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As fichas temáticas editadas pela Task-Force "Alargamento" têm por objectivo fazer, de forma sistemática e sintética, o ponto da situação das conversações sobre os 
diversos aspectos do alargamento da União e das posições adoptadas a este respeito pelos Estados-Membros, pelos países candidatos e pelas Instituições europeias. Estas 
fichas serão actualizadas em função dos progressos realizados nas negociações. Foram já publicadas: 
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2 A Hungria e o alargamento da UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas 
3 A Roménia e o alargamento da UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas 
4 A República Checa e o alargamento da UE 167.335/rev.3 18.10.99 todas 
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12 A Polónia e o alargamento da UE 167.587/rev.3 25.10.99 todas 
13 A República Eslovaca e o alargamento da UE 167.609/rev.2 20.08.99 todas 
14 A Rússia e o alargamento da UE 167.734/rev.2 25.10.99 todas 
15 Aspectos institucionais do alargamento 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16 Controlo e protecção das finanças da UE tendo em vista o alargamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES -FR-IT 
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Número Título Nº PE Data Línguas 
 
31 A segurança e a defesa e o alargamento da União Europeia 167.877 30.10.98 DE-EN-ES -FR-IT 
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I.  RESUMO 
 
A Letónia ganhou novo ânimo quando, em Dezembro de 1999, o Conselho Europeu decidiu que 
as negociações formais com vista à adesão da Letónia à União Europeia deverão ter início em 
Fevereiro de 2000. Esta decisão foi tomada na sequência da publicação do segundo relatório 
periódico da Comissão sobre os progressos efectuados pela Letónia na preparação para a adesão, 
no qual se destacam progressos significativos realizados num amplo leque de domínios. O 
relatório aponta, todavia, também alguns sectores em que será necessário envidar mais esforços, 
em especial a nível da administração pública. 
 
A decisão da União Europeia no sentido de dar início às negociações de adesão constituiu o 
principal avanço político. Outro desenvolvimento importante consistiu na aprovação da lei sobre 
o regime linguístico, depois de um projecto anterior ter sido reenviado ao Saeima pela 
Presidente Vike-Freiberga. A União Europeia e o Comissário da OSCE para as minorias 
nacionais saudaram a aprovação desta nova lei. Outros temas de destaque da vida política na 
Letónia foram a demissão do procurador-geral, num contexto de acusações de ingerência 
política indevida, bem como as investigações às actividades que Konrad Kalejs desenvolveu 
durante a guerra. 
 

II. SITUAÇÃO POLÍTICA 
 
a) Historial recente 
Durante a Idade Média, a Letónia foi ocupada por uma sucessão de governantes estrangeiros 
que estavam interessados na localização estratégica do país, por razões comerciais e pelo facto 
de não haver formação de gelo em grande parte do seu litoral. Grande parte da Letónia ficou sob 
o domínio russo em 1771, na sequência do Tratado de Nystad. A zona de Astern Latgale passou 
a fazer parte do território russo no ano seguinte, em consequência da primeira partilha da 
Polónia, tendo a terceira partilha, em 1795, acrescentado o Ducado de Courland ao Império 
Russo. O movimento independentista da Letónia adquiriu grande dinamismo depois da 
Revolução Russa de 1917, embora a independência total só tenha sido conseguida em 1922, 
quando o governo nacionalista letão, chefiado por Karlis Ulmanis, conseguiu expulsar, primeiro, 
as tropas bolcheviques, e, depois, as tropas alemãs. A independência foi de curta duração: o 
Pacto de Não-agressão celebrado entre a Alemanha e a União Soviética, em 23 de Agosto de 
1939, colocou as repúblicas bálticas na esfera de influência de Moscovo. 
 
