
 

Transcrição da intervenção proferida pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre o Dia da 
Europa 
 
Srs. Deputados, a conferência de líderes realizada ontem achou por bem 
iniciar os nossos trabalhos, na Agenda Parlamentar, com uma evocação do 
Dia da Europa. 
Hoje, celebra-se o Dia da Europa. 
Pediram-me para ser eu a fazer a abertura deste debate, mas circunstâncias 
várias, relacionadas com a minha agenda, não me permitiram, como era 
meu desejo, fazer um trabalho mais profundo sobre essa matéria. 
De qualquer forma e uma vez que eu não rejeito aquilo que me solicitam, 
gostava de vos dizer sumariamente o seguinte: 
Hoje é o Dia da Europa. 
A Europa, como qualquer instituição, como qualquer país até tem os seus 
símbolos. 
O Dia da Europa é um símbolo, como existe o dia de cada país.  
A bandeira da Europa é outro símbolo. 
A moeda Europeia também. 
E o Hino à Alegria, a Nona Sinfonia de Bethoven, com aquele poema 
Shiller, é também um símbolo da Europa.  
Ou seja, as organizações, as comunidades servem-se dos símbolos para 
ajudar à sua unidade. 
A Europa, apesar de tudo, também tem os seus símbolos e também tem 
esse desejo de unidade. 
Os senhores Robert Schuman e Jean Monet sonharam e idealizaram este 
projecto há muitos anos, sobretudo, depois de uma fase triste da Europa. 
Como sabemos este Continente foi sempre flagelado por guerras 
fratricidas, como dizia Nicht, gregos contra gregos, ao longo dos anos, 
sempre em luta. 
Depois da guerra achou-se que era necessário construir uma paz duradoura 
e que também a nível económico se podiam dar passos no sentido da 
unidade entre os diversos países soberanos. 
Dizia Monet “a paz tem que ser duradoura e só conheço um caminho, só 
que a caminhada é incerta”. 
Ela tem sido, efectivamente, incerta, mas podemos dizer que ao longo dos 
anos tem-se feito caminho e tem-se construído muita coisa positiva. 



 

Muitos tratados houve, muitos desenvolvimentos aconteceram e estamos a 
viver neste momento uma situação algo crítica e o próprio Conselho 
Europeu percebeu isso e lançou um desafio de reflexão e de pausa sobre 
este percurso da Europa. 
Vivemos realmente no mundo momentos de ansiedade. Como eu já disse, 
este mundo está perigoso. Tudo parece estar em causa. Temos problemas 
de terrorismo, problemas sérios de imigração, problemas com as próprias 
Nações Unidas e o seu papel neste Séc. XXI, problemas globais e 
preocupantes (muito preocupantes!) de ambiente, questões difíceis ao nível 
do comércio mundial, uma crise energética, uma política mais unilateral do 
que era habitual por parte da grande potência. Enfim… a Europa confronta-
se com este cenário de grandes dificuldades. 
É neste contexto que foi necessário fazer uma pausa, sobretudo depois dos 
votos negativos do povo francês e holandês em relação ao designado 
Tratado Constitucional Europeu. 
Como sabem, foi criada uma Convenção, presidida pelo Sr. Giscard 
d'Estaing. Os parlamentos trabalharam e esse texto que deveria ter sido 
ratificado sofreu o voto negativo por parte da Holanda e da França, o que 
criou, desde logo, um enorme obstáculo. 
Antes de falar nisso e mais concretamente no que à nossa Região 
Autónoma diz respeito, gostava de em termos muitos gerais dizer-vos que, 
do meu ponto de vista, a construção da Europa é um salto civilizacional de 
enorme interesse. 
São países soberanos, são Estados soberanos que decidem partilhar essa 
soberania a favor de entidades supra-nacionais. São Estados e são povos 
que partilham poderes e isso é inédito na história da humanidade. 
Pretende-se também construir, naturalmente, uma comunidade de valores 
de coesão económica e social, de economia social de mercado, pleno 
emprego, desenvolvimento, coesão territorial, etc… Portanto, valores que 
são caros à maioria dos povos da Europa. 
A situação como vos disse é complexa. Já houve 14 países que, por 
aprovação parlamentar, ou por referendo, aprovaram o designado Tratado 
Constitucional, ou a Constituição para a Europa, como se quiser. O que é 
certo é que outros ainda não o fizeram e a situação é realmente muito 
complicada no plano político e no plano técnico. 



