incluindo para a
academia, que começou a interessar-se pelas temáticas europeias, surgindo novas
oportunidades de estudo e de investigação científica.
Porém, em Portugal, a área científica dos Estudos Europeus continua a ser pouco
acreditada. Este facto pode ser avaliado pela quase inexistência de publicações
periódicas dedicadas à investigação científica na área, que ofereçam espaço a alunos,
investigadores e professores para publicarem a sua produção científica. A Análise
Europeia surge, assim, com o objetivo de promover e dignificar esta área, contribuindo
para o desenvolvimento da investigação científica, a promoção de uma reflexão e
discussão aprofundada sobre as metodologias dessa mesma investigação, e a
divulgação de informação e conhecimento no âmbito dos Estudos Europeus. Enquanto
espaço livre, isento e imparcial, a Análise Europeia permite o diálogo multidisciplinar e
interdisciplinar de ideias e um quadro de análises teóricas e empíricas de entre as várias
temáticas que os Estudos Europeus abarcam.
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O primeiro número da nossa revista reúne os melhores artigos recebidos no decorrer
do primeiro call for papers. Os artigos publicados nesta edição concentram-se em torno
da filosofia política e da ideia de Europa, da economia e das políticas públicas da União
Europeia e do direito europeu, oferecendo diferentes visões sobre a integração
europeia e um momento de reflexão e aquisição de conhecimento aos nossos leitores.
Com a publicação deste primeiro número almejamos escrever uma nova página na
história da academia em Portugal, desejando que esta revista seja um contributo, ainda
que modesto, para o progresso científico dos Estudos Europeus.

Pedro Camacho
Diretor
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