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A maioria parlamentar PSD/CDS 

bem como as bancadas do PCP e 

PEV (com a abstenção do BE num 

dos projectos) chumbaram ontem 

as duas propostas socialistas para 

alterar a lei eleitoral sobre o trata-

mento jornalístico das campanhas. 

O projecto da maioria PSD/CDS 

baixou à comissão, sem votação, 

por 90 dias, o que indica que não 

é possível concluir as alterações a 

tempo da campanha para as eleições 

europeias. Essa mesma indicação foi 

dada antes da votação pelo líder da 

bancada do PSD, Luís Montenegro, 

e pelo deputado do CDS Telmo Cor-

reia. Ambos discordaram da veloci-

dade de sprint dos socialistas.

“Não há condições do ponto de vis-

ta do calendário para termos uma 

alteração à lei que possa ser profun-

da”, afi rmou Luís Montenegro aos 

jornalistas. Na mesma linha, Telmo 

Correia, já durante as votações, as-

sumiu que o CDS “não está disponí-

vel para legislar à pressa” e que não 

é possível discutir a mata-cavalos a 

trouche mouche a lei eleitoral, com 

vista a evitar o boicote aos debates 

e à cobertura jornalística por parte 

dos operadores de televisão, que 

aconteceram nas eleições autárqui-

cas. O vice-presidente da bancada 

do CDS defendeu que é necessário 

“uma solução tão consensual quan-

to possível”. O consenso foi também 

Propostas sobre 
lei eleitoral do PS 
chumbadas por quase 
todas as bancadas

um ponto sublinhado por Luís Mon-

tenegro, embora tenha assumido 

que o segundo projecto do PS, apre-

sentado quinta-feira, se aproximou 

da proposta do PSD/CDS. A propos-

ta socialista estabelece que vigora 

o princípio da igualdade do trata-

mento jornalístico das candidaturas 

durante a campanha. No projecto 

da maioria é traçada uma distinção 

entre a fase de pré-campanha, em 

que vigora a liberdade editorial para 

a cobertura da campanha e debates, 

e a da campanha, em que se impõe 

o tratamento das candidaturas em 

condições de igualdade.

O PS, pela voz do deputado Jo-

sé Magalhães, lamentou a falta de 

consenso em torno do calendário 

para alterar a lei e teme que tudo 

fi que na mesma. “Antes das próxi-

mas eleições é tarde de mais, para 

as legislativas é cedo de mais. E tu-

do acaba em coisa nenhuma”, afi r-

mou o autor da proposta socialista, 

reproduzindo o que considera ser 

a argumentação da maioria. Nas 

bancadas mais à esquerda, PCP e 

BE concordaram em permitir que 

o projecto do PSD/CDS baixasse à 

comissão sem votação para ser dis-

cutido, apesar de não concordarem 

com o teor do texto.

Um entendimento entre as banca-

das mais à esquerda e as da direita 

passa também pela posição de que 

é possível fazer uma campanha das 

europeias “esclarecedora” com a lei 

que está em vigor. 

Aos jornalistas, o presidente da 

bancada do PSD disse estar conven-

cido que que “vai imperar o bom 

senso na campanha” por parte dos 

órgãos de comunicação social e que 

“não se vai repetir” o que aconteceu 

nas autárquicas. Mas assumiu que “a 

questão jurídica não é fácil”.
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O ministro da Defesa, José Pedro 

Aguiar-Branco, garantiu ontem que 

a Marinha e a Força Aérea não vão 

perder competências nas Autorida-

des Marítima e Aeronáutica.

“Aquilo que tem sido operado 

pela Força Aérea e pela Marinha 

vai continuar da mesma forma. A 

Autoridade Marítima Nacional, que 

não é um órgão da Marinha mas 

um órgão tutelado pelo Ministério 

da Defesa e operado pela Marinha, 

mantém a mesma situação jurídi-

Ministro da Defesa garante 
que Forças Armadas não 
vão perder competências

ca. É apenas clarifi cada [a situação] 

sob a forma de lei”, disse.

O PÚBLICO divulgou quinta-feira 

a proposta de projecto da Lei Orgâ-

nica de Bases da Organização das 

Forças Armadas (LOBOFA), prepa-

rada pelo Ministério da Defesa e à 

qual teve acesso, onde se abre a 

porta à possibilidade de as FA per-

derem protagonismo em missões 

relacionadas com fi scalização e vi-

gilância no mar e no ar. Nessa pro-

posta, o Governo admite que as FA 

passem apenas a “disponibilizar” 

recursos a esses órgãos, quando 

hoje são elas que “dispõem” des-

sas autoridades.

Na lei ainda em vigor, no capí-

tulo relativo à organização dos ra-

mos, está defi nido que estes “po-

dem dispor de outros órgãos que 

integrem sistemas regulados por 

legislação própria, nomeadamente 

a Autoridade Marítima Nacional e a 

Autoridade Aeronáutica Nacional”.

Na nova redacção é proposto que 

os ramos “podem ainda disponi-

bilizar recursos humanos e mate-

riais necessários ao desempenho 

de atribuições e competências de 

órgãos ou serviços” como as referi-

das autoridades. Ontem, em Tróia, 

Setúbal, José Pedro Aguiar-Branco 

assegurou que “não há alteração, 

há uma clarifi cação que ajudará a 

que se dissipem equívocos interpre-

tativos, que, volta e meia, ocorrem 

nesta matéria”.

O ministro da Defesa negou 

quaisquer alterações nos estatu-

tos da Marinha e Força Aérea, no 

que respeita à Autoridade Maríti-

ma e Autoridade Aérea Nacional. 

Estatutos que não estão em revisão 

neste processo legislativo, que ape-

nas pretende alterar a Lei de Defesa 

Nacional e a LOBOFA. PÚBLICO, 
com Lusa

Defesa

José Pedro Aguiar-Branco 
afirma que revisão às 
leis orgânicas da Defesa 
pretende ser apenas uma 
“clarificação” para evitar 
equívocos
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O sistema que funciona sem depender de operador telefónico e ainda 
faz a Gestão Unificada das Redes Fixas, Móveis, Internet e Satélites.

Conquiste a sua Independência nas 
Telecomunicações Empresariais.

Central Telefónica PBX, RDIS, 
Analógica e VoIP.
Precisava de estar ligada a um 
Operador Telefónico. Tinha custos 
com o aluguer de linhas e tráfego 
telefónico. Não suportava a gestão 
de telemóveis, computadores, dados 
móveis e satélites.
A utilização desta tecnologia oferecia 
poucos serviços e fazia gastar muito 
dinheiro mensalmente em tráfego de 
comunicações e alugueres.

Central Telefónica e de Dados de Comu-
nicações Unificadas sobre IP.
Não precisa de estar ligada a Operador 
Telefónico para receber e fazer chamadas. 
Não tem custos com o aluguer de linhas nem 
com tráfego telefónico e liga para todo o 
Mundo. Gere tudo o que uma Empresa precisa: 
Telefones, Telemóveis, Computadores, Dados 
Móveis e Satélites.
Os telemóveis passam a ter funções 
profissionais como: Suspender e Transferir 
Chamadas, Conferências, Consultas e muitos 
outros serviços.
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