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ço 

O CONSELHO DA EUROPA 

I • .Antecedentes 

proposta, que foi examinada logo a seguir pelo Conselho Ministe

rial da "Organização do Tratado de Bruxelas" e depois submetida 

à consideração de Ulla Conferência de Embaixadores, esteve na ori 

ge■ do "Conselho da Europa"• O Estatuto do Conselho foi assinado 

e■ Londres em 5 de Maio de 19%9, entrando em vigor dois meses ma:is 

tarde. Os ■eabros fundadores foram: Bélgica, Di amarca, França,!!:, 

landa, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino 

Unido. A Turquia e a Grécia integraram-se e■ 1949, a Islândia em 

1950, a Alemanha Federal em 1951 (tendo sido admitida como membro 

associado em 1950), a íuetria em 1956, Chipre em 1961, a Suíça em 

1963 e Malta em 1965. 

II. Estatuto e Objectivos 

• O direito à integração no Conselho da Europa limi-

ta-se aos Estado, Europeus que "aceitam os princípios do regime 
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de direito (rule of law), e do gozo, por todas as pessoas sob 

sua jurisdição, de direitos humanos e de liberdades fundaaen -

tais". O Estatuto do Conselho inclui o direito de saída por PªI. 

te de qualquer Estado membro (Artigo 72) e a possibilidade de 

suspensão (Artigos 82 e 92). 

O Estatuto do Conselho representa a vit6ria daqu.!_ 

les Estados favoráTeis a uma associação "funcional", que condu

zisse gradualmente 1 unidade do continente europeu, sobre os Jll!!!: 

tidários dum.a federação imediata. Assim, o Conselho baseia - se 

numa cooperação voluntária entre os Estados seus me bros,que no 

entanto continuam a manter os seus plenos poderes de soberania. 

Tal cooperação, naturalmente, deverá alargar o seu âm.bito,no de

curso do tempo, a fim de incluir os diversos sectorea das respe!t 

tivas economias, e da política social e cultural. 

l º Os objectivos do Conselho, conforme descritos no 

Artigo 12 do Estatuto consiste• em "conseguir unidade entre os 

seus membros com a finalidade de salvaguardar e realizar 01 i -

deais e princípios que constituem a herança comum de todos eles, 

e de facilitar o seu progresso econ6mico e social"• Estes obje!t 

tivos deve■ ser conseguidos através das actividades dos Orgãos 

do Conselho na base de "discussão" e de "acordo". A alínea (d) 

do referido Artigo 12, exclui, todaTia, expressamente, da comp,!_ 
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tência do Conselho "assuntos ligados com a defesa nacional" dos 

Estados membros. Esta excepção justifica-se, em parte, pela e -

xistência da OT.AN,j' antes criada, e, em parte, pela circumetân 

eia de que os Estados membros "neutros", como a Irlanda,a 1us -

tria, a Suécia e a Suíça, não estariam dispostos a aderir a qual 

quer tipo de bloco ■ilitar. 

III. Categorias de Membros 

O Conselho da Europa integra as seguintes catego

rias de ■embroe: a) Membros originais ou fundadores, acima indi 

cados no parágrafo l!; b) Membros posteriormente admitidos. ( A 

admissão de novos Estados membros inicia-se por uma proposta de 

convite emanada do Comité dos Ministros, sendo necessária a sua 

aprovação por UJRa maioria de dois terços naquele orgão. O proj~ 

to do convite é, em seguida, submetido ao parecer da Assembleia 

Consultiva e, sendo este favorável, o processo é novamente devo! 

vido ao Conselho dos Ministro ■ a fim de determinar o número de 

lugares a que o novo Estado ■embro terá direito naquela Assem -

bleia, e também o aontante da co■participação financeira ao Co,e_ 

selho que lhe dt!IIW'á caber. Só depois disso é que será feito fo_r 

mal■ente ua convite ao Estado em causa, devendo este indicar a 
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sua aceitação mediante dep6sito do instruaento da sua adesão ao 

Estatuto do Conselho junto Secretário-Geral do Conselho). 

