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e segunda legislaturas uma Comissão
Permanente de Assuntos Internacionais à qual João Maria Mendes atribui
uma enorme importância enquanto
órgão capaz de acompanhar, influenciar e analisar os acordos bilaterais que envolveram os Açores. Tal
comissão deixou de existir, o que, na
opinião do autor, «redunda em grave
prejuízo para os interesses da Região
Autónoma dos Açores».
Após a leitura do seu livro, acompanhamos João Maria Mendes quando
conclui que «o Parlamento Regional
dos Açores sempre se assumiu, no
âmbito das suas atribuições legais,
como sujeito de direito internacional
público nas relações externas de Portugal, quer ao nível dos debates em
plenário, quer, muito particularmente,
através das Comissões Parlamentares
de Assuntos Internacionais».
O trabalho de Mendes é enquadrado
por um estudo («Prefácio») do seu
orientador de mestrado, Carlos E.
Pacheco Amaral, que sintetiza o
universo conceptual em que o livro
«A Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores e as Relações
Externas de Portugal» se insere.
As teorias mais recentes sobre os
poderes das regiões em matéria de
relações internacionais são explicadas pelo Professor Amaral, que anota
alguns exemplos práticos, sobretudo
em regiões europeias, da chamada
paradiplomacia. Como muito bem

explica Amaral, «Na Europa, a actividade externa das regiões chega a
cobrir praticamente toda a gama das
relações internacionais, desde o intercâmbio cultural e a promoção do
comércio, até à actividade diplomática, incluindo a negociação e a assinatura de autênticos tratados internacionais». Ficam de fora as chamadas
problemáticas da guerra e da paz,
que, aliás, se integram hoje em quadros supra-estatais.
Esta dimensão das autonomias na
União Europeia abre as portas a
uma nova reflexão sobre a prática
das relações externas na Autonomia
açoriana, que, em nossa opinião, está
severamente beliscada desde as negociações que deram origem ao Acordo
das Lajes de 1995, período em que
os direitos atribuídos à Região pela
Constituição e pelo Estatuto (como
muito bem anota João Maria Mendes)
estiveram, na prática, congelados, o
que poderá estar na origem do, em
nosso entender, péssimo acordo assinado, no âmbito do qual os interesses
dos Açores sem sequer foram tidos
em conta.
Concluímos com Carlos Amaral:
«Pelo seu carácter inovador, pelo
importante apêndice documental que
apresenta, pelo rigor com que procura
compreender o novo sistema internacional, em gestação, e os lugares que
reserva aos vários sujeitos políticos
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que integra, este trabalho de João
Maria Mendes (…) passará (…) a
constituir referência incontornável,
seja para todos aqueles que, na sua
peugada, se propuserem estudar a
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projecção externa da autonomia açoriana, seja para os agentes encarregados de a definir e de a implementar na
prática concreta». Armando Mendes

