
 

conseil/00/2000  

Conclusões da Presidência Conselho Europeu de Santa Maria da Feira 19 
e 20 de junho de 2000 

1. O Conselho Europeu reuniu em Santa Maria da Feira em 19 e 20 de Junho, tendo 
procedido, no início dos trabalhos, a uma troca de opiniões sobre os principais tópicos 
em debate com a Presidente do Parlamento Europeu, Nicole Fontaine.  

I. PREPARAR O FUTURO  

2. Sobre o pano de fundo de um renovado debate e do interesse público relativamente ao 
futuro da União Europeia, o Conselho Europeu tomou uma série de medidas importantes 
destinadas a enfrentar os desafios que se lhe deparam no futuro imediato.  

A. Conferência Intergovernamental sobre a reforma institucional  

3. O Conselho Europeu regista e saúda o relatório da Presidência sobre a Conferência 
Intergovernamental. O relatório da Presidência evidencia os progressos significativos 
alcançados pela Conferência na análise das alterações ao Tratado que assegurarão que a 
União continue a dispor, após o alargamento, de instituições eficientes e legítimas e a 
funcionar devidamente. O Conselho Europeu considera nomeadamente que as 
disposições relativas à cooperação reforçada introduzidas no Tratado de Amesterdão 
deverão fazer parte dos futuros trabalhos da Conferência, respeitando embora a 
necessidade de coerência e solidariedade na União alargada. A Conferência pode 
progredir numa base sólida por forma a que se possa chegar a um acordo global em 
Dezembro, de acordo com o calendário estabelecido pelos Conselhos Europeus de 
Colónia e de Helsínquia.  

B. Carta dos Direitos Fundamentais  

4. O Conselho Europeu manifestou a sua profunda simpatia a Roman Herzog e 
expressou o seu apreço pela sua inestimável contribuição pessoal para os trabalhos da 
Convenção. O Vice-Presidente da Convenção, Ignacio Mendez de Vigo, encarregado de 
elaborar um projecto de Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, informou o 
Conselho Europeu sobre os trabalhos em curso.  

5. Apela-se à Convenção para que prossiga os trabalhos de acordo com o calendário 
estabelecido pelo mandato do Conselho Europeu de Colónia, de modo a que seja 
apresentado um projecto de documento antes do Conselho Europeu de Outubro de 2000.  

C. Política Europeia Comum de Segurança e Defesa  

6. O Conselho Europeu reitera o seu empenhamento na criação de uma Política Europeia 
Comum de Segurança e Defesa, capaz de reforçar a acção externa da União através do 
desenvolvimento de uma capacidade militar de gestão de crises, assim como de uma 
capacidade civil, no pleno respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas.  

7. O Conselho Europeu congratula-se com o relatório da Presidência aprovado pelo 
Conselho sobre o "Reforço da Política Europeia Comum de Segurança e Defesa" e com 
os documentos conexos (cf. Anexo I). Foram registados progressos satisfatórios no 
cumprimento do mandato de Helsínquia, no que diz respeito tanto aos aspectos militares 
como civis da gestão de crises. O Conselho Europeu assinala a este respeito o 



 

progressivo desenvolvimento do Comité Político e de Segurança Provisório e dos órgãos 
militares provisórios criados em Helsínquia.  

8. Reforçar as capacidades militares europeias continua a ser um aspecto essencial da 
credibilidade e eficácia da Política Europeia Comum de Segurança e Defesa. O Conselho 
Europeu está determinado a cumprir o objectivo prioritário em 2003, tal como foi 
acordado em Helsínquia. O Conselho Europeu aguarda com expectativa a Conferência 
de Compromisso sobre a Capacidade, a realizar mais tarde este ano, onde os Estados-
Membros assumirão os primeiros compromissos nacionais, assim como a criação de um 
mecanismo de avaliação dos progressos efectuados na concretização desse objectivo. 
Será garantida a necessária transparência e diálogo entre a União e a NATO e serão 
solicitadas as competências específicas da NATO para os requisitos necessários ao 
objectivo da capacidade.  

9. Foram identificados princípios e modalidades para a celebração de acordos, a fim de 
permitir que os membros europeus da NATO que não fazem parte da UE e outros 
candidatos à adesão à UE possam contribuir para a gestão militar de crises da UE. Foram 
igualmente identificados os princípios que deverão reger a consulta com a NATO sobre 
questões militares e as modalidades de desenvolvimento das relações UE-NATO em 
quatro sectores: questões de segurança, objectivos de capacidade, modalidades de acesso 
da UE à logística da NATO e definição do regime de consulta permanente.  

10. O Conselho Europeu convida todos os Estados terceiros seus parceiros a apresentar 
contribuições para reforçar as capacidades europeias. O Conselho Europeu manifesta a 
sua satisfação pelas propostas apresentadas pela Turquia, Noruega, Polónia e República 
Checa, que alargarão o leque de capacidades disponíveis para as operações conduzidas 
pela UE.  