 

Eu tenho participado com alguns dos Srs. Deputados em algumas reuniões 
e nós percebemos que são apontadas algumas soluções, mas na verdade as 
pessoas não se entendem em relação a esta matéria. 
O Tratado está “morto” ou “moribundo”? – Pergunta-se! 
Eu não sei se ele está “morto”, mas se ele está “moribundo” precisa, de 
facto, de uma intervenção “cirúrgica”, muito profunda, porque eu não sei se 
vai ser possível aproveitar alguma coisa daquele Tratado Europeu. 
Uns dizem que se deve deixar de lado a parte segunda e a terceira e 
ficarmos pelos princípios; outros dizem que se devem fazer novos 
referendos na França e na Holanda; outros dizem que se deve fazer um 
único referendo no mesmo dia em toda a Europa. 
Pergunta-se: como é que se fazem as contas? É pelo conjunto dos 
cidadãos? É pelo país?  
Vejam a dificuldade que é se 80 milhões de alemães votam de uma forma e 
10 milhões de portugueses votam de outra. 
Há outras teorias mais sofisticadas que dizem que se deve apenas retirar do 
Tratado o artigo x ou o artigo y, aproveitar esses e esquecer tudo o resto. 
Enfim… teorias não faltam sobre o Tratado da União Europeia. 
Recentemente, com algum apoio da Alemanha e de algumas organizações 
sindicais, diz-se que se deve fazer mais um protocolo, mais um acto 
adicional ao Tratado, salvaguardando alguns interesses, designadamente 
alguns aspectos sociais que não foram tidos em conta no Tratado. 
Seja como for (ainda recentemente nós tivemos em Lisboa uma reunião 
com a Comissão de Assuntos Europeus) eu penso que, como dizia o 
Presidente da Comissão, este debate à volta da construção europeia e 
designadamente do Tratado da União Europeia, será coisa para levar muito 
tempo. 
Reflectindo um pouco mais sobre a nossa realidade, este Parlamento, a 
Região Autónoma e o seu Governo Regional, como sabem, têm 
desenvolvido este debate europeu e têm participado ao longo dos anos 
nesta construção da Europa. 
Eu gostava de vos dizer que, apesar de tudo, no plano jurídico-
constitucional, este Tratado que está “moribundo” considera as regiões, 
designadamente as regiões com poderes legislativos.  
Isso é visível em muitas disposições do tratado e é visível particularmente 
no protocolo relativo à subsidiariedade e à proporcionalidade onde se diz 



 

claramente que as regiões devem ser ouvidas e, designadamente, devem ser 
ouvidas no processo legislativo. 
Embora isto não seja imperativo é algo que nós devemos sempre defender, 
isto é, em termos de princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, 
as Regiões com poder legislativo não podem ficar de fora e devem 
participar no próprio processo legislativo. Ou seja, o Conselho ou a 
Comissão pretendem fazer aquilo que eu designo, genericamente em 
sentido lato como lei comunitária. Ela é enviada para os Parlamentos de 
cada Estado-Membro e esses Parlamentos de cada Estado-Membro devem 
enviar às suas regiões se as tiverem. Chama-se a isso um mecanismo de 
alerta precoce. Nós temos desenvolvido este trabalho com a Assembleia da 
República e a nossa Constituição da República, como sabem, prevê que as 
Regiões sejam ouvidas, prevê e faz essa previsão com carácter imperativo, 
o que não acontece no Tratado da União Europeia. 
Como disse, temos participado em inúmeras reuniões, seminários, etc., 
sobre esta matéria e temos representação na Conferência das Assembleias 
Legislativas da Europa (CALRE). Eu próprio faço parte do Comité 
Permanente. 
Na Conferência dos Presidentes do Governo, também com poderes 
legislativos, designada de REGLEG, na Conferências da Regiões 
Periféricas e Marítimas (CRPM) e em outras instituições designadamente 
também no Comité das Regiões onde têm sido tomadas posições muito 
importantes e muito favoráveis às Regiões. 
Há um outro aspecto ainda que nós temos defendido para que seja 
contemplado, mas não foi possível, que é a possibilidade de recurso para o 
Tribunal Europeu por parte das Regiões Autónomas. Isso nunca foi aceite. 
Nós não podemos fazer um recurso directo. Se for violado, por exemplo, o 
princípio da subsidiariedade temos que o fazer através do Estado-Membro 
e através do Comité das Regiões. 
Ora, tem sido também nossa intenção, das regiões com poder legislativo, 
poder fazer esse recurso directo para o Tribunal Europeu se formos 
ofendidos nos nossos direitos. 
Por outro lado ainda, como sabemos todos, neste projecto de tratado foi 
contemplada a situação da ultraperiferia. É um assunto que nos é muito 
caro. Nós temo-nos batido sempre por isso, considerando as nossas 
circunstâncias, a nossa situação de afastamento, de recurso escassos, de 
distância sobretudo dos grandes centros, foi sempre defendido que no 



