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Assunto: Afinal o que pretende Portugal?

Destinatário: Min. dos Negócios Estrangeiros

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que a proposta de orçamento da Defesa norte-americana, que o Senado
recentemente aprovou, solicita que a Secretaria de Defesa preveja o custo de transformar a
Base das Lajes num campo para exercícios de guerra aéreos e subaquáticos.
Considerando que o documento, refere “o custo de estabelecer a Base das Lajes como um local
para treinos aéreos e missões de guerra antissubmarinos, incluindo o custo das melhorias
necessárias, bem como potenciais benefícios operacionais”.
Considerando que esta intenção do Governo dos Estados Unidos indica uma vontade de não
esquecer a Base das lajes, pelo que importa enaltecer.
Considerando que tem vindo a ser anunciado pelo Governo a criação de um Air Center, no
âmbito da Base das Lajes.
Considerando que o Primeiro-Ministro da República Popular da China visitou, e num espaço de
quatro anos, a Ilha Terceira. Também o Presidente da República Popular da China visitou a Ilha
Terceira em 2015.
Considerando que o Primeiro-Ministro tem vindo a convidar o Governo da China a investir nos
Açores, em concreto, na Base das Lajes e estruturas conexas, como o Porto Marítimo.
Considerando que surgem periodicamente várias declarações quer do Governo da República
como do Governo Regional, que indiciam à revisão do Acordo da Base das Lajes.
Considerando que, parece que de forma unilateral o Governo dos Estados Unidos aponta
possibilidades para a Base das Lajes que surpreendem o Governo Português.
Considerado que estas propostas como a de transformar aBase das Lajes num campo para
exercícios de guerra aéreos e subaquáticos, tudo indica, não estarem a ser acompanhadas dos
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impactos socias, económicos e ambientais para a população local.
Considerando que importa perceber qual o planeamento geostratégico e a atuação geopolítica
do Governo sobre a localização da Base das Lajes e suas estruturas, já que os anúncios do
Governo, por vezes se atropelam, impedindo de se perceber o que pretende o Governo para a
Base das Lajes.
Considerando que a Base das Lajes se situa em território Português e que o Governo tem de ter
uma palavra negocial com os Estados Unidos em concordância com uma orientação de politica
externa, que inclua uma visão para a geocentralidade mundial dos Açores, com benefícios
claros para os Açores.
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados
subscritores do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm por este meio dirigir
aoMinistro dos Negócios Estrangeiros, através do Presidente da Assembleia da República as
seguintes perguntas:
1. Foi dado conhecimento ao Governo, por parte do Governo dos Estados Unidos, da
propostade transformar a Base das Lajes num campo para exercícios de guerra aéreos e
subaquáticos?
2. Se sim qual foi a posição do Governo e como esta proposta se coaduna com outras vontades
anunciadas pelo Governo como seja a criação de um Air Center?
3. Qual a visão politica e a respetiva atuação geopolítica do Governo sobre a posição
geostratégica da Base das Lajes?
4. Quais os objetivos estratégicos para a Base das Lajes e suas estruturas conexas, como o
Porto Marítimo?

Palácio de São Bento, 6 de outubro de 2017
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