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1. O PEDIDO DE ADESÃO 

Em 14 de Abril de 1987 as autoridades turcas formalizaram o pedido de adesão à 

Comunidade Económica Europeia. Na base deste pedido foi invocada a vontade unânime do 

povo turco2, “consequência natural e lógica da evolução histórica” das relações entre a Turquia 

e a Europa. A Turquia declarou-se intimamente ligada às ideias de liberdade e democracia e 

aos direitos do homem; como tal não poderia ficar insensível ao movimento de integração sem 

risco de atraiçoar os seus fundamentos e objectivos como “estado ocidental de vocação 

europeia” 

 

2. VOCAÇÃO EUROPEIA OU OCIDENTALIZAÇÃO? 

“Fundado sobre as ruínas dos Césares, o Império Otomano cobrirá com 

os seus restos, quando chegar o seu fim, três partes da terra.” 

Assim começava, no princípio do século passado, Von Hammer a sua História do Império 

Otomano. Não decorridos ainda cem anos sobre estas palavras os territórios que o constituíam 

dispersaram-se pela Europa (Bulgária, Hungria, Grécia), Ásia e África. 

Se a força da história nos mostra que a Nova Turquia nasceu daquelas ruínas, já as 

autoridades turcas, paradoxalmente, utilizando o argumento do território, negam a herança 

cultural do Império Otomano. 

                                                           
1
 Texto elaborado em 1987 há um quarto de século pelos então estudantes Carlos Pinto de Abreu e José 

Verdelho, ambos alunos, o primeiro da Faculdade de Direito da Universidade Católica e o segundo da 
Faculdade de Direito de Lisboa, para o XXIV Encontro Europeu de Universitários que se realizou em 
Bruxelas a Março de 1988. 
2
 51,5% das pessoas interrogadas em sondagem feita em Junho de 1986 na Turquia eram favoráveis à 

adesão, 10% desfavoráveis, 14,5% indiferentes e 24% sem opinião… 



As reformas introduzidas por Ataturk foram radicais.  

O antigo oficial do Império que liderou a guerra da Independência e instaurou a República 

adoptou para o novo cidadão a fórmula de “…membro da Nação Turca, da família dos povos 

muçulmanos e da civilização europeia.” 

Tomemos como ponto de referência a pertença à civilização europeia.  

A mudança do centro político de Instambul para Ancara e a abolição do sultanato e do 

califado criaram a via livre para a implantação da República em 29 de Outubro de 1923. 

Libertos de todas as influências exteriores os turcos quiseram, eles próprios, tomara via da 

europeização. 

Medidas importantíssimas, neste sentido, foram então sucessivamente tomadas.  

Desde logo, com a separação da Igreja do Estado, todas as confissões, ficariam, numa 

perspectiva legal, colocadas no mesmo pé de igualdade. Em 1925 suprimiu-se o fez, 

substituindo-o pelo chapéu vulgar, medida que teve como imediata consequência fazer 

desaparecer, exteriormente, a distinção entre religiões. 

Foi introduzido obrigatoriamente em 1926 o alfabeto latino, vindo mais tarde a realizar-se 

o que se chamou a “turquização” da língua, abolindo numerosíssimas palavras de origem persa 

e árabe substituindo-as por étimos autenticamente turcos. 

O direito de voto das mulheres foi instituído em 1930 para as eleições municipais e em 

1934 para as legislativas. 

No ano de 1933 encorajaram-se as Belas Artes, a Arquitectura, a Pintura, a Escultura e a 

Música. Logo de seguida é revogada a antiquíssima lei islâmica que vedava a reprodução de 

imagens de seres humanos e animais. 

A reforma dos nomes turcos é feita em 1935. A partir de então, cada cidadão turco podia 

(e devia) escolher um nome de família. Mustafá Kemal Paxá daria o exemplo e receberia o 

nome de Pai dos Turcos. 

A medida mais impressionante foi, todavia, a “importação” do Código Civil Suíço que 

apenas se traduz antes de entrar em vigor… 

Outras reformas profundas surgiram nos campos da agricultura, indústria, ensino, a todos 

os níveis e nos sectores da administração, das finanças e nas relações patronato-operariado. 

Logo após a morte do Ataturk modernizador vieram os anos dramáticos da IIª Grande 

Guerra. A Turquia permaneceu neutra, embora tivesse rompido com Hitler. 