As tropas soviéticas entraram no país em 17 de Julho de 1940, e a Letónia foi efectivamente 
anexada depois de eleições fraudulentas levarem à constituição de uma administração que pediu 
a integração do país na União Soviética. A Alemanha assumiu o controlo da Letónia em 1941, 
após ter invadido o seu território, mas o Exército Vermelho soviético expulsou a forças nazis em 
1944, reassumindo o controlo sobre o território. A economia, infra-estruturas e vida política da 
Letónia foram então integradas no sistema soviético, o que levou à industrialização da sua 
economia e à colectivização da sua agricultura. O Partido Comunista da Letónia (LCP) 
monopolizou totalmente o poder, e todos os outros partidos políticos foram proibidos. Depois da 
morte de Estaline, a era de Krutchev trouxe consigo um breve período de descentralização em 
relação a Moscovo, a que se seguiu um novo período de endurecimento. Houve um 
recrudescimento do nacionalismo durante o regime de Brejnev, que incidiu principalmente em 
questões ambientais e num revivalismo das tradições culturais letãs.  
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A partir de 1985, os dissidentes letões começaram a manifestar-se mais abertamente na 
sequência das políticas de glasnost e perestroika de Mikhail Gorbatchev, tendo-lhes, no entanto, 
sido movida uma forte resistência pelo LCP, um partido conservador dominado por russos e 
chefiado por Boris Pugo. Pugo fixou-se em Moscovo em Setembro de 1988, tendo sido 
substituído por Janis Vargis, uma personalidade relativamente liberal. No mês seguinte, a Frente 
Popular da Letónia (LTF) realizou o seu congresso inaugural. O Movimento Letão de 
Independência Nacional (LNNK) foi constituído aproximadamente na mesma altura. Em Julho 
de 1989, o Soviete Supremo letão declarou a soberania e a independência económica da Letónia. 
 
Nas eleições de 1990, a LTF obteve uma maioria dos lugares no Soviete Supremo, que passou 
então a chamar-se Conselho Supremo, e declarou ilegal a anexação soviética de 1940, votando a 
favor do restabelecimento da constituição de 1922. Ivars Godmanis, um dos dirigentes da LTF, 
foi nomeado primeiro-ministro. Devido a pressões exercidas pelos conservadores em Moscovo, 
Gorbatchev enviou tropas de pára-quedistas do Ministério do Interior soviético tomarem a Casa 
da Imprensa, em Riga, em 2 de Janeiro de 1991, e o Ministério da Administração Interna em 20 
de Janeiro, o que deu origem a distúrbios em que morreram quatro pessoas. Num referendo 
realizado em 3 de Março de 1991, 73,7% dos votos expressos foram a favor da independência, 
uma percentagem bastante superior à maioria de dois terços que Moscovo estipulara para a 
secessão. O clima político mudou depois do fracasso do golpe contra Gorbatchev em Agosto de 
1991 (de que Pugo foi um dos organizadores), o que permitiu que a Letónia proibisse o LCP 
ainda no mesmo mês. Em 6 de Setembro de 1991, o Conselho de Estado da União Soviética 
reconheceu formalmente a independência da Letónia. 
 
O governo chefiado pela LTF que tomou posse depois da independência foi perdendo 
rapidamente popularidade à medida que o país mergulhava na recessão. As divisões no próprio 
partido eram múltiplas, e, em Junho de 1993, quando a Letónia realizou as primeiras eleições 
após a independência, a sua queda estava praticamente confirmada. A maioria dos lugares coube 
à Via da Letónia, um partido de centro-direita criado no princípio do ano e chefiado por 
Anatolijs Gorbunovs. Este partido formou um governo de coligação com a União dos 
Agricultores (LFU), que representava os interesses do sector agrícola. Valdis Birkavs, um 
importante membro da LFU, foi nomeado Primeiro-ministro e Guntis Ulmanis, um outro 
membro do partido e sobrinho de Karlis Ulmanis, dirigente do período entre as duas guerras, foi 
eleito Presidente pelo Saeima no ano seguinte. No entanto, deste então, as coligações do 
Governo têm-se caracterizado pela instabilidade, tendo sido particularmente difíceis as 
negociações com vista à formação de um governo a seguir às eleições de 1995.  
 
b) Instituições 
A actual Constituição, adoptada em 21 de Agosto de 1991, é uma versão revista da Constituição 
de 15 de Fevereiro de 1922, que vigorou entre as duas guerras. O Órgão Legislativo de câmara 
única de 100 lugares é o Saeima, o parlamento da Letónia instituído antes da II Guerra Mundial, 
que substituiu o Conselho Supremo de 210 lugares após as eleições de Junho de 1993. O sistema 
eleitoral baseia-se no princípio da representação proporcional, sendo necessário os partidos 
obterem um máximo de 5% do total de votos para conquistarem uma representação no 
Parlamento. O mandato parlamentar é de quatro anos. 
 