6. O Estatuto prevê duas classes de Membros posterio.t. 

mente admitidos: i) Meabros de plen~ direito e ii) Membro• asso

ciados. Os Membros de pleno direito estão representados em ambos 

os Orgãos do Conselho, enquanto os Membro• asseciadoe podem es -

tar representados samente na Assembleia Consultiva. 

O processo para admissão como Membro associado de

ve seguir os meemos trâmites descritos acima, e o convite para.!. 

desão como Membro associado constitui como se foese Ulla primeira 

fase, durante a qual o Conselho observa a eTolução da situação P.!! 

lítica no Estado conTidado a fim de verificar se o regime que 

nele vigora é realmente democrático. A Alemanha Federal,por exee, 

plo, e alguns outros Estados membros, incluindo a íustria, pass,!_ 

ram por essa fase, antes de serem admitidos como membros de ple

no direitoo Além disso no caso da Alemanha Federal o seu goTerno 

teve que se Tincular a uma declaração específica de fidelidade à 

obrigação de conceder, a todas as pessoas sob sua jurisdição, o 

gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentai•• 

s. O Estatuto não prevê a admissão de Eetad s como 

"Observadores", mas Ide crer que um Estado poesa ser "Observa -

dor", mediante um arranjo especial, pois conforme indica o "Lav 
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que devem prapriamente substituir os Ministros nas reuniões,d,t. 

verão ser, quando possível, membros de governo, mas na prática 

isto parece não ter sido muito viável, pois desde 1952 entrou

-•e no caminho, não autorizado pelo Estatuto, de nomear "dele

gados" (deputies), que podem aprovar decisões com a mesma for

ça e vigência com que o fazem os pr6prios Ministros, excepto em 

matérias importantes de política. As decisões são, geralmente, 

aprovadas por unanimidade dos representantes aptos a votar, es

tando presente a maioria deles. 

11. A Assembleia Consultiva por sua vez tem uma com-

posição bastante fora do usual, cada Estado membro sendo aí re

presentado por um número de representantes que é proporcional A 

respectiva população. Assim, a França, a Alemanha, a Itália e o 

Reino Unido têm 18 representantes cada, a Turquia tem 10, a Bél 

gica, a Grécia e os Países Baixos têm 7 cada, e assim por dian

te, até ao mínimo de 3 representantes respectivamente para a I.!, 

lândia e o Luxemburgo. Desde 1951 esses representantes são ele! 

tos pelo• Parlamentos dos Estados Membros, e não escolhidos pe

los Governos; nos termos do Artigo 25 (a) do Estatuto, qualquer 

Parlamento pode decidir empregar outro modo de nomear os respes_ 

tivos representantes, podendo desta feita ficar aberta a possi

bilidade de sufrágio directo, i. e. a escolha pelos eleitores 

nacionaie em cada Estado Membro, dos seus pr6prios representan-
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of International Institutions", da autoria de D.W. Bovett,( P• 

142), a 1ustria foi simplesmente 11lll Estado "Observador",no Co.e, 

selho da Europa, de 1952 a 1956, e só depois pode aderir como 

Membro de pleno direito, após o "Tratado sobre o Estado austrí.e, 

IV. A Orgânica do Conselho da Europa 

9° Dois orgãos principais foram criados nos termos 

do Estatuto do Conselho: i) um Comité inter-governamental .!l2!_ 

Ministros (dos Negócios Estrangeiros), com poderes de decisão e 

recomendações aos governos, e ii) 11lll orgão inter-parlamentar 

a Assembleia Consultiva, tendo ambos ao seu dispor o Secretari.e, 

do chefiado por um Secretário-Geral. Além disso, um grande nú

mero de comités de peritos tem sido criado, dois deles - o Q2a:: 

selho para Co-operaçã Cultural e o Comité para Cooperação Le -

.&!.L,. com uma certa medida de autonomia: enquanto o Comité dos M! 

nistros aceita rec mendações da Conferência Europeia de Autar -

quias locais sobre assuntos municipais. 