Em 1946 entram tropas russas em território turco. A invasão ter-se-ia dado se os EUA, 

nessa altura, não estivessem já de posse da bomba atómica. 

Aliada da América do Norte no quadro da NATO e da Inglaterra no Pacto de Bagdad – o 

pacto C.E.N.T.O., da O.E.C.E. (actual OCDE), membro do Concelho da Europa, da Conferência 

de Segurança e Cooperação Europeia, principalmente activo no projecto EUREKA é 



considerado país europeu em diversas organizações internacionais (v. o caso da União Postal 

Internacional e da Aviação Internacional). 

Logo após a assinatura do Tratado de Roma, a Turquia dirigiu em 3 de Julho de 1959 um 

pedido com o objectivo de criar uma relação de associação destinada à preparação da futura 

adesão. Em 1 de Dezembro de 1964 entrou em vigor o Acordo de Ancara que instituiu a 

Associação CEE-Turquia. 

Sobre estes factos constroem as autoridades turcas a sua argumentação. Perguntamos se 

este processo não terá conduzido apenas à ocidentalização. 

Será que desta modernização se poderá aduzir, sem mais, uma vocação europeia? 

 

3. A NECESSIDADE DA ADESÃO 

Tendo programa e calendário de cooperação estabelecido pelo Acordo de Ancara, porque 

é que vem agora a Turquia pedir a adesão? 

O Acordo de Ancara previa três fases. No estágio preparatório a Comunidade garantia 

assistência financeira e pautas preferenciais nas tradicionais exportações turcas: têxteis, 

tabaco, figos secos, uvas e nozes. Com o período de transição pretendia-se chegar a uma união 

aduaneira e à conjugação de políticas económicas. Nesta fase previam-se reduções de tarifas 

nas exportações dos têxteis e assistência financeira até 195 milhões de dólares. Mas mais 

importante será realçar a então acordada livre circulação de trabalhadores que seria 

gradualmente estabelecida até 1 de Dezembro de 1986. A fase definitiva seria fundada na 

união aduaneira, determinaria o reforço da coordenação das políticas económicas de ambas as 

partes (v. art.ºs 2º a 5º do referido Acordo).  

O Governo turco tem sublinhado que a possibilidade de adesão é independente da 

efectiva realização das etapas previstas pelo Acordo. E isto porque não se mostra satisfeito 

pelo funcionamento das relações CEE-Turquia: a Comunidade tem colocado restrições 

quantitativas às exportações turcas de têxteis, suspendeu as ajudas financeiras e não aplicou 

ainda parte do Acordo relativa à livre circulação de trabalhadores. A par disso, os órgãos da 

Associação não têm conseguido agir de forma eficaz, bloqueando na prática a desejada 

assinatura de mais um protocolo financeiro, o quarto. E como se não bastasse, a Comunidade 

tem vindo a celebrar acordos preferenciais com outros países, concedendo-lhes vantagens 

comparáveis às concedidas à Turquia sem imposição correlativa de idênticas obrigações. 

O mau funcionamento dos acordos de associação e a ruptura do equilíbrio original que 

lhes esteve na base serve como justificação para a mudança de comportamento da Turquia em 

face da Comunidade. Assistindo aos alargamentos recentes, a Turquia pergunta-se do porquê 

da sua submissão a critérios diferentes. A solução pareceu então ser a da adesão. O Acordo já 

a previa. Por sua vez, o Tratado de Roma abre a porta da adesão a todo o país europeu que 

partilhe os mesmos ideais. A Turquia entende que reúne estas duas condições: afirma que a 

sua condição de país europeu é indiscutível e reivindica a partilha dos mesmos ideais. 



São afinal estas pretensões que cabe discutir! Para alguns observadores, o pedido de 

adesão é motivado por uma vontade real de ocidentalização, acompanhada de intenção de 

manter a ficção de que a Turquia é um país europeu. 

 

4. POSICIONAMENTO GEO-ESTRATÉGICO: entre a história, a geografia e a defesa da 

Europa  

Temos dificuldades em aceitar pacificamente o enquadramento da Turquia numa 

concepção geográfica e histórica da “Europa do Atlântico aos Urais”. 