 

Tratado deveria haver uma ou duas normas sobre a ultraperiferia dos 
Açores, da Madeira, das Canárias e dos departamentos franceses. Temos 
mantido essa posição. 
Devo dizer também com toda a clareza que sinto que é cada vez mais 
difícil manter essa posição, até porque, como sabem, com a adesão dos 
novos 10 países e com o aumento para 25 países, nós começamos a sentir, 
nas reuniões que participamos, alguma pressão para que outras regiões 
sejam também consideradas ultraperiféricas. 
É, portanto, uma situação difícil, mas vale a pena manter este princípio e 
vamos ver o que é que conseguimos. 
Por parte ainda do Parlamento da Região Autónoma dos Açores e também 
da Madeira, nós temos sempre lutado para fazer parte das Comissões que 
estiveram a debater o Tratado e provavelmente vão debatê-lo de novo. 
Refiro-me à COSAC. 
A COSAC é uma organização que está prevista num anexo. É constituída 
pelas Comissões de Assuntos Europeus de todos os Parlamentos da Europa 
e nós pretendemos também ter uma voz aí. Não tem sido fácil.  
Eu próprio já tive possibilidade de participar, uma única vez, em Roma, 
nessa reunião da COSAC onde pude intervir a favor e em representação das 
Regiões da Europa que neste momento são 74, mas com o alargamento, por 
razões de vária ordem, de natureza económica e também social e histórica, 
vão aumentar. Portanto, as Regiões da Europa com o alargamento ao 
Centro e ao Leste, vão aumentar muito e vamos ter Assembleias como a 
nossa, com poderes legislativos nesses países. Já estão a trabalhar nisso. 
Como vos dizia, eu já tive oportunidade de participar, em nome das 
Regiões da Europa, numa dessas reuniões. Tive o apoio da delegação 
portuguesa e de algumas outras delegações, designadamente a Italiana, mas 
de um modo geral os parlamentos centrais dos países reservam muito para 
si o direito de intervir, de modificar e eu atrevo-me a dizer que, por vezes, 
não compreendem bem que, hoje, o poder Parlamentar e mesmo o poder 
político é partilhado, porque nós também temos poder político legislativo. 
A Espanha, por exemplo, já compreendeu isso e a vontade política do 
Estado Espanhol é já hoje entendida como a vontade do poder central, mas 
como também a vontade das diversas regiões com autonomia em Espanha, 
que é, como sabem, muito forte. O mesmo se passa em relação à Itália. 
Não me vou alongar muito mais.  



 

Gostava de concluir de uma forma optimista, o que é difícil, mas acho que 
vale a pena continuar este trabalho, vale a pena ganhar cidadãos para este 
trabalho. 
Nós, por exemplo, não sabemos concretamente se a França e a Holanda 
votaram contra por causa do Tratado ou por causa de questões internas. É 
porque se nós soubéssemos que a França tinha votado contra por causa, 
eventualmente, do artigo 25º, ou dos artigos 52º ou 54º, era possível retirá-
los. Mas não é assim. O problema é muito mais complexo. 
Por outro lado, em relação aos outros 14 países que já aprovaram, como é 
que se faz? Altera-se o Tratado?  
Há quem diga que se pode alterar porque quem aprovou o mais, aprova o 
menos. 
Como vêem a situação é realmente difícil. 
Para terminar, gostava de vos dizer que vale a pena continuar este trabalho.  
Como disse no início, em termos de civilização e da Europa, tem para mim, 
pelo menos, um alto significado em termos de paz, de liberdade, de 
construção de um espaço com valores comuns e é preciso também, como 
eu dizia, envolver os cidadãos, porque a Europa é feita para os cidadãos e, 
só vale a pena, se os cidadãos a compreenderem, se os cidadãos a sentirem. 
Não vale a pena perceber só que existe uma moeda única, não vale a pena 
perceber só que existem apoios, financiamentos e programas comunitários 
que é necessário manter. Vale a pena perceber que a Europa é um processo 
mais vasto e mais abrangente. 
Termino citando um político importante Joseph Roven que diz: 
“Porque a Europa é um ideal, a sua construção nunca estará terminada. 
Poderá ser sempre ainda mais perfeita do que já é. E porque é também uma 
necessidade, tornar-se-á cada vez mais forte, mais eficaz e mais digna de 
ser amada na condição que tenha cidadãos que se mobilizem ao seu 
serviço.” 
E fico por aqui nesta intervenção. 
Muito obrigado. 