O Presidente é eleito pelo Saeima, por escrutínio secreto, para um máximo de dois mandatos 
consecutivos. A sua função é principalmente de carácter protocolar, mas a sua autoridade 
política é considerável, tanto na política externa como interna, sendo ainda comandante das 
Forças Armadas. É o Presidente que nomeia o Primeiro-ministro, que, por sua vez, nomeia um 
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governo que terá de ser aceitável para o Saeima. A prerrogativa presidencial de dissolver o 
Parlamento é dificultada pela obrigatoriedade da realização de um referendo antes da 
convocação de eleições antecipadas. O Presidente pode vetar legislação, mas o seu veto pode ser 
anulado por maioria qualificada no Saeima. 
 
O poder judicial assenta num sistema de tribunais gerais, existindo um Supremo Tribunal que 
funciona como autoridade máxima em todas as acções criminais e civis. As instituições judiciais 
gozam de independência em relação ao poder político, mas têm sido criticadas pela sua 
ineficiência, nomeadamente pelas grandes demoras na realização das audiências e na execução 
das sentenças. O Tribunal Constitucional, que decide sobre a constitucionalidade da legislação, 
realizou a sua primeira sessão em 1996. O Gabinete dos Direitos do Homem, um organismo 
independente, controla a aplicação dos direitos do Homem na Letónia e a sua compatibilidade 
com as normas internacionais.  
 
As últimas eleições realizadas na Letónia tiveram lugar em 3 de Outubro de 1998. Foram 
realizadas em simultâneo com um referendo sobre as alterações à lei da cidadania. As eleições 
colocaram em posição de vantagem os partidos reformistas, que defendem uma economia de 
mercado e um progresso sistemático na via da adesão à UE, o que significa a manutenção da 
política do Governo nesta matéria. O Primeiro-ministro é Vilis Kristopans, do partido Via da 
Letónia. Os resultados foram os seguintes: 
 

Partido % dos 
votos 

Nº de lugares 

Partido do Povo (TP) 21.19 24 
Via da Letónia (LC) 18.05 21 
União Conservadora pela Pátria e pela Liberdade 
(TuB/LNNK) 

14.65 17 

Partido da Harmonia Nacional 14.12 16 
Partido Social-Democrata 12.81 14 
Partido Novo 7.31 8 
Outros 11.87 - 

 
17 dos 100 deputados eleitos para o Parlamento são mulheres. 
 
c) Acontecimentos recentes 
i) Demissão do procurador-geral 
O procurador-geral Janis Skrastins demitiu-se em 3 de Janeiro de 2000. Os deputados da Saeima 
reuniram assinaturas suficientes para requerer uma investigação às actividades do 
procurador-geral. Contudo, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça Andris Gulans decidiu 
contra a realização de uma tal investigação. A demissão foi o culminar do crescente 
descontentamento com a forma como estavam a ser conduzidas as investigações no chamado 
"caso da pedofilia". O caso prendia-se, nomeadamente, com notícias divulgadas pela estação 
televisiva independente LNT, no seu programa semanal de notícias "Nedela", de 19 de Setembro 
de 1999, segundo as quais dois ministros do Governo da Letónia, cujos nomes não foram 
revelados, eram acusados de envolvimento numa rede de prostituição e pornografia infantil. 
Numa entrevista transmitida nesse mesmo programa, dois jovens acusavam de abuso sexual o 
presidente do concurso de beleza "Miss Letónia" e um empregado de uma empresa de turismo 
privada. Posteriormente, os jovens entrevistados no programa declararam, no entanto, ao 
gabinete do procurador-geral que tinham sido subornados pela estação televisiva.  
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Não obstante, o Sr. Skrastins manifestou a opinião de que o objectivo da comissão de inquérito 
parlamentar não era, manifestamente, o de investigar o caso da pedofilia, mas o de tornar o 
procurador-geral numa figura política, tal como nos tempos da União Soviética. Deste modo, o 
procurador-geral seria privado de direitos processuais, mantendo apenas tarefas organizacionais. 
Os opositores ao Sr. Skrastins começaram, no entanto, novamente a recolher assinaturas, a fim 
de solicitarem mais uma investigação às suas actividades. 
 