11. O Conselho Europeu congratula-se com a criação e a primeira reunião do Comité 
para os Aspectos Civis da Gestão de Crises, assim como com a identificação das áreas 
prioritárias para os objectivos dos aspectos civis da gestão de crises e a identificação dos 
objectivos específicos para as capacidades da polícia civil. Neste âmbito, os Estados-
Membros, a título de cooperação voluntária, comprometeram-se a disponibilizar até 5 
000 agentes da polícia até 2003 para missões internacionais no âmbito de operações de 
prevenção de conflitos e gestão de crises. Os Estados-Membros comprometeram-se 
também a designar e posicionar, num prazo de trinta dias, um efectivo que poderá ir até 
1 000 agentes da polícia. O Conselho Europeu congratula-se igualmente com a 
disponibilidade manifestada pela Comissão para contribuir, dentro das suas 
competências, para a gestão civil de crises.  

12. O Conselho Europeu salienta que a União, na sua abordagem da prevenção de 
conflitos e da gestão de crises, está determinada a assumir plenamente as suas 
responsabilidades no âmbito das missões de Petersberg, tal como referido em 
Helsínquia. Convida a futura Presidência a prosseguir os trabalhos, em colaboração com 
o Secretário-Geral/Alto Representante, no âmbito do Conselho (Assuntos Gerais), em 
conformidade com os mandatos referidos no relatório da Presidência, e a apresentar um 
relatório global da Presidência ao Conselho Europeu de Nice. As estruturas políticas e 
militares permanentes deverão ser criadas o mais rapidamente possível logo após esse 
Conselho Europeu.  

D. Alargamento  



 

13. O Conselho Europeu reitera que o processo de alargamento continua a ser uma 
prioridade da União e regista com satisfação os consideráveis progressos nas 
negociações desde o Conselho Europeu de Helsínquia (cf. Anexo II). Manifesta especial 
satisfação pelo lançamento das negociações de adesão com Malta, a Roménia, a 
Eslováquia, a Letónia, a Lituânia e a Bulgária, onde já se obtiveram os primeiros 
resultados concretos. O Conselho Europeu considera que deverá ser viável abrir 
negociações em todos os domínios do acervo com os candidatos mais adiantados o mais 
cedo possível em 2001.  

14. O Conselho Europeu congratula-se ainda pelo facto de todos os sectores do acervo, 
com excepção do Capítulo "Instituições", estarem agora abertos às negociações com 
Chipre, a Hungria, a Polónia, a Estónia, a República Checa e a Eslovénia, e regista que 
foram alcançados progressos consideráveis em diversas áreas já em negociação.  

15. O Conselho Europeu reafirma o empenhamento da União em manter o ritmo do 
processo de adesão. Cada Estado candidato continuará a ser julgado segundo os seus 
méritos próprios. De acordo com o princípio da diferenciação, os países candidatos têm 
possibilidade de recuperar o seu atraso em relação aos Estados que iniciaram as 
negociações mais cedo.  

16. O Conselho Europeu recorda que, para além de se encontrarem soluções para as 
questões em negociação, o progresso nas negociações depende também da capacidade de 
os Estados candidatos integrarem o acervo nas suas legislações nacionais e sobretudo da 
sua capacidade de o implementar e fazer cumprir efectivamente. Embora já se tenham 
registado progressos, este aspecto exige esforços consideráveis por parte dos Estados 
candidatos no sentido de prosseguirem as suas reformas internas, especialmente através 
do reforço das suas estruturas administrativas e judiciárias. A União acompanhará de 
perto as acções dos Estados candidatos neste domínio e, para o efeito, solicita à 
Comissão que informe regularmente o Conselho sobre as suas conclusões. O Conselho 
Europeu de Nice analisará a evolução do alargamento e estudará a maneira de fazer 
avançar o processo de adesão.  

17. No que se refere à Turquia, o Conselho Europeu regista as iniciativas deste candidato 
para cumprir os critérios de adesão e, em conformidade com as conclusões de 
Helsínquia, espera progressos concretos, em particular, nos capítulos dos direitos 
humanos, do Estado de direito e do poder judicial. A Comissão deverá apresentar ao 
Conselho um relatório sobre os progressos realizados na preparação do processo de 
exame analítico do acervo com a Turquia. Solicita-se igualmente à Comissão que, logo 
que possível e em face do que precede, apresente propostas para o quadro financeiro 
único de assistência à Turquia e para a Parceria de Adesão.  

18. O Conselho Europeu salienta a importância de se garantir um apoio contínuo ao 
alargamento e, para o efeito, a necessidade de proporcionar informações adequadas ao 
público nos Estados-Membros e nos países candidatos.  

 

 

 

 



 

ANEXO II  

RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA SOBRE O PROCESSO DE ALARGAMENTO  

Uma das principais prioridades da Presidência Portuguesa foi dinamizar o processo de 
alargamento actualmente em curso com os 13 Estados candidatos à adesão.  