Numa perspectiva de longa história, seria sustentável o seu posicionamento na fronteira 

da Europa – recordamos a tradição cultural e cristã de Bizâncio, último baluarte do Império. Os 

historiadores geralmente aceitam que Bizâncio, nos onze séculos da sua vida, soube cumprir 

tríplice e útil missão: religiosa, política e militar. “Aguentou-se como barreira durante mil anos. 

A Europa teve tempo de construir, e quando por fim a barreira caiu, já havia estabilidade 

suficiente para desafiar os assaltos que se preparavam ainda para os baluartes da 

Cristandade”. 

O Bósforo separa a Europa da Ásia e no dizer dos entendidos a Turquia é, na realidade, um 

país asiático com uma pequena colónia na Europa. E referimos oportunamente o paradoxo da 

negação da continuidade do Império Otomano (pela afirmação de um Novo Estado 

republicano e laico) perante a inovação da dimensão geográfica europeia daquele Império. 

Vamos agora à análise da posição geoestratégica da Turquia actual. Esta posição é 

particularmente delicada e tem sido insistentemente utilizada como cavalo de batalha pelos 

defensores da adesão. 

A Turquia faz parte da NATO. Tem dentro da Aliança Atlântica o segundo maior exército, 

logo a seguir aos EUA. A totalidade dos seus efectivos ronda 800 mil homens (onze vezes o 

número português). Este facto deve ser tomado em conta em termos de peso orçamental. 

Quanto aos vizinhos… os gregos são inimigos imemoriais, mantendo hoje uma situação de 

guerrilha ou pelo menos de tensão permanente que se arrasta desde a concessão das ilhas do 

Egeu. Pela reacção ao pedido de adesão formulado pela Turquia (tentando impedir desde logo 

a apreciação do próprio pedido em si, considerando-o inadmissível – ao que se respondeu que 

a discussão era sobre a adesão e não sobre o pedido) se confirma a oposição peremptória da 

Grécia. E isto quanto a nós vem contra o que fora antes prometido pela Grécia no momento da 

adesão, no sentido de que esta não interferiria nas relações com a Turquia. 

Da Turquia vem, entretanto, o reconhecimento de que não pode continuar o estado de 

tensão e de que se torna imperioso retomar as negociações bilaterais pelo restabelecimento 

do clima de confiança. Temos recebido notícias de que já se reataram os primeiros contactos 

entre os governos turco e grego sob a forma de troca de notas através dos representantes 

diplomáticos e ainda de uma eventual cimeira já nos finais deste mês de Dezembro entre 

Turgut Ozal e Papandreu, na Suíça. 



Curiosamente com as outras fronteiras (Bulgária, IRSS, Irão, Iraque, Jordânia e Síria) não 

tem havido problemas de maior. Há contudo que anotar a dimensão dos conflitos com os 

arménios e os curdos, em zonas que ocupam área das mesmas fronteiras. O conflito assume 

assim uma feição interna, E como o Governo turco nega a existência de conflitos étnicos, 

voltaremos ao assunto quando abordarmos a questão dos direitos do homem. 

Trata-se de saber qual a relevância da delicada situação geoestratégica no processo de 

adesão à Comunidades. Este factor é hoje diferentemente perspectivado pela ênfase dada às 

questões conexas com a defesa da Europa. O tema da defesa da Europa está na ordem do dia 

e discute-se a viabilidade de uma política de defesa europeia em face dos dois blocos. 

O Governo turco tem, quanto a nós, sabido tirar partido deste fenómeno de acrescer de 

importância em torno destas preocupações, usando o argumento de que a defesa do mundo e 

da Europa livre começa nas fronteiras turcas. A Turquia é imprescindível para a protecção sul 

da Europa. 

Colocá-la à parte (leia-se à porta!) e não a deixar participar nos benefícios gerados pela 

pertença à Comunidade não seria incongruente? Não estará afinal a Turquia a prestar um 

serviço que não lhe é remunerado? 

Contra poderão opor-se várias considerações. Desde logo, a “remuneração” reclamada 

poder ser concedida por meios diversos ou mais apropriados do que a adesão, dentro de 

esquemas de cooperação íntima com os países (porque não reformulando o Acordo de 

Ancara?). Depois subsiste a dúvida sobre a reacção do bloco de leste perante tal reforço de 

relações (tal como aconteceu com a entrada da Grécia e da Turquia na NATO). 