ii) Lei sobre o regime linguístico 
Em Julho, o Saeima aprovou um lei controversa sobre o regime linguístico, apesar das 
advertências feitas pelo Ocidente de que o diploma continha falhas. Esta lei visava assegurar a 
utilização da língua letã na maioria das áreas da vida, e destinava-se a superar mais de 50 anos 
de domínio da língua russa, durante a ocupação do país pela União Soviética. Nos termos da lei, 
as empresas controladas pelo Estado eram obrigadas a utilizar o letão em relatórios oficiais 
estatísticos e contabilísticos, além de conferir aos cidadãos o direito de insistirem na presença de 
um intérprete em reuniões de trabalho em que a língua utilizada não fosse o letão. No entanto, a 
Presidente, Sra. Vike-Freiberga, enviou de novo a lei ao Saeima, argumentando que a lei era 
“imprecisa e inadequada” e que era necessário definir mais precisamente alguns termos e 
requisitos que “são demasiado orientados e limitativos, em vez de educarem e integrarem a 
sociedade letã”. Acrescentava ainda que “uma lei clara e inequívoca será útil a todos. Por 
conseguinte, a precisão jurídica é importante, bem como a compatibilidade desta lei com a 
constituição e as obrigações internacionais da Letónia”. Ao mesmo tempo, a Presidente frisou a 
necessidade de uma legislação susceptível de restabelecer os direitos da língua letã, que haviam 
sido descurados durante a ocupação soviética. 
 
Uma versão revista da lei sobre o regime linguístico foi aprovada em 9 de Dezembro de 1999 e 
assinada pela Presidente em 20 de Dezembro. O projecto apresentado em Julho foi criticado por 
ser incompatível com a constituição da Letónia e com os compromissos assumidos pelo país no 
contexto do Tratado da União Europeia e das Convenções das Nações Unidas em matéria de 
direitos humanos. A lei entrará em vigor em 1 de Setembro de 2000. 
 
A lei estabelece as regras de utilização e preservação da língua nacional no sector público, mas 
também no sector privado na medida em que tal reflicta os interesses do Estado, nos domínios 
da segurança pública, da saúde, dos padrões morais da população, dos cuidados de saúde, da 
defesa do consumidor e dos direitos dos trabalhadores, da higiene e segurança no trabalho e da 
inspecção pública e administrativa. A lei não será aplicável nem às comunicações de carácter 
não oficial entre cidadãos da Letónia, nem às comunicações internas entre membros de grupos 
étnicos, aos serviços da Igreja, às cerimónias, aos rituais e outras formas de culto religioso. 
 
A lei sobre o regime linguístico estipula que todos os funcionários públicos terão de falar a 
língua letã suficientemente bem para exercerem as suas funções de natureza profissional e 
oficial. Porém, também os empregados do sector privado terão de falar a língua nacional, na 
medida em que a sua actividade esteja ligada aos interesses legais do público. Caso estas 
pessoas exerçam funções públicas específicas, o seu conhecimento da língua letã terá de ser 
adequado ao exercício destas funções. De acordo com esta lei, os eventos públicos organizados 
por organizações e empresas estatais ou governamentais, bem como por empresas em que a 
maioria do capital é detida pelo Estado, realizar-se-ão na língua nacional. Caso contrário, terá de 
ser providenciada a interpretação para o letão.  
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O Comissário da OSCE para as minorias nacionais, Max van der Stoel, acolheu com satisfação 
esta nova lei, que considera fundamental para o cumprimento das obrigações e compromissos 
internacionais assumidos pela Letónia. 
 
