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Desde o dia 1 de Janeiro de 2021, 

para além das obrigações 

constitucionais que impendem 

sobre a condução da política 

externa, o Governo português 

assumiu, por um período de seis 

meses, responsabilidades 

acrescidas no contexto 

internacional que decorrem da 

assunção da presidência rotativa do 

Conselho da União Europeia. 

O Governo português escolheu 

como lema para a sua presidência a 

expressão “Tempo de Agir”, e talvez 

essa frase seja mesmo a que melhor 

de ne o desa o que está colocado a 

Portugal e à União Europeia. 

A questão palestina é um dos 

processos que de forma mais longa e 

insistente tem ocupado a agenda 

internacional e sobre o qual, diga-se, 

a Europa tem um especial dever 

moral. Dessa forma, exige-se que 

Portugal dê um contributo decidido 

e decisivo em favor da a rmação do 

primado do direito internacional e 

do respeito pelos direitos 

inalienáveis do povo palestino. 

Direitos esses que foram rea rmados 

recentemente em várias resoluções 

da Assembleia Geral da ONU 

aprovadas por larga maioria. 

A União Europeia e o Governo 

português, em particular, 

reproduzem declarações 

proclamatórias em favor do direito 

internacional e mantêm, há muito, 

um discurso favorável à solução de 

dois Estados. 

É imperioso passar das palavras 

aos actos, dar sentido concreto às 

declarações formais, sob pena de 

elas se converterem em 

instrumento retórico, na prática 

equivalente a uma cumplicidade 

mais ou menos velada de violação 

do direito internacional. 

De facto, a situação do povo 

palestino agrava-se todos os dias. 

Israel multiplica os abusos e 

violências, mantém ilegalmente nas 

suas prisões prisioneiros políticos — 

muitos sem culpa formada, sem 

julgamentos —, estende a 

construção do Muro do Apartheid, 

intensi ca a colonização ilegal do 

território palestino ocupado em 

1967, prossegue a expulsão e 

limpeza étnica da população 

palestina. 

Até agora, Israel tem gozado da 

mais absoluta impunidade. Tem, 

até, um estatuto privilegiado no 

relacionamento com a União 

Europeia. 

Apesar da recomendação 

aprovada pela Assembleia da 

República em Dezembro de 2014, o 

Governo português continua a não 
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Apelo à Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia: 
 pelo reconhecimento do Estado da Palestina!

ção das eleições palestinianas. Há 

quem veja aqui um potencial proble-

ma para o Hamas, no poder desde 

2007 (depois de ter vencido as elei-

ções, uma disputa com a Fatah levou 

a uma luta entre as duas facções e à 

divisão do território, cando o Hamas 

no poder em Gaza e a Fatah na Cis-

jordânia). 

As condições de vida na Faixa de 

Gaza têm piorado com a falta de for-

necimento regular de energia eléctri-

ca e o bloqueio de não deixar entrar 

materiais básicos de construção 

(Israel diz que podem servir para 

fazer túneis, que já foram usados para 

ataques no seu território). Por outro 

lado, este poderia ser um modo de o 

movimento conseguir apoio da base 

mais conservadora, diz o diário britâ-

nico The Guardian. 

Mona Al-Shawa está a ver as elei-

ções com “alguma esperança” traga 

possibilidade de avançar medidas de 

protecção dos direitos das mulheres. 

Todos os partidos vão ter de ter 20% 

de mulheres, e não podem estar rele-

gadas para o nal das listas: tem de 

estar uma mulher nos três primeiros 

lugares, outra nos quatro seguintes, 

e assim sucessivamente. 

Opinião Sindical e da LOC; Fernando Ribeiro, 

Músico, Vocalista dos Moonspell; 

Fernando Rosas, Historiador, Prof. Univ. 

(Nova FCSH); Francisco Fanhais, Músico, 

Pres. Associação José Afonso; Helder 

Costa, Autor, Encenador; Heloísa 

Apolónia, Jurista; Ilda Figueiredo, 

Economista, Presidente do CPPC; 

Inocência Mata, Investigadora, Prof. Univ. 

(FLUL); Isabel Allegro Magalhães, Prof. 