E o argumento militar parece afinal de contas esquecer a oposição grega. Neste ponto tem 

o Governo turco argumentado com a situação análoga verificada no pós-guerra, pela 

hostilidade franco-germânica, cuja resolução só se tornou possível pela assunção de interesses 

e ideais comuns, no âmbito da Comunidade. Não de veria então porque não deva o exemplo 

ser considerado em relação à Grécia e Turquia. Perguntamos nós se não estaremos aqui 

perante um erro de avaliação histórica… 

Por último, tendo a actual acordo entre a URSS e os EUA em linha de conta, não nos quer 

parecer que, a nível mundial venham a ser preponderantes razões de estratégia ou segurança 

numa tomada de posição. Isto porque as soluções apontam para uma via de entendimento. A 

dúvida fica em aberto e espera-se o desenrolar dos acontecimentos. 

 

5. A POLÍTICA ECONÓMICA PARA A ADESÃO 

Quando em 1963 a adesão era, para todos, uma mera utopia, o estado adoptou uma 

política proteccionista e desenvolvimentista, recorrendo à aplicação de capital. Pretendia-se 

desenvolver a agricultura e a indústria e lança-la em termos competitivos nos mercados 

europeus. Pensara-se num período de lançamento de vinte anos. 



A economia turca não escapou ao choque petrolífero de 74 que teve como grandes 

consequências negativas o aumento do deficit da balança de pagamentos e a queda relativa 

das trocas comerciais com a CEE. 

A política económica turca, nos últimos anos, tem sido marcada pela aposta no 

lançamento de infra-estruturas. Este lançamento traduziu-se na implementação de uma rede 

viária que atinge os 66 mil km (2 mil de auto-estradas), desenvolvimento dos portos 

modernização das explorações agrícolas. 

A maior atenção vai neste momento para a construção de um complexo hidroeléctrico no 

sudeste que permitirá a superabundância energética no país e a irrigação de uma vasta área 

agrícola que pode ir até aos 800 mil hectares. Este complexo formado por cinco barragens no 

rio Eufrates será o terceiro no mundo e estará concluído em 1991. Como referência podemos 

indicar que os cálculos do aumento de produção aponta, para um número superior à área do 

Benelux. Com esta política, pretende o governo turco recriar naquela região novo e alargado 

“crescente fértil”. 

Projecta-se ainda a exploração deste caudal com vista ao fornecimento de água para os 

países fronteiros do sul. 

Tenciona-se utilizar para abastecimento das cidades de Ancara e Istambul o gasoduto 

russo. 

Outra constante da história económica deste país são os seus elevados níveis de deficit 

interno e externo. Aproximadamente dois terços do orçamento está a descoberto neste ano e 

a balança de pagamentos é deficitária em mais de 40 mil milhões de dólares (só em  encargos 

anuais as responsabilidades externas ascendem a 6 mil milhões de dólares). 

Ao proteccionismo estatal dos anos 60 opõe-se agora a intenção de venda de grande parte 

das empresas públicas (nos sectores dos cobres, cimentos, têxteis e transportes), adaptando 

um esquema de economia de mercado. Com esta privatização poderá o estado obter 

directamente receitas, vendo-se livre da cobertura dos seus passivos e das responsabilidades 

de gestão. 

As autoridades turcas têm difundido junto dos parceiros económicos e muito 

especialmente da CEE, um discurso de tipo programático, jogando com as expectativas 

económicas. 

No que toca às relações comerciais com a CEE, as importações da Turquia nos anos 60 e 

princípios de 70 rondaram os 50% do total, percentagem que foi decrescendo após a 

depressão. Apesar de tudo, ainda hoje esse nível anda à volta dos 36% (valores 

correspondentes ao ano de 1986). De qualquer modo o fosso entre estas e a exportação turca 

é ainda abissal, na ordem dos 20%. 

O PIB da Turquia (52,7 milhões de dólares m 86) ocupa o 9º lugar numa comparação com 

os países membros da CEE, logo atrás da Dinamarca e seguida pela Grécia, Portugal, Irlanda e 

Luxemburgo. 



A taxa de crescimento da economia foi, segundo os últimos dados da OCDE, de 8%. O 

Governo viu neste índice (o maior registado nos países da OCDE) uma demonstração da 

explosão económica que poderá levar a Turquia à categoria de “um dos grandes do séc. XXI”. 