... . O Comité dos Ministros reune-se, geralmente, duas 

vezes ao ano, e os seus delegados (deputies) cada 6 semanas apr.2, 

mimadamente. O Artigo 14! do Estatuto prevê que os alternantes 
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tes em Estrasburgo. 

12 . Um Comité Conjunto, composto do Comité dos Mini.!. 

tros e de representantes da Assembleia, harmoniza as relações 

entre os dois orgãos. 

As conclusões da Assembleia Consultiva são enviA 

das ao Comité dos Ministros em forma de "recomendações" aprovA 

das por uma maioria de dois terços, ou como "resoluções" ou "PA 

receres" aprovados por maioria simples. As resoluções podem t8!!, 

bém ser endereçadas directamente aos governos. 

O Artigo 32 do Estatuto prevê que a Assembleia 

Consultiva se reuna anualmente durante um período que não deve

rá exceder um mês em cada ano. Em regra, porém, esta sessão amal 

é dividida em duas ou três partes, realizando-se uma na prim.av!. 

ra e outro no outono respectivamente. A tendência é para conci

liar as reuniões com as sessões dos vários parlamentos. Existe 

também uma disposição (.lrtigo 3~2) para convocar um.a sessão ex -

traordinária com o acordo do Comité dos Ministros. 

Conforme informação publicada na edição do "Cale!!, 

drier des Reuniona" de Fevereiro deste ano, iniciar-se-á em ll 

de Abril próximo a l! Parte da 271 sessão da Assembleia Consul

tiva ou Parlamentar do Conselho. 
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V. O Fundo de Restabelecimento 

O Fundo de Restabelecimento do Conselho da Euro-

papara os Refugiados Nacionais e para os excedentes da popula

ção na Europa, criado pelo Comité dos Ministros em 1956, I uma 

instituição financeira europeia, com plena personalidade jurídi 

ca, e sob a autoridade do Conselho. O Fundo pode assim adquirir 

ou dispor de bens e direitos, demandar em justiça, e empreender 

todos os actos conforme aos seus objectivos. Não tem fins lucr,!_ 

tivos. 

17. Segundo o seu estatuto, os objectivos do Fundo 

consistem,em suma, na ajuda aos Estados que a ele aderirem para 

solução dos problemas resultantes da existência de refugiados 1!! 

cionais ou de excedentes demográficos no seu territ6rio nacional. 

Mais concretamente, e tendo em mente as actividades do Fundo no 

passado, pode-se classificar em três categorias principais as f!, 

nalidades visadas: a) Criação de infraestructuraa e modernização 

rural; b) Formação profissional; e c) construção de centros hab!, 

tacionais, centros sociais e centros de acolhimento. 

18. Todos os Estados europeus, mesmo que não sejam mem-

bros do Conselho da Europa, podem aderir ao Fundo de Restabeleci 
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mento, sob a condição de aceitarem as obrigações decorrentes do 

Estatuto do Fundo e de cumprirem as condiçõea de admissão fixa

das pelo Comité DirectiTo. Portugal, tendo embarcado na rota da 

deaocratização da sua vida política, poderá aderir, como ali'• 

j' foi afirmado por s. Ext. o Ministro dos Neg6cios Estrangei -

ros perante a Assembleia Parlamentar, ao Estatuto do Conselho da 

Europa. A adesão ao Estatuto do Conselho da Europa implica a a

desão a dois protocolos adicionais sobre os priTilégioe e as i

munidades da referida organização europeia. Um terceiro protoc,g_ 

lo, mais ou menos semelhante aos dois primeiros, encontra-se li 

gado com o Fundo de Restabelecimento, e está na 16gica das coi

sas aderir a ele também. 