Univ. (jub.), Membro do Graal; Isabel 

Barbosa, Enfermeira, dirigente sindical; 

Isabel Camarinha, Secretária-Geral da 

CGTP-IN; D. Januário Torgal Ferreira, 

Bispo Católico; Joana Villaverde, Artista 

plástica; João Rodrigues, Economista, 

Prof. Univ. (U. Coimbra); João Veloso, Prof. 

Univ. (FLUL), Pró-Reitor Univ. Porto; Jorge 

Palma, Músico; José Barata-Moura, 

Filósofo, Prof. Univ. (FLUL);José Luís 

Borges Coelho, Maestro; José Manuel 

Goulão, Jornalista;José Neves, Fundador 

do Partido Socialista; José Pinho, 

Presidente da Assoc. Estud. NOVA-FCSH; 

Luís A. Noronha do Nascimento, Juiz 

Conselheiro (jub.); Luísa Macedo, 

Presidente da Assoc. Estud. Esc. Artíst. 

António Arroio; Luísa Sarsfield Cabral, 
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reconhecer o Estado da Palestina. 

Tem mesmo intensi cado as 

relações com Israel, incluindo no 

plano militar. É “tempo de agir”! 

Reclamamos do Governo 

português, no respeito do artigo 7.º 

da Constituição da República 

Portuguesa e em conformidade 

com as resoluções das Nações 

Unidas, que reconheça o Estado da 

Palestina nos territórios palestinos 

ocupados em 1967, com Jerusalém 

Leste como capital, e que 

desenvolva a cooperação com o 

novo Estado em todos os planos das 

relações diplomáticas.  

Reclamamos do Governo 

português que, no quadro das suas 

responsabilidades no âmbito da 

Presidência do Conselho da União 

Europeia, prossiga uma política 

activa e consistente que conduza ao 

reconhecimento pelos Estados da 

União Europeia do Estado da 

Palestina nos termos previstos nas 

resoluções das Nações Unidas, que 

têm de constituir o quadro de 

referência para uma resolução justa 

da questão palestina. 

Reclamamos do Governo 

português uma intervenção 

coerente e determinada no sentido 

de denunciar a política sistemática 

de violação do direito internacional 

por parte de Israel, daí retirando 

todas as consequências no plano 

das relações bilaterais com aquele 

Estado. 

Pelo reconhecimento do Estado 

da Palestina! 

Pelo primado do direito 

internacional! 

Pelo fim da impunidade do 

Estado de Israel! 

Os subscritores:  Adalberto Alves, 

Escritor, Arabista; Adel Sidarus, Prof. 

Univ. (jub.), Vice-pres. MPPM; Afonso 

Cruz, Escritor; Alexandre Abreu, 

Economista, Prof. Univ. (ISEG); Alice 

Vieira, Escritora; Ana Luísa Amaral, 

Poeta, Prof. Univ. (FLUP); Ana Margarida 

de Carvalho, Escritora, Jornalista; Ana 

Pires, Dirig. Sindical CESP e CGTP-IN; 

André Freire, Politólogo,Prof. Univ. 

(ISCTE-IUL); António Antunes, 

Cartunista; António Bernardo Colaço, 

Juiz Conselheiro do STJ (jub.); António 

Borges Coelho, Historiador; António 

Vitorino de Almeida, Maestro, 

Compositor; Augusto Flor, Antropólogo, 

Dirig. Associativo Nacional; Frei Bento 

Domingues, Teólogo Dominicano, 

Vice-pres. MPPM; Boaventura de Sousa 

Santos, Sociólogo, Prof. Univ. (jub.); Bruno 

Gonçalves, Tec. Sup. Animação 

Socio-Educativa; Capicua, Rapper; Carlos 

Almeida, Historiador (FLUL), 

Vice-presidente MPPM; Carlos Matos 

Gomes, Coronel do Exército (res.); 

Chullage, Rapper; Cláudio Torres, 

Arqueólogo, Dir. Campo Arqueológico 

Mértola; Deolinda Machado, Dirig. 

65% 
é a taxa de desemprego das 
mulheres na Faixa de Gaza.  
Entre os homens, é de 45%,  
diz a ONG palestiniana Gisha
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