Pretendendo a Turquia beneficiar dos fundos estruturais e da PAC, oferece em 

contrapartida a possibilidade de exploração de uma extraordinária riqueza de recursos 

económicos, abre as portas à cooperação nos imensos projectos de infra-estruturas, põe à 

disposição a sua colocação privilegiada nas relações com o Médio-Oriente e o mundo árabe e 

sobretudo alarga o mercado comunitário em 50 milhões de habitantes (que poderão ser 90 

milhões no fim do século). 

Contra a adesão podem invocar-se os argumentos de que determinaria o agravar dos 

desequilíbrios regionais (tomamos em linha de conta estatísticas levadas a cabo pela 

Comunidade que indiciam níveis de vida abaixo do admissível e o facto de o rendimento “per 

capita” se quedar nuns baixos 1045 dólares). Haveria também que considerar a própria 

dicotomia interna que opõe a parte ocidental do Egeu, com graus de desenvolvimento 

optimistas à região do leste, montanhosa, pobre e entregue a formas de exploração primitivas 

(Arménia e Curdistão). 

Mais frequentemente se diz que contra a adesão joga a falta de complementaridade da 

economia turca e comunitária. Nada parece haver na Turquia que não possa ser produzido na 

Europa comunitária… Merece ressalva apenas um pequeno núcleo de produtos em que a 

produção turca se mostra mais competitiva. 

Expostos os factos, vejamos a pretensão turca. 

Ozal insiste em que na realidade o seu país é já parte integrante da economia europeia, 

pela importância das relações comerciais que mantém neste espaço. Por isso, a adesão 

parece-lhe natural e indiscutível. Será necessário, isso sim, passar à discussão muito concreta 

sobre as condições em que tal adesão se irá processar. 

E apesar da evolução crescente da economia turca, não deverão ser as razões económicas 

a afastar a possibilidade de adesão, uma vez que esta não é concretizável sem um processo 

prévio de adaptação.3 

Passemos de seguida à análise dos aspectos estritamente políticos. 

 

6. O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DEMOCRÁTICA e o respeito pelos Direitos do 

Homem 

A Turquia afirma-se um estado verdadeiramente novo, sem qualquer conexão remota 

sequer com as tradições do Império Otomano.  

                                                           
3
 A impossibilidade de adesão é por demais evidente quando as próprias autoridades escamoteiam 

dados importantíssimos como são os da taxa de inflação a rondar os 64% (dados oficiosos) e do 
desemprego a rondar 30% 



Desde Ataturk e com a instauração da República que o carácter laico é elevado a princípio 

constitucional fundamental, bem como a proclamação dos valores e ideais ocidentais. Residiria 

neste capítulo a identidade com os países europeus, confirmada pela pertença a numerosos 

organismos de tonalidade ocidental. Recordamos aqui o que dissemos a propósito da vocação 

europeia e carácter ocidental da Turquia. 

Hoje, o carácter democrático do regime turco suscita dúvidas. 

Na versão oficial fornecida pelo Governo actual, os acontecimentos dos anos recentes até 

ao golpe de estado de 1980 (de tendência marcadamente pró-ocidental) foram apenas 

perturbações, tais como os golpes de 60 e 70, na ordem democrática estabelecida que não 

impediram a realização de eleições livres em 1983. 

Aceita assim a especificidade do sistema turco, considerando aplicável a todos os casos. A 

cada país, de acordo com a sua própria evolução nos domínios do político, do social, do 

económico e do cultural e segundo as suas próprias características, cabe um regime 

democrático com instituições e funcionamento particulares. Este é o entendimento 

preconizado pelos turcos, a partir do qual justificam a sua especificidade. Pois, acrescentam, o 

que caracteriza a democracia é, para lá da variedade de aplicações, a identidade de 

concepções, de bases, princípios e fins. 

Resta saber, perguntamos nós, quando os particularismos de uma solução concreta não se 

sobrepõem aos princípios supostamente orientadores do regime proclamado. Respondem 

laconicamente as autoridades turcas que a multiplicidade de práticas no tempo e no espaço 

apenas demonstram a riqueza da adaptação da concepção básica da democracia, sem se 

perder o seu carácter essencial. A democracia turca demonstraria apenas as particularidades 

conformes à evolução da sua sociedade. Além do mais, a sua democracia é mais velha do que a 

de alguns membros da Comunidade, devendo ser de entender a aceitação desses países 

(Portugal e Espanha) como o resultado também de uma vontade de consolidação da 

democracia nos mesmos. Se a Comunidade tem algumas dúvidas sobre o futuro da democracia 

turca, porque não contribuir para essa consolidação através da adesão? 