O Fundo concede empréstimos re-embolsáveis quer 

directaaente aos governos interessados, quer às instituições ou 

sociedades públicas e particulares, sob garantia governamental 

ou ediante fiadores aceitáveis. Tais empréstimos deverão desti 

nar-se ao financiamento de: 

- construção de habitações,centros sociais para 

trabalhadores, seja no país da sua origem, seja 

no estrangeiro onde eles se encontrem emigrados; 

- criação de empresas artesanais e agrícolas, CO,!! 

tribuíndo para o desenvolvimento do progressoª.! 

cial; 
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- desenvolvimento de infraestructuras e moderniza-

ção de regiões em vias de despovoamento ou sub

-emprego cr6nico; 

- formação de mão-de-obra, para dar-lhe qualifica -

ção melhor; 

- execução de programas de restabelecimento e de 

integração de refugiados nacionais. 

Outras iniciativas semelhantes podem ser financia -

das, mas o Fundo não pode, em princípio, participar em operações 

que sejam de carácter exclusivamente económico. 

1. Como se verificará do parágrafo 182 acima, Portu -

gal pode aderir ao Estatuto do Fundo de Restabelecimento, es o 

que não seja membro do Conselho da Europa. Para tanto, além de 

se aderir formalmente aos objectivos estatutários do Fundo, Por

tugal terá que subscrever a sua quota parte para o respectivo Câ, 

pital. Segundo a escala de rateio das despesas, prescritas pelo 

Conselho da Europa, Portugal terá que contribuir com u.s. $280.000-

importância essa que pode ser paga em prestações. Esta compartic,i 

pagão no capital do Fundo pertencerá a Portugal, como Estado mem

bro, e será restituída em caso da dissolução do Fundo, acrescida 

de benefícios provenientes da gestão que, ao presente, montam a 
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U S $ 10.901.000 para um capital de$ 7.235.000. A comparticipa-, 

ção não constitui, portanto, nem uma contribuiéão ao fundo que 

se deva considerar perdida, nem uma subvenção ou comparticipação 

orçamentária renováTel, mas um investimento, a todos os títulos 

proveitoso, no futuro da estabilidade social europeia. 

VI. Possíveis benefícios do Fundo para 

Portugal. 

22 . Sobre se Portugal poderá beneficiar, e até que 

ponto, duma adesão ao Fundo de Restabelecimento, afigura-se ne

ceseárie ter em mente os objectiToe do Fundo e indagar se exis

tem no nosso país necessidades ou carências nos domínios da ha

bitação social para trabalhadores, da sua formação profissional, 

do financiamento de obras de manutenção ou de estabilização de 

populações, afim de as encorajar a não emigrarem e a não se de.!, 

locarem, ou co vista a instalar em território português nacio

nais desejosos de regressar, quer de países estrangeiros quer 

das antigas colónias. Para um país tradicionalmente exportador 

de mão-de-obra, como o nosso, o Fundo pode ser duplamente pro 

T•iti•o se o território metropolitano vier a achar-se confron 

tado com problemas decorrentes duma possível repatriação de ele-

mentos provenientes das antigas colónias, ora em vias de emanei-

pação política. 
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VII. Comités de Peritos 

A Assembleia Consultiva do Conselho da Europa po

de, ao abrigo do Artigo 24 do Estatuto do Conselho, constituir 

comités ou comissões com o mandato de examinar toda• as questões 

da sua competência (tal como ela está definida nos artigos 12 e 

232 do Estatuto), solicitando que tais comités ou comissões apre

sentem devidamente os seus relatórios. Os comités serão necessa -

riamente constituídos de peritos idoneos para cada tarefa, e es -

colhidos pela Assembleia mediante recomendação dos seus me bros. 

