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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata está preocupado, e demonstrou-o diversas

vezes, em várias circunstâncias, nomeadamente ao questionar o Senhor Primeiro Ministro e

outros membros do Governo, sobre a total falta de informação por parte do Governo no que diz

respeito à cooperação estruturada permanente em matéria de segurança e defesa.

A União Europeia, sabemos todos, encontra-se num momento decisivo a muitos níveis. Por isso,

neste âmbito da segurança e defesa, torna-se evidente a importância da determinação e

empenho dos Estados-Membros na formulação das orientações expressas na Estratégia Global

da União.

E porque o PSD está atento, não nos conformamos com o silêncio do Governo, nesta matéria.

Por conseguinte, relembramos que para reforçar a segurança e a defesa da Europa no difícil

contexto geopolítico dos nossos dias e contribuir para atingir o nível de ambição da União

Europeia expresso na Estratégia Global da União, o Conselho Europeu de 22 e 23 de junho de

2017, acordou na necessidade de lançar uma cooperação estruturada permanente (CEP). O

último Conselho Europeu de 19 e 20 de outubro, reforçou essa necessidade, incentivando os

Estados-Membros a notificarem rapidamente ao Conselho e à Alta Representante a intenção de

participar na CEP.

Em junho ficou, assim, determinado que os Estados-Membros tinham de elaborar no prazo de

três meses, com um calendário preciso e mecanismos de avaliação específicos, uma lista

comum de critérios e compromissos vinculativos, (em plena consonância com os artigos 42º, nº

6, e 46º do TUE e com o Protocolo nº 10 ao Tratado), a fim de permitir que os Estados-Membros

que reúnam as condições para o efeito notifiquem sem demora a sua intenção de participar.

O Conselho Europeu aconselhou, ainda, os Estados-Membros a identificarem os projetos no

domínio das capacidades apropriados para o Fundo Europeu de Defesa e para o programa

europeu de desenvolvimento industrial no domínio da defesa, no sentido de assegurar uma base

competitiva, inovadora e equilibrada para a indústria de defesa europeia em toda a União.

Nesta sequência, relembramos, ainda, que em setembro, no Conselho de Ministros da Defesa, a

Alta Representante para os Assuntos Externos da União Europeia, Federica Mogherini,



anunciou no final dessa reunião, que havia um consenso alargado sobre as grandes linhas da

cooperação estruturada permanente, referindo ainda que os Senhores Ministros da Defesa

deram um apoio substancial para formar listas detalhadas de compromissos conjuntos

vinculativos.

Ora, sobre esta matéria, o Parlamento português nada sabe.

Nem mesmo nas audições parlamentares com os membros do Governo responsáveis por estas

matérias, se tem vislumbrado uma posição clara, firme e esclarecida.

Assim,

-Considerando com preocupação o silêncio do governo nesta matéria tão relevante e, tendo em

conta o disposto no artigo 156º, alínea d) da Constituição da República Portuguesa e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229º do Regimento da Assembleia da República,

cujo nº 3 fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

-Considerando, ainda, que o Governo deve manter informada, em tempo útil, a Assembleia da

República sobre os assuntos e posições a debater nas instituições europeias, bem como sobre

as propostas em discussão e as negociações em curso, enviando, logo que sejam apresentados

ou submetidos ao Conselho, toda a documentação relevante, nos termos do artigo 5º, nºs 1º e

3º, da Lei nº43/2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 21/2012, de 17

de maio, que define o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República

no âmbito do Processo de Construção da União Europeia,

Os deputados do GP/PSD abaixo-assinados vêm por este meio, requerer ao Senhor Ministro

dos Negócios Estrangeiros, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, resposta às seguintes perguntas:

1 – Esgotado o prazo de 3 meses acima referido, o Governo notificou, como era sua obrigação,

o Conselho Europeu da intenção de participar na cooperação estruturada permanente?

2 – Se sim, quais são as condições de realização da cooperação estruturada permanente que

merecem, ou não, o apoio de Portugal? E, nomeadamente, quais as condições de financiamento

dessa cooperação estruturada permanente?

3 – Quais são, neste âmbito, os mecanismos de avaliação que o Governo considera mais

adequados?

4 – O Governo concorda com o CARD nos termos em que está a ser proposto? Vai avançar, de

modo voluntário, a versão experimental do CARD. Portugal vai aderir?

5 – O Governo apoia ou apoiou a constituição de um Fundo Europeu de Defesa, na dupla

dimensão de aquisição de equipamentos militares e de financiamento da mobilização das

capacidades militares?

6 – Qual é a missão da Agência Europeia de Defesa que o Governo acha mais adequada? Acha

que faz sentido ter a Agência Europeia de Defesa e o Fundo Europeu de Defesa em conjunto?

7 – Que lista de critérios e de compromissos vinculativos está a ser preparada pelo Governo

como se comprometeu a fazer, no Conselho Europeu de junho e, em setembro, no Conselho de

Ministros da Defesa, em Tallinn?

8 – Quais são as áreas de cooperação para projetos que o Governo escolheu ou pensa

escolher?

9 – Que articulação tem havido com as Chefias das Forças Armadas portuguesas na elaboração

dessa lista de dados da cooperação?

10 – Quais são os projetos que o Governo propôs ou vai propor no âmbito do Programa

Europeu do desenvolvimento industrial de defesa?



Palácio de São Bento, 26 de outubro de 2017
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