De qualquer maneira, a calma e a ordem parecem estar estabelecidas, a nova constituição 

foi adoptada por referendo popular, decorrem eleições gerais e o parlamento encontra-se a 

legislar no quadro de um regime democrático em normal funcionamento. 

Contrariamente, há quem, com autoridade no assunto, fale, descontraidamente já não na 

especificidade mas sim numa “democracia à turca”…  

O modo de funcionamento das instituições é peculiar. A lei eleitoral não é alheia a esse 

fenómeno, Nas últimas eleições, o partido de Turgut Ozal, actual primeiro-ministro, obtendo 

apenas um total de 36% dos votos conseguiu ocupar dois terços da representação 

parlamentar, graças à reversão dos deputados não eleitos pelos círculos para o partido mais 

votado no círculo (recorde-se que esta lei foi elaborada pelo próprio governo de Ozal…). 

O espectro partidário é composto por quatro grandes partidos: ANAP (Mãe Pátria) de Ozal, 

O Social Democrata, o da “Via Correcta” e o Partido Socialista. Existe ainda um partido de 

extrema direita, um outro integrista muçulmano e dois pequenos mas aguerridos partidos 



comunistas (PCT e PTT) de implantação meramente local na zona da Arménia e do Curdistão. 

Se tivermos em conta a proibição constitucional de existência do domínio e rivalidades tribais 

naquelas regiões. 

A multiplicidade de partidos prejudica o consenso, embora com a ascensão de Turgut Ozal 

se verifique um agrupamento significativo em torno do seu partido. 

Factor de instabilidade continua a ser a frequente passagem intra-parlamentar dos 

deputados, de um partido para outro, sem a perda do mandato. Em favor deste estado de 

coisas opera a inexistência de eleições primárias em todos os círculos eleitorais, o que 

determinaria, seguramente maior vinculação dos deputados às zonas de origem. 

É um facto a existência de líderes locais carismáticos que influenciam o sentido do voto, 

tornando difícil a opção unânime por este sistema. 

Aspecto que tem necessariamente de ser abordado é o da situação da tutela dos direitos 

do homem. O passado recente assim o demonstra. 

Reconhece o Governo que esse período (sobretudo no final da década de 70) perturbou o 

normal curso do regime democrático. Esta perturbação foi imputada à onda terrorista que 

causou a morte de 250 mil pessoas (numa média de 25 por dia) e arrastou consigo a perda do 

significado das liberdades e direitos fundamentais. Foram as circunstâncias extraordinárias que 

reclamaram as medidas também extraordinárias então adoptadas para evitar o risco de guerra 

civil. 

Todos aqueles condicionalismos levaram a que cinco países membros do Conselho fa 

Europa (França, Dinamarca, Noruega, Holanda e Suécia) apresentassem queixa no âmbito da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Na sequência da queixa, o Governo turco 

declarou-se aberto aos observadores estrangeiros. No decorrer de 1986 viu a queixa a ser 

retirada, em conhecimento dos progressos realizados no domínio da protecção dos direitos do 

homem na Turquia. Pouco depois produziria idêntica reacção na Comissão das Nações Unidas 

para os Direitos do Homem, estando agora estabelecidas relações com a Amnistia 

Internacional. Já em 1987, a Turquia veio a ser eleita para desempenhar funções de 

presidência no seio do Conselho da Europa. Aceitou em Janeiro deste ano o direito de recurso 

individual à Comissão Europeia dos Direitos do Homem. 

De alguma forma em contradição com esta tendência, veio já o Parlamento Europeu 

pronunciar-se sobre o pedido de adesão turco, colocando uma decisão definitiva na 

dependência de esclarecimento das violações aos direitos do homem. Foram alegados o 

genocídio arménio, a questão curda, a total desumanidade das prisões, as detenções 

arbitrárias e os abusos praticados pelos militares na vigência da Lei Marcial. 