iii) O caso de Konrad Kalejs 
O cidadão australiano, Konrad Kalejs, alegado comandante da companhia "Arajs Kommandos" 
de 1941 a 1944, foi deportado do Reino Unido em 6 de Janeiro de 2000. De acordo com 
documentos alemães, o "Einsatzkommando" nazi assassinou, com a colaboração do "Arajs 
Kommandos" e de outros grupos locais semelhantes, 29.000 pessoas (90% das quais eram 
judias) antes de 10 de Agosto de 1941. Alguns meses mais tarde, 27.800 judeus que viviam no 
gueto judeu de Riga foram mortos a tiro, numa operação que durou três dias, na floresta perto de 
Riga para dar lugar aos milhares de judeus vindos da Alemanha. Em Janeiro de 1942, apenas 
4.000 dos 70.000 judeus que no início da guerra se encontravam na Letónia estavam ainda 
vivos. O "Arajs Kommando" que colaborava com o "Einsatzkommando" foi responsável por 
mais de metade destas mortes. O "Arajs Kommando" associou-se também ao "movimento 
anti-guerrilheiro" da SS, no âmbito do qual procediam à detenção e ao assassínio de civis. Ao 
"Arajs Kommando" competia também a vigilância do campo de concentração de Salaspils, onde 
os prisioneiros morriam, sobretudo, devido às condições desumanas em que se encontravam, ou 
eram assassinados a tiro quando tentavam fugir. O "Arajs Kommando" tinha a responsabilidade 
de organizar o trabalho de vigilância e de impedir a fuga dos prisioneiros em Salaspils na 
Letónia.  
 
Konrad Kalejs sempre negou todas as acusações, afirmando ter sido trabalhador agrícola durante 
a guerra. Fixou-se na Dinamarca e, cinco anos mais tarde, fugiu para a Austrália como 
refugiado, onde trabalhou nos Serviços de Imigração australianos e obteve a cidadania em 1957. 
Em 1959, foi viver para os Estados Unidos, onde constituiu uma empresa imobiliária bem 
sucedida; porém, no final de 1984, o Departamento de Justiça norte-americano começou a 
segui-lo de perto, depois de ter sido alertado para as acusações de que era alvo. Em 1994, 
Konrad Kalejs foi deportado para a Austrália, depois de um tribunal norte-americano ter 
declarado que ele fora um "oficial-chave" no assassínio de milhares de pessoas inocentes. Em 
1995, fugiu da Austrália para o Canadá, de onde foi novamente deportado dois anos mais tarde, 
depois de um inquérito de dez meses ter revelado o seu envolvimento no assassínio de 30.000 
judeus num campo de concentração nazi. Por último, foi deportado do Reino Unido para a 
Austrália em Janeiro de 2000. 
As autoridades da Letónia foram alvo de críticas por não terem levado a cabo investigações 
suficientemente exaustivas. A última investigação foi concluída em 1997, sem que dela tenham 
resultado provas para suster as acusações de crimes de guerra. O Governo da Letónia reabriu o 
processo de investigação em Janeiro.  
 
iv) Substituição dos antigos passaportes soviéticos 
O Governo decidiu prorrogar o prazo de substituição dos antigos passaportes da União Soviética 
até 31 de Março de 2000. Em 20 de Janeiro, o Governo irá aprovar propostas, a fim de assegurar 
que o maior número possível de pessoas substituam os seus antigos passaportes soviéticos. 
Inicialmente, o prazo para a substituição foi fixado em 31 de Dezembro de 1999, tendo o 
programa arrancado em 10 de Abril de 1997. Em Dezembro de 1999, o número de pedidos de 
substituição recebidos diariamente era de 1000, ou seja, duas vezes a média do mesmo ano, em 
que foram emitidos 12.000 a 13.000 passaportes por mês. 
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III.  SITUAÇÃO ECONÓMICA 
 
a) Resumo 
Depois de três anos de crescimento rápido, a economia letã está a atravessar um período de 
dificuldades, na sequência da crise financeira russa de Agosto de 1998, que levou ao colapso do 
mercado de exportação mais importante da Letónia. O declínio económico teve por 
consequência uma quebra das receitas orçamentais, enquanto as despesas, em especial as 
despesas relacionadas com os benefícios sociais e os subsídios económicos, estão a aumentar 
rapidamente.  
 