No que diz respeito aos candidatos com os quais as negociações de adesão foram lançadas 
em Março de 1997, a saber, Chipre, a Hungria, a Polónia, a Estónia, a República Checa e a 
Eslovénia, a Presidência Portuguesa, dando seguimento às Conclusões do Conselho Europeu 
de Colónia, lançou as negociações sobre os capítulos que ainda não tinham sido abertos, 
alguns dos quais particularmente complexos: Política Regional, o Controlo Financeiro, as 
Disposições Financeiras e Orçamentais, a Justiça e Assuntos Internos, a Livre Circulação 
de Pessoas e a Agricultura. O capítulo Instituições, como previsto, aguardará naturalmente o 
fim da Conferência Intergovernamental sobre a reforma das instituições para ser aberto às 
negociações.  

Por outro lado, a Presidência Portuguesa procurou alcançar progressos nas negociações 
sobre todos os restantes capítulos anteriormente abertos. Foi assim possível fechar 
provisoriamente com todos estes candidatos o capítulo Politica Externa e de Segurança 
Comum, o Direito das Sociedades com Chipre, a Estónia e a Eslovénia, a Política Social 
com Chipre, as Pescas com Chipre e a Estónia, as Relações Externas com a Estónia e a 
República Checa, a União Aduaneira com a República Checa, a Livre Circulação de 
Capitais com a Estónia e o Controlo Financeiro com a Hungria, a Eslovénia, Chipre e a 
Polónia. Foi ainda possível formalizar com a Hungria o fecho provisório dos capítulos 
Telecomunicações e Tecnologias da Informação e Política Industrial.  

Os resultados acima referidos foram concretizados em duas rondas de Conferências 
bilaterais de negociação ao nível dos Delegados Suplentes, em Abril e Maio, e confirmados 
numa ronda negocial ao nível Ministerial em Junho.  

Paralelamente, e de acordo com o mandato do Conselho Europeu de Helsínquia, a 
Presidência Portuguesa lançou formalmente em Fevereiro as negociações de adesão com a 
Roménia, a Eslováquia, a Letónia, a Lituânia, a Bulgária e Malta. Foi assim durante a 
Presidência Portuguesa que a União passou a ter Conferências bilaterais de adesão 
simultaneamente com 12 Estados candidatos.  

Atenta à ideia expressa em Helsínquia de que não devem ser criados novos procedimentos 
pesados, e com base no consagrado princípio de que os candidatos devem ser julgados de 
acordo com os seus méritos individuais, a Presidência Portuguesa definiu um programa 
diferenciado de negociações com estes candidatos, com base numa proposta da Comissão, e 
depois de ouvidos os Estados Membros. Foi assim possível lançar negociações concretas 
com estes seis candidatos sobre Educação e Formação, Ciência e Investigação, Pequenas e 
Médias Empresas, Relações Externas e Política Externa e de Segurança Comum. A este 
tronco comum de capítulos para estes candidatos, acresce o lançamento das negociações 
sobre Estatísticas e Política da Concorrência com a Letónia, a Lituânia e a Eslováquia, a 
Cultura e Política Audiovisual com a Bulgária, Malta, a Letónia, a Lituânia e a Eslováquia, 
e a Política Industrial e as Telecomunicações e Tecnologias da Informação com Malta.  

Os resultados negociais com estes candidatos foram os seguintes: com a Roménia fecharam-
se provisoriamente todos os 5 capítulos que foram abertos durante a Presidência Portuguesa; 
com a Eslováquia, dos 8 capítulos abertos fecharam-se provisoriamente as negociações 



 

sobre 6, sobrando apenas a Política da Concorrência e a Cultura e Política Audiovisual; 
com a Letónia e a Lituânia, dos também 8 capítulos abertos apenas não foram fechados 
provisoriamente a Cultura e Política Audiovisual, as Relações Externas e a Concorrência; 
com a Bulgária fecharam-se provisoriamente 4 em 6 capítulos abertos, restando assim a 
Cultura e Politica Audiovisual e as Relações Externas; finalmente, com Malta, dos 8 
capítulos abertos apenas não foram fechadas provisoriamente as negociações sobre o 
capítulo Cultura e Política Audiovisual.  

Para permitir o alcance dos resultados acima referidos com estes candidatos, a Presidência 
Portuguesa organizou duas rondas de Conferências ao nível dos Delegados Suplentes e duas 
outras ao nível Ministerial. De referir, nomeadamente pela sua importância simbólica, que as 
rondas de negociação ao nível Ministerial, tidas a 13 e 14 de Junho e que confirmaram os 
resultados da Presidência Portuguesa incluíram pela primeira vez todos os doze candidatos à 
adesão, pondo assim termo à separação dos candidatos por grupos.  

Para além das negociações propriamente ditas, relativamente às quais o programa previsto 
pela Presidência Portuguesa foi integralmente cumprido, procurou-se também fazer avançar 
outros elementos do processo de alargamento.  

Foi realizado um Conselho de Associação com a Turquia, o primeiro desde há muito tempo, 
e que se espera que permita uma efectiva integração deste candidato no processo de pré-
adesão, tal como determinado pelo Conselho Europeu de Helsínquia.  

Foi igualmente possível alcançar um acordo no seio da União sobre um Regulamento 
Financeiro para Chipre e Malta, criando condições para o prosseguimento efectivo dos 
esforços de pré-adesão destes dois candidatos, e permitindo a aprovação formal das 
respectivas parcerias de adesão.  