Neste sentido, temos notícias recentíssimas de reacções dentro do Parlamento suscitadas 

pelos grupos de esquerda e ecologistas.4 
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 V. a proposta de resolução sobre as detenções arbitrárias verificadas em 16 de Nov. 87 quando da 

chegada a Ancara de Nihat Sargin e Haydar Kutlu, secretários gerais do Partido Operário e do Partido 
Comunista Turco (P.E.- rescaldo da sessão de 16 a 20 Nov.) 



O Governo turco tem-se escudado por detrás de um estudo feito por uma comissão 

parlamentar composta por sete deputados de partidos da oposição. Aí se aceita o carácter de 

regime em face das circunstâncias mas se reconhece a necessidade de redução de algumas 

sentenças, o que já veio a acontecer. Sugeria-se a moderação da intervenção militar. 

Para o Governo, apesar de a população ser formada por um estrato diversificado, não 

existem problemas étnicos. A questão mereceria foros de autonomia. Sabemos apenas sobre 

assunto tão movediço que não é pacífica a aceitação da autoridade turca pelas populações 

arménias e curdas – persistem focos de rebelião. Deste assunto muito falado, pouco se sabe 

afinal de seguro. O único dado que poderíamos acrescentar é o de que, a par das violências do 

regime, há que ter em conta as incursões e massacres levados a cabo pelos movimentos 

radicais contra os que são tomados como afectos ao regime. 

 

7. OS TRABALHADORES TURCOS NA EUROPA 

O número de trabalhadores turcos na Europa e a sua influência nos mercados de trabalho 

justificam que demos a este ponto um tratamento aparte, daí a sua não inclusão na 

abordagem económica.  

Existem hoje cerca de 2 milhões de emigrantes turcos na Comunidades, dos quais a maior 

parte se encontra na RFA5. A vaga migratória iniciou-se na década de 60 pela conjugação de 

dois factores: necessidade de mão-de-obra barata (especialmente na Alemanha Federal, em 

pleno milagre de recuperação) e as expectativas de melhores condições de trabalho.  

Os envios de fundos dos trabalhadores emigrados na Comunidade permitiram à Turquia 

até 1974 o equilíbrio da balança de pagamentos, o aumento da capacidade de importação da 

sua economia e o desenvolvimento das trocas comerciais. Desde logo ressalta a importância 

da manutenção destes postos de trabalho. 

O Acordo de Ancara previa a realização progressiva, a culminar em 1 de Dezembro de 

1986, da livre circulação de trabalhadores entre a Comunidade e a Turquia. O Conselho da 

Associação decidiu ainda em 1980 reforçar a prioridade dos trabalhadores turcos sobre outros 

não comunitários, estendendo em seu benefício alguns aspectos do sistema de segurança 

social interno da Comunidade. Encontra-se suspensa esta parte do Acordo, pela alteração das 

circunstâncias do mercado de trabalho europeu. 

Com vista à regularização do estatuto dos trabalhadores turcos e das suas famílias, em 

consequência dos graves problemas sociais derivados da sua presença, tem a Comunidade 

propugnado a supressão das discriminações. Estabelecido o princípio no Protocolo Adicional 

de que os trabalhadores turcos não podem beneficiar de um tratamento mais favorável que o 

reservado aos trabalhadores dos estados membros, foram atribuídos em contrapartida, 

benefícios sociais nos domínios da formação profissional e intercâmbio de trabalhadores 
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 De acordo com o censo de Março de 1986 os valores eram os seguintes: RFA – 1552000; França – 

124000; Holanda – 154000; Bélgica – 68000; Reino Unido – 9000; Dinamarca – 17000; Luxemburgo - 
1000 



jovens, visando-se o reagrupamento familiar além de melhores condições de remuneração, 

acesso ao mercado de trabalho, subsídios por doença, velhice, invalidez e desemprego. 

De assinalar igualmente o movimento de apoio ao regresso através da concessão de 

créditos bonificados para a construção nos seus lugares de origem ou a atribuição pura e 

simples de prémios para o abandono dos locais de trabalho e regresso à Turquia. 

