NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

40 anos no Conselho da Europa

Celebra-se hoje o 40º aniversário da adesão de Portugal ao Conselho da
Europa. A 22 de setembro de 1976, Portugal tornou-se o 19º Estado-membro
desta organização, que nasceu em 1949 com a participação de dez países e
que conta hoje com 47 Estados-membros.
Como organização pan-europeia do pós-segunda guerra mundial, o Conselho
da Europa foi estabelecido com a missão de promoção dos direitos humanos,
da democracia e do Estado de direito em todo o continente.
A adesão de Portugal só foi possível com o advento da democracia e a
existência de uma constituição democrática, uma condição decorrente da
matriz dos direitos humanos que caracteriza a identidade do Conselho da
Europa.
De facto, esta é uma organização que conta entre os seus compromissos
fundadores a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Carta Social
Europeia e que tem no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a
concretização institucional da assunção da primazia dos direitos, liberdades e
garantias inerentes à dignidade da pessoa humana.
Em mais de seis décadas de existência soube adaptar-se aos desafios das
sociedades europeias modernas, procurando soluções coletivas para temáticas
tão diversas e abrangentes como terrorismo, a discriminação e a xenofobia, a
proteção das minorias, bioética, tráfico de seres humanos ou criminalidade
organizada.
Muito deste trabalho encontra-se hoje plasmado nas mais de 200 convenções
internacionais adotadas, cuja aplicação e funcionamento permitiram um
estreitamento assinalável e duradouro da cooperação política e jurídica entre
nações europeias.
Para além da expressiva participação nacional nos vários fóruns que
dinamizam esta organização, em Estrasburgo, Portugal acolhe, desde 1990,
ano da sua fundação, o Centro Europeu para a Interdependência e
Solidariedade Globais (Centro Norte-Sul).
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O Conselho da Europa continua hoje para Portugal a ser uma organização
fundamental para a segurança democrática europeia.
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