
SEGURANÇA, DEFESA
E POLÍTICA EXTERNA

PCTP
PDR

PAN

"A defesa da Europa deve assentar principalmente no multilateralismo, na ação conjunta 
e integrada de todos os atores interessados que convirjam no desejo de potenciar o 
desenvolvimento e aprofundamento sustentáveis e estabilizadores da União." 
"Estreitar a cooperação entre governos, ONGs e demais entidades que tenham como 
missão ou se predisponham a contribuir para os esforços
humanitários"
"Fortalecer as forças policiais e de segurança em matérias relacionadas com a análise 
preventiva de ameaças, com a identificação de traços e
indicadores que permitam a deteção a priori de ataques e operações criminosas, 
independentemente de afiliações político-ideológico-religiosas e/ou de ligações 
governamentais"
"Fomentar o fim da comercialização de material bélico para zonas e/ou países em 
conflito ou tensão geopolítica, direcionando esses investimentos e esforços para a 
promoção da paz, da cooperação e do comércio justo (...) Investir e reforçar as áreas da 
diplomacia, da cooperação e do humanitarismo articulado em detrimento da 
sobremilitarização e gastos desmedidos em armamento."

PS

"Defendemos, por isso, antes de mais, uma política externa da União orientada para a 
estabilização e resolução dos conflitos armados na vizinhança europeia, porque a paz e a
estabilidade na nossa vizinhança são condições de paz e estabilidade no próprio 
território europeu. Preconizamos, também, um reforço da cooperação entre os Estados 
e as autoridades policiais e judiciais no combate ao terrorismo e à criminalidade 
organizada, incluindo em matéria de tráfico de seres humanos e de gestão das fronteiras 
e do Espaço Schengen. E defendemos uma política de segurança e defesa europeia, com 
investimento acrescido e reforço da cooperação entre Estados-Membros, em 
consonância e complementaridade com a Aliança Atlântica."

ALIANÇA

"Aproveitando a sua dimensão atlântica e lusófona, Portugal deve contribuir para a nova 
ideia
estratégica da Europa no Mundo, fazendo-o com a intervenção e em cooperação entre 
todas as
entidades competentes (…)"

PNR

"Do modelo confederado que o PNR defende para a Europa, faz parte a existência de 
Forças Armadas Europeias subsidiárias às dos países que as integrem. (...) A defesa da 
Europa e, em concreto a de Portugal e da nossa ZEE, obriga a que se encare seriamente a 
Europa como um bloco armado, contra peso às potências dos EUA, Rússia, China, 
Turquia, etc.. (...) O conjunto de Estados europeus deve trabalhar no sentido do 
desenvolvimento e criação de uma indústria bélica dissuasora mais activa."



NÓS
PTP

PSD

"O PSD defende uma Política Externa e de Segurança Comum (PESC) e uma Política 
Comum de Segurança e Defesa (PCSD) sem duplicação de recursos e na base da 
cooperação entre a União Europeia e a NATO, valorizando a vocação atlântica de 
Portugal." 
"Defendemos uma força europeia com capacidade para participar em operações de 
manutenção de paz e na prevenção de conflitos; rejeitando-se categoricamente a 
criação de um exército único europeu ou algo de equivalente, privilegiando uma Europa 
mais atlântica e coesa, menos continental e centralizada."

BE

"O Bloco propôs e continuará a propor um embargo à venda de armas e à compra de 
petróleo a estes territórios, defendendo ainda o fim dos offshores no espaço europeu, 
uma vez que os mesmos são instrumentos privilegiados no financiamento da atividade 
terrorista."
(...) a Europa e os Estados Unidos devem partilhar os recursos financeiros e a tecnologia 
para apoiar a transição energética e social de países em vias de desenvolvimento."

IL

MAS

"A ingerência da UE e dos EUA, de Trump, em vários pontos do globo provoca 
instabilidade e guerra, causando a morte e deslocação de milhões de seres humanos, 
potenciando a acção de organizações terroristas e de extrema-direita."
"Fim da NATO e da Europa-Fortaleza"

CDS PP

"Entendemos que a participação de Portugal na NATO não deve ser substituída por um 
exército europeu, sem provas dadas e com evidentes possibilidades de problemas de 
comando. Não obsta este facto à vantagem de um Fundo Europeu de Defesa, pensado 
no âmbito e em colaboração com a NATO, reforçando a nossa eficácia e modernizando a 
indústria Europeia de armamento."

PURP
BASTA
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CDU

"A implementação de um sistema de segurança e cooperação na Europa baseado nos 
princípios da Acta da Conferência de Helsínquia."
"O fim dos blocos político-militares; a rejeição da União Europeia como bloco político-
militar imperialista e ‘pilar europeu’ da NATO ou complementar a esta; a dissolução da 
NATO"
"A rejeição da militarização da União Europeia, da ‘Política Europeia de Segurança e 
Defesa’ (PESD) e da ‘Política Externa de Segurança Comum’ (PESC), da ‘Cooperação 
Estruturada Permanente’ (PESCO) de âmbito militar, do denominado ‘Exército Europeu’; 
e da utilização dos meios financeiros da União Europeia para o militarismo, a corrida 
armamentista e o intervencionismo"
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