O saldo do orçamento central do Estado manteve-se positivo durante grande parte do primeiro 
trimestre, principalmente graças a variações sazonais das despesas, mas tornou-se negativo em 
Abril. De Janeiro a Junho, o défice orçamental do país foi de 48 milhões de LVL (80 milhões de 
dólares, ou cerca de 1,3% do PIB previsto para 1999). Trata-se de um valor próximo do 
objectivo fixado, já que o défice orçamental previsto no plano orçamental para o ano inteiro era 
de 2,9% do PIB. No entanto, o ritmo a que o défice está actualmente a aumentar constitui 
motivo de preocupação, e o novo Governo deverá efectuar reduções orçamentais. 
 

 
b) Sinopse das previsões 

(Variação percentual anual, salvo indicação em contrário) 
 

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)

 
Crescimento real do PIB 8.6 3.6 0.0 2.5
Produção industrial 13.7 3.0 -5.0 2.0
Serviços 7.7 4.6 2.0 3.3
Preços no consumidor (média) 8.4 4.7 2.8 3.0
Preços no consumidor (final do ano) 6.9 2.8 3.5 3.0
Exportações FOB (milhões de dólares) 1,838 2,011 1,950 2,040
Importações FOB (milhões de dólares) -2,686 -3,141 -2,950 -2,970
Balança comercial (milhões de dólares) -848 -1,130 -1,000 -930
Balança de transacções correntes
(milhões de dólares) -345 -714 -590 -510

como % do PIB 6.3 11.1 9.2 7.5
 

(a) Valores reais. (b) Previsões da EIU. 
 

 
c) Declínio económico 
Depois de dois trimestres sucessivos de crescimento negativo, a economia da Letónia entrou 
tecnicamente em recessão no primeiro trimestre de 1999. O PIB real diminuiu 1,9% em termos 
anuais no terceiro trimestre de 1998, seguindo-se uma diminuição de 2,3% no primeiro trimestre 
de 1999. Os dados referentes ao segundo trimestre revelam que a produção industrial e as 
exportações continuam a diminuir. O sector dos serviços mostrou-se mais dinâmico durante o 
primeiro trimestre de 1999, uma tendência que não deverá persistir. O forte crescimento do 
comércio retalhista desde o princípio do ano até Abril deveu-se à previsão de aumentos dos 
impostos e a um acentuado crescimento dos salários – factores que deverão desaparecer no 
segundo trimestre. No entanto, o crédito ao consumo continua a aumentar, apesar das elevadas 
taxas de juro reais. 
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i) Produção industrial 
A indústria deverá apresentar uma modesta recuperação no segundo semestre do ano, já que 
prossegue a reorientação das exportações e se continua a verificar uma mudança gradual da 
procura interna para produtos de consumo mais baratos, produzidos internamente. No entanto, 
prevê-se que a produção industrial registe uma quebra de 5% em comparação com 1998. Como 
a indústria transformadora represente uma parcela relativamente pequena do PIB da Letónia 
(cerca de 20% em 1998), é possível que o país venha ainda a registar um crescimento modesto 
no segundo semestre de 1999, graças à expansão permanente do sector dos serviços. A previsão 
para o conjunto de 1999 pressupõe a estagnação económica; no entanto, se houver novas 
interrupções do comércio em regime de trânsito com a Rússia, o risco de uma clara recessão 
deverá também aumentar. A pequena economia aberta da Letónia deverá retomar bastante 
depressa o crescimento económico, logo que a situação ao nível das exportações comece a 
melhorar. Partindo do pressuposto de que se verificará um aumento do crescimento na UE e 
uma recuperação na Rússia, prevê-se que o crescimento em 2000 atinja 2-3%. 
 
ii) Estrutura das relações comerciais 
Em 1998, 56,6% das exportações da Letónia tiveram como destino a UE, de onde provieram 
55,3% das importações do país. Os principais parceiros comerciais da Letónia foram a 
Alemanha (16% das exportações, 17% das importações), a Suécia (10% e 7%, respectivamente) 
e o Reino Unido (13% e 3%, respectivamente). A CEI forneceu 19% das importações e 
absorveu 16% das exportações, tendo a Rússia, só por si, sido responsável por 12% de umas e 
outras. No primeiro semestre de 1999, a importância relativa do comércio com a UE aumentou, 
em detrimento do comércio com a CEI. 
 
iii) Défice da balança comercial 
O défice da balança comercial aumentou rapidamente depois da queda súbita das exportações 
para a Rússia no segundo semestre do ano passado. Durante o ano de 1998, o referido défice 
atingiu 1,1 mil milhões de dólares, o que equivale a quase 18% do PIB. Atendendo a que grande 
parte das importações da Letónia se destina à transformação nas indústrias de exportação ou à 
reexportação, a contracção das vendas externas traduziu-se numa diminuição das importações. 
Durante os primeiros quatro meses de 1999, as importações diminuíram 13,5% em termos 
anuais, ao passo que as exportações registaram uma contracção de 10,2%, tendo o défice da 
balança comercial sido inferior ao do mesmo período de 1998 em cerca de um quinto. No 
primeiro trimestre, as exportações para a Rússia diminuíram cerca de 70% em relação ao nível 
de 1998, mas houve indícios muito ligeiros de uma recuperação das vendas à antiga União 
Soviética.  
 