Se com 50 milhões de habitantes é previsível que, abertas as portas, a Turquia “exporte” à 

volta de 10 milhões de trabalhadores (segundo alguns economistas mais pessimistas), 

imaginemos que número teríamos no ano 2000, com uma população de cerca de 90 milhões… 

 

8. OS DIFERENTES PADRÕES CULTURAIS E RELIGIOSOS 

Preocupações dominantes parecem transcender o mero plano do económico no 

fenómeno da integração. Admitido tal (já que não concebemos a Comunidade como “ gigante 

mercearia onde todos se podem servir pagando um preço”) mais que pertinente, é 

indispensável questionar o pedido de adesão à luz das premissas culturais. É o que vamos 

discutir. 

A falta de identidade europeia afasta a possibilidade de adesão. 

Esta afirmação-princípio, por todos pacificamente aceite aterroriza, no íntimo as 

autoridades turcas que tentam por todos os meios afastar de si o espectro da sua aplicação. 

Recorrem assim a um conjunto de elementos histórico-culturais, não despiciendos mas 

talvez deslocados, como sejam o tronco comum no Império Romano; a coincidência geográfica 

do Império Otomano; a longevidade do sistema baseado em comunidades de fé distintas 

designado de “Pax Ottomanica”; tradições comuns na literatura jurídica e filosófica…  

O elemento rácico – o facto de serem caucásicos – é também aproveitado. Argumentam, 

invertendo a lógica, com o facto de a sua entrada na Comunidade os tornar uma minoria 

religiosa. Perguntam ainda, com uma certa dose de demagogia, aos membros do Tratado de 

Roma, se não se sentem mais identificados com o Japão não cristão e industrial do que com a 

Etiópia cristã… 

Regressando ao cap. 2, recordamos toda uma série de factos que, sem dúvida alguma, são 

registo e prova de ocidentalização mas que duvidamos sê-lo de uma verdadeira vocação 

europeia. 

Proclama-se a laicidade e a população turca assume-se como muçulmana, vivendo a Lei no 

seu quotidiano (basta percorrer o território turco e verificar a existência de facto” da 

poligamia). 

Todas as mentalidades são perpassadas pelo Corão e o integrismo retrógrado é 

manifestação de tendências fundamentalistas na interpretação do Livro (relembremos a morte 

de dois turistas alemães em 1985 por espancamento, só pelo facto de terem comido e bebido 

em público durante o Ramadão) 



Persiste o culto dos ritos e avoluma-se o fenómeno dos conflitos tribais. 

A candidatura hesita perante a dualidade lei-vivência. 

“Europeia exteriormente e pela civilização, a Turquia, quando escuta a voz do almoédão , 

sente despertar nela a mesma alma dos muçulmanos que vieram à conquista de 

Constantinopla.”6 É um facto que nada sentimos ao ouvir a voz dos “mazzins” convidando os 

crentes à oração.7 

Mais do que uma questão de identidade, estão em causa convicções íntimas. Nada mais se 

coloca se não uma questão de fé que no comum do europeu, viva ele o credo que viver, 

consciente ou inconscientemente, é vital para si. Esta é a nossa posição. 

Podemos seguir uma outra via. 

Sabendo que a política cultural europeia deve estar ao serviço do pluralismo das ideias, 

dos projectos e das obras. Considerando que para tal releva o universalismo da concepção 

ampla da Europa, Eczcibari (op. cit.), avança no âmbito da Comunidade com um proposta de 

acção conjunta (à semelhança de outras políticas integradas já existentes na CEE) que visa a 

criação de uma instituição de fins culturais. 

Os seus objectivos seriam, entre outros, o desenvolvimento entre duas civilizações 

diferentes e contactos entre os seus artistas e os seus homens de pensamento 

proporcionando-lhes uma atmosfera de criatividade, a protecção do património histórico, a 

implantação das “indústrias culturais” onde se integraria a reforma dos direitos de autor e a 

protecção aos artesãos e às manufacturas em geral, a prevenção do tráfico ilícito de obras de 

arte procedendo à criação de regras próprias deste comércio especial… 

Interessantíssima a ideia deste projecto mas inviável e utópica para o presente, tal como 

difícil é a sua previsão no futuro. Mas sem dúvida válido e aliciante. 

Assim como o pedido turco. 
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 SALVADO, J.F., op. cit. pág. 15 

7
 Sondagem recentemente feita em Portugal vem demonstrar uma posição diferente dos turcos em 

relação à sua adesão à CEE. Assim, 11% dos interrogados são a favor, 63% contra, 26% não têm opinião 
formada. 
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