
PAPEL DA EUROPA

PCTP

"a União Europeia, sob a hegemonia do imperialismo germânico, para além de 
reaccionária, representa a guerra!"
"Nunca acalentámos a ilusão de que o Parlamento Europeu deixasse de servir apenas de 
uma mera fachada democrática a um projecto de colonização dos povos e países 
europeus pelo imperialismo germânico (...)"

PDR

PAN

"Somos Europeus e acreditamos no Projeto Europeu. Une-nos a grandeza de termos 
bases comuns na aspiração de construir um modelo social e económico responsável, de 
trabalharmos pela garantia dos Direitos Humanos, de querermos ser Estados geridos 
pela lei e pela justiça, com valores assentes na liberdade e na cidadania ativa. Porém, e 
devido aos erros – não só estruturais, mas sintomáticos – de um modelo político-
partidário baseado em ideologias de séculos passados, (...) a cidadania, a liberdade, a 
transparência nas decisões e os Direitos Humanos que fundaram esta União estão hoje 
em risco. (...) Cabe-nos dar cumprimento a esse desejo, reforçar a democracia 
participativa e criar novas ferramentas para a governança conjunta."

PS

"Num mundo cada vez mais instável e com uma ordem internacional em profunda 
mutação, mais do que nunca a UE deve assumir o seu papel de referência global em 
favor da paz, da estabilidade, dos direitos humanos, da democracia, do respeito pelo 
direito internacional e da valorização do multilateralismo."
"(...) atribuímos uma especial importância estratégica à cooperação com África, não 
apenas através dos instrumentos europeus, mas também no quadro de uma parceria 
reforçada com as Nações Unidas (...). E lutaremos para que a União Europeia se 
mantenha como uma referência à escala global na Cooperação para o Desenvolvimento, 
honrando os compromissos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável."

ALIANÇA
"A mais velha nação da Europa tem a obrigação de se colocar no centro da 
determinação estratégica do papel do continente nas relações internacionais."

PNR

"O modelo que o PNR defende para a Europa, é a de um espaço geográfico e 
civilizacional unido, mas de pátrias livres, onde a sua soberania seja respeitada e 
garantida."
"Defender a matriz histórico-civilizacional da Europa"

NÓS

"Existe um risco de implosão da UE, e só a afirmação e militância dos cidadãos e dos 
povos da União Europeia, das suas organizações, e regiões, instituições políticas e todos 
os componentes da sociedade europeia poderá restabelecer o bem comum dos 
Portugueses e de todos os Europeus."

PTP



PSD

"No Mundo instável em que vivemos, onde se banalizam as tensões, a violência e o 
terrorismo, a segurança de pessoas e bens é um valor inestimável. Queremos
uma Europa que protege e não uma Europa onde a segurança comum dos cidadãos é 
apenas deixada à responsabilidade isolada de cada Estado-Membro."

BE

"No momento em que a integração europeia se tornou uma ameaça para a própria 
democracia, o lugar da esquerda internacionalista é só um: defender, sem hesitações e 
com todas as esquerdas europeias, a democracia e os direitos que a compõem. O Bloco 
de Esquerda não prescinde, em nome do Euro, do seu programa político." 
"Uma Europa das solidariedades deve ser construída na base de relações económicas 
equilibradas entre países e no primado de um sistema de direitos que recupere o 
melhor das tradições democráticas dos seus Estados sociais. (...) Terá de ser uma Europa 
da responsabilidade inteira, virada para todos os outros continentes."

IL

"(...) rejeitamos que o Projecto Europeu seja deturpado no sentido da criação de um 
super-estado continental. A União Europeia deve manter-se fiel aos seus princípios 
fundadores de criação de um vasto mercado e fórum de entendimento entre Estados-
Membros soberanos."
"Todos os esforços devem ser empenhados na promoção da colaboração e cooperação 
entre os Estados-Membros que se revêem neste projecto e que a ele voluntariamente 
concedem poderes estritamente limitados (...)".

MAS

CDS PP

"A paz representa o primeiro e mais comprovado sucesso da União Europeia, juntando 
num projecto político comum, algumas das principais nações que travaram a I e II 
Guerras Mundiais."

PURP
BASTA

L

"A Europa deve defender a paz e a solidariedade entre as pessoas em todo o mundo.
Atualmente, a UE participa no fornecimento de armas e no financiamento a conflitos 
violentos em países de fora da UE. Também a política comercial da UE permite a 
exploração de trabalhadores em países não pertencentes à UE. A Primavera Europeia 
lutará para acabar com a responsabilidade da UE nos conflitos armados e na exploração. 
Acabaremos com a negociação de tratados de comércio com blocos económicos em que 
não sejam respeitados Direitos Humanos ou Direitos dos Trabalhadores (...)"

CDU

"A defesa de uma Europa de cooperação entre Estados soberanos, livres e iguais em 
direitos; e consequente rejeição do federalismo, da imposição de relações entre os 
Estados com base no domínio das grandes potências"
"O respeito pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional e os princípios aí 
consagrados do direito à paz, da autodeterminação dos povos, da soberania e 
independência dos Estados, da não ingerência e da solução pacífica dos conflitos 
internacionais"
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