As exportações para a UE deverão continuar a aumentar, embora o lento crescimento das 
principais economias da UE, especialmente a da Alemanha, deva limitar a procura de produtos 
da Letónia em 1999. A procura de importações por parte da Letónia deverá aumentar 
ligeiramente na segunda metade do ano, e o aumento dos preços do petróleo deverá agravar 
ainda mais as despesas do país em importações. No entanto, os valores das importações não 
deverão atingir os níveis elevados registados em 1998. Prevê-se que o défice da balança 
comercial atinja cerca de mil milhões de dólares em 1999. Correspondendo a 15% do PIB 
previsto, trata-se ainda de um valor considerável, e o Governo terá de envidar novos esforços 
com vista a fazer baixar o défice para um nível susceptível de poder ser confortavelmente 
financiado pelo investimento estrangeiro a longo prazo.  
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iv) Investimento estrangeiro directo 
Até 1998, a Letónia conseguiu financiar todo o seu défice com o exterior através do 
investimento estrangeiro directo (IED), mantendo assim a um nível mínimo os empréstimos 
contraídos externamente. No entanto, em 1998, o afluxo de IED, de apenas 274 milhões de 
dólares, permaneceu a um nível bastante inferior às expectativas. Os factores que contribuíram 
para manter o afastamento dos investidores estrangeiros no ano passado, nomeadamente a falta 
de progressos ao nível das privatizações, a incerteza política e as perspectivas económicas 
sombrias da região, estiveram também presentes em 1999. Por conseguinte, o afluxo de IED 
deverá, mais uma vez, situar-se abaixo do seu ponto máximo de 1997, ano em que atingiu 520 
milhões de dólares.  

 
v) Exportações de serviços 
O excedente da balança de serviços, que, tradicionalmente, correspondia a cerca de 40% do 
défice do comércio de mercadorias com o exterior, diminuiu acentuadamente em 1998. A 
quebra da procura russa levou à falência de muitas empresas transportadoras letãs, e, no 
primeiro trimestre de 1999, não se registaram quaisquer indícios de uma recuperação dos 
transportes rodoviários ou ferroviários. O novo terminal petrolífero da Lituânia irá impulsionar a 
concorrência regional no sector do comércio em regime de trânsito e fazer baixar as taxas de 
trânsito . Os congestionamentos ao nível das infra-estruturas impedirão as empresas petrolíferas 
russas de aumentarem as exportações para além dos níveis actuais. Prevê-se, pois, que as 
exportações de serviços por parte da Letónia diminuam este ano e recuperem apenas 
gradualmente em 2000. Como as importações de serviços deverão diminuir na mesma 
proporção, a balança de serviços continuará a registar um saldo positivo, ajudando a reduzir o 
défice da balança de transacções correntes. Está prevista uma diminuição gradual do défice da 
balança de transacções correntes, que deverá baixar de 590 milhões de dólares este ano para 510 
milhões de dólares em 2000. 
 
vi) Liberalização do comércio 
A liberalização do comércio na Letónia continuou a registar progressos em 1998 e 1999, e, em 
Fevereiro deste ano, o país aderiu formalmente à OMC. As pautas das importações mais 
específicas foram convertidas em pautas ad valorem, tendo sido, basicamente, eliminados todos 
os direitos na exportação. Em 1998, foi introduzido um novo sistema de determinação do valor 
aduaneiro. Em 1999 e até à data, foram efectuadas várias reduções pautais, tendo havido apenas 
um número reduzido de aumentos pautais, nomeadamente, um aumento recente da pauta de 
importação da carne de suíno para 70%, em resposta a acusações de dumping. 
 
d) Parecer do FMI 
Num relatório publicado em 10 de Agosto de 1999, no seguimento de consultas à Letónia, os 
Directores Executivos do FMI felicitaram as autoridades por terem continuado a adoptar 
políticas financeiras prudentes em 1998 e pelos progressos realizados na introdução das 
transformações estruturais necessárias ao estabelecimento de uma economia de mercado. Eles 
observaram que os resultados obtidos ao nível do crescimento global haviam sido satisfatórios 
em 1998, apesar do impacte adverso da crise russa, e que a inflação baixara mais rapidamente 
do que se esperava. Quanto ao futuro, os Directores sublinharam a necessidade de se adoptarem 
políticas orçamentais e monetárias sólidas e de um maior reforço do sistema financeiro. 
 
