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Em que casos pode
proceder-se à apreensão
da correspondência ?

EUROPA | LÚCIA LOPES DOCENTE RESPONSÁVEL PELA ANTENA DE INFORMAÇÃO EUROPEIA E DO CLUBE EUROPEU DA EPATV

A

pós a Segunda Guerra Mundial, a
Europa encontrava-se numa situação debilitada a nível económico e político. Havia necessidade de reconstruir a Europa, torná-la capaz de
participar na economia mundial e impulsionar o desenvolvimento e o crescimento
económico. Neste contexto, é criada a CECA – Comunidade Europeia do Carvão e
do Aço, em 1950 que começa a unir económica e politicamente os países europeus,
tendo em vista assegurar uma paz duradoura. Os seis países fundadores são a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos, que consagram a
criação da CEE – Comunidade Económica
Europeia, em 1958, e promovem o mercado único europeu. A evolução é contínua e
em 1993 altera-se a denominação para
União Europeia (UE). Esta ideologia que
tem por objetivo criar uma Europa em paz,
unida e próspera começou com um número
reduzido de países (seis) mas o sucesso
económico rapidamente cativou outros
países e atualmente, conta com 28 países, e
cerca de 500 milhões de habitantes.
A UE começou por ser uma união económica mas evoluiu para uma estrutura que
inclui diversos domínios de ação, desde
políticas de desenvolvimento económico
aos diferentes ramos de intervenção social,
cultural e ambiental. Atua com base nos
princípios de Estado de direito verificando-se a aprovação democrática dos tratados por parte de todos os Estados Membros.
Ao longo da sua existência a UE tem conseguido promover a paz, estabilidade e
prosperidade, e contribuiu fortemente para
melhorar o nível de vida dos europeus.
Neste sentido, dá-se especial destaque ao
conjunto de programas promotores do desenvolvimento económico e social que o
nosso país tem beneficiado e no qual se enquadra também o desenvolvimento desta

entidade institucional que é a Escola Profissional Amar Terra Verde - EPATV. Integrados num contexto territorial maioritariamente rural houve necessidade de criar
condições promotoras do desenvolvimento
e crescimento económico. A diversificação
das áreas de formação implementadas na
EPATV vão de encontro às necessidades
de profissionais qualificados neste espaço
e que têm por objetivo contribuir para que
o concelho melhore também a qualidade
de vida dos seus cidadãos. A disponibilidade de uma oferta formativa diversificada
permite qualificar a população, abrir portas
para diversas áreas de mercado mas também permite criar as condições para que
um individuo fique qualificado profissionalmente, disponível para integrar o mercado de trabalho nacional e europeu.
Além de permitir criar os alicerces para a
integração no mercado de trabalho a
EPATV, nas suas diversas componentes de
formação dá particular destaque ao estudo
da União Europeia nos diferentes planos
curriculares. Pretende-se assim, não só dar
a conhecer a história da criação e evolução
da UE mas também desenvolver uma consciência de cidadania mais participativa em
questões do dia-a-dia incentivando os
atuais alunos, futuros cidadãos, a ser ativos
e evidenciarem o seu direito de cidadãos
com voz.
A existência de um Clube Europeu na Escola que promove diversas atividades curriculares e extracurriculares e a recente
criação da Antena de Informação Europeia, no âmbito do protocolo estabelecido
entre o IPCA /Cied de Barcelos e a EPATV,
assume também um papel crucial na difusão de informação europeia ao nível do
contexto local. Esta parceria permitiu a
constituição de uma Antena de Informação
da União Europeia cujo objetivo primordial se prende com a aproximação da informação sobre a União Europeia aos cida-
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dãos não só no contexto escolar mas também para toda a comunidade local e regional. Neste sentido, pressupõe-se que a população seja mais consciente da
intervenção europeia capacitando-se de
mais-valias para melhorar a sua qualidade
de vida e capaz de usufruir dos seus próprios direitos.
A EPATV disponibiliza um espaço devidamente identificado, aberto a toda a comunidade para prestar informações, consultas e publicações sobre as várias
temáticas de vivência europeia, que articula diretamente com o CIED Barcelos, mantendo-se uma estreita colaboração.
A UE, através da Rede Europe Direct
constitui, deste modo, uma porta para a
melhoria da qualidade de vida de todos os
cidadãos europeus devendo valorizar-se os
seus direitos, liberdades e garantias. No caso específico do Cied Barcelos, as Antenas
de Informação Europeia contribuem também para este fim, aproximando ainda
mais os serviços desta rede aos cidadãos.
Este é o papel da Antena de Informação
Europeia sedeada na EPATV no sentido da
UE procurar melhorar o nível de vida dos
seus cidadãos, protegendo o ambiente, fomentando o emprego, reduzindo as disparidades regionais e, graças ao desenvolvimento de infraestruturas, ligando regiões
anteriormente isoladas. No entanto, há que
salvaguardar que ainda há muito para se
fazer pelos países que fazem parte da UE,
que ainda apresentam algumas fragilidades
económicas e políticas, pelos que entraram
recentemente, mas também pelos outros
países do continente europeu. Urge também valorizar a participação dos cidadãos
na vida política europeia e fazer valer o direito de sufrágio. É necessário evidenciar o
estado de direito democrático pelo qual
tantos lutaram.

No decurso de uma investigação
criminal pode surgir a
necessidade de apreensão da
correspondência sempre que
haja sérias razões para acreditar
que a mesma contém
informações úteis para a
obtenção de provas dos crimes
que estão a ser investigados,
nomeadamente, troca de
informações escritas entre
pessoas, envio de documentos
comprometedores ou de objetos
relacionados com a preparação
ou consumação do crime.
A apreensão é feita pelos órgãos
de polícia criminal e a
correspondência tem que ser
entregue intacta ao juiz que a
tiver autorizado ou ordenado.
Tratando-se de encomendas ou
valores fechados, e caso a
demora na apreensão possa
originar a sua perda, as
autoridades policiais devem
comunicar ao juiz essa situação,
através do meio mais rápido,
para que este autorize a sua
imediata abertura.
Ainda nessa hipótese de
urgência e perigo de perda, as
autoridades policiais podem
atuar diretamente nas estações
de correio e de telecomunicações
suspendendo a remessa de
qualquer correspondência
suspeita.
No entanto, se esta ordem de
suspensão não for validada por
um juiz no prazo máximo de
quarenta e oito horas, a
correspondência tem que seguir
o seu destino.
* Advogado