4. Além dos dois comités de peritos mencionados aci -

ma no parágrafo 9 (Conselho para Cooperação Cultural, e Comité 

para Cooperação Legal), foi criado em 1955 o Comité dos Ministros 

da Agricultura, se bem que este seja um organismo com p•derea li 

mitados e operando dentro do esquema da OCDE mais do que do Con

selho da Europa, a fim de facilitar a participação de países co

mo Portugal e Suíça; em 1953 uma Conferência Europeia de Minis -

tros de Transporte foi criada, independente do Conselho,mas por 

sua iniciativa; o mesmo sendo o caso da Conferência Europeia de 

Aviação Civil, criada em 1954, e ligada 1 ICAO. 

Nos termos da ConTenção Europeia de 1950 uma es -

trutura especial foi criada para a protecção dos direitos huma-
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l!.2.!,:_ Uma Comissão Europeia inve~tiga queixas de violações da 

Convenção apresentadas por Estados, ou, em alguns casos,por in

divíduos. As suas conclusões podem a seguir, ser examinadas pe

lo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (criado em 1959), cuja 

jurisdição obrigatória tem sido reconhecida por 11 Estados, ou 

pelo Comité dos Ministros, que tem poderes de decisão por Toto 

de maioria de dois terços. Para questões relacionadas com refu

giados nacionais e de super-população existe um Representante 

Especial, responsável face aos governos colectivamente. 

VIII. Visita de elementos do Conselho 

da Europa a Portugal, após o 25 

de Abril de 1974. 

26 . A Assembleia ConsultiTa do Conselho aproTou por 

unanimidade, em '8 de Maio de 197~, uma resolução manifestando o 

seu regozijo pela nova situação política em Portugal resultante 

do MoTimento das Forças .Armadas, de 25 de Abril do mesmo ano, e 

exprimindo ao mesmo tempo a esperança de que o nosso país venha 

a aderir ao Estatuto do Conselho da Europa, integrando-se nague-

la organização. 
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A referida resolução fora submetida à aprovação da 

Assembleia pela "Comissão das Relações com Países não-membros" 

de que ; ;presidente o Sr. Walther Hofer (deputado liberal suíço) 

e relator o Sr. John Mendelson (deputado trabalhista britânico). 

28 . Logo a seguir, e em consequência, foi solicitado 

pelo Conselho da Europa ao Governo Português que autorizasse a 

visita ao nosso país, em missão de informação, de uma delegação 

do Conselho, constituída pelos referidos Srs. Hofer e Mendelson, 

acompanhados do Sr. Massie 1 funcionário do Secretariado do Con

selho, e de um interprete. 

Tendo o Governo Português dado a autorização pedi

da, realizou-se a visita da delegação do Conselho constituída par 

entidades acima mencionadas nos fins de Julho a princípio de A

gosto de 197~ tendo a delegação apresentado o seu relatório a As 

sembleia Consultiva logo após o seu regresso a Estrasburgo. 

Em 23 de Agosto, o Presidente da Assembleia Consul

tiTa, M. Giuseppe Vedovato, agradecendo por telegrama daquela da

ta as. Ex!. o Ministro dos Negócios Estrangeiros o bom acolhime,!!_ 

to dado á delegação do Conselho, formulava um convite formal a 

s. Ex!. para vir dirigir a palavra a Assembleia, no decurso da 

próxima sessão plenária, a iniciar-se em 25 de Setembro de 197~, 
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convite que s. Ex!º aceitou tendo efectivamente pronunciado o 

seu conhecido discurso perante aquela Assembleia em 28 daquele 

A 

!!!.!.!. 

Presentemente estão em Portugal, em missão duma 

visita de boa vontade e coo ão técnica o Sr. Lo Direc-

tor dos Serviços de Informação, e o Sr, Klebes, Adjunto do Direo-

torda Divisão Política, ambos do Secretariado do Conselho da 

Europa. 

Lisboa, 20 de Fevereiro de 1975. 

NOTA: Em anexo se inclui fotocópia do Estatuto do Conselho da 

Europa e um mapa indicando a sua orgânica bem como as i,a 

terligações entre os seus vários elementos componentes. 
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