Constatando a atitude prudente da Letónia ao adoptar uma política orçamental susceptível de 
assegurar um desempenho económico positivo, os Directores manifestaram alguma preocupação 
em relação ao aumento significativo do défice orçamental previsto na Lei do Orçamento de 
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1999, e frisaram a necessidade de se garantir a estabilidade financeira de base. Acolheram com 
agrado a recente reavaliação da situação económica por parte do Governo e a sua intenção de 
adoptar medidas imediatas tendentes a assegurar a consolidação orçamental em 1999, bem como 
de adoptar novas medidas em 2000. 
 

IV.  RELAÇÕES COM A UE 
 
a) Comissão Europeia 
i) Parecer 
A Letónia apresentou o seu pedido de adesão à União Europeia em 27 de Outubro de 1995. A 
Comissão Europeia publicou o seu parecer sobre o pedido em 15 de Julho de 1997. 
Recomendou que a Letónia não fosse incluída no primeiro grupo de países com quem se 
encetariam negociações com vista à adesão.Os principais pontos do parecer foram os seguintes: 
 
Critérios políticos 
As instituições políticas mostravam-se estáveis e a funcionar bem, e o processo democrático 
decorria de forma imparcial e sem sobressaltos. A Letónia precisaria, todavia, de melhorar o seu 
sistema judicial, intensificar o combate contra a corrupção, acelerar o processo de naturalização 
dos não-cidadãos de origem russa e melhorar o acesso de grupos minoritários a determinadas 
profissões. A Comissão considerava ainda ser necessária uma reforma substancial do sector 
administrativo e do sistema judicial. 
 
Critérios económicos 
O PIB per capita da Letónia correspondia a 18% da média da UE. Foram feitos progressos 
consideráveis no sentido de se estabelecer uma economia de mercado relativamente aberta. O 
comércio e os preços foram em grande medida liberalizados, mas o défice da balança comercial 
era elevado e as exportações incidiam sistematicamente em produtos de reduzido valor 
acrescentado. A economia da Letónia teria dificuldade em competir ao nível da UE, atendendo 
ao facto de o processo de privatização não estar concluído, ao carácter pouco competitivo de 
muitas empresas públicas e à vulnerabilidade do sector bancário. 
 
Capacidade para assumir as obrigações da adesão 
No que se refere a legislação essencial sobre o mercado, a Comissão Europeia observou que a 
Letónia fez progressos significativos nas áreas bancária, dos direitos de propriedade industrial e 
da conformidade do direito das sociedades. São necessárias mais medidas em relação à 
protecção dos direitos de propriedade intelectual, processos relativos aos concursos públicos, 
protecção de dados, concorrência e direito fiscal. Nos domínios da educação, telecomunicações, 
pescas, e política externa e de segurança, a Letónia não deverá ter dificuldade em assumir o 
acervo jurídico e institucional. São necessários mais progressos nas áreas do ambiente, 
agricultura e política energética. Embora tenham sido efectuadas reformas significativas ao nível 
do sistema de transportes, a Letónia necessitará de maiores investimentos com vista a alargar a 
rede de transportes europeia. 
 
ii) Relatório periódico 
Em 13 de Outubro de 1999, a Comissão publicou o seu segundo relatório periódico sobre os 
progressos efectuados pela Letónia na preparação para a adesão. Nas suas conclusões, a 
Comissão constata que: 
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"A Letónia preenche os critérios políticos de Copenhaga. Embora se tenham registado 
progressos significativos na integração dos "não-cidadãos", será necessário assegurar que o 
texto definitivo da lei sobre o regime linguístico é compatível com as normas internacionais e 
com o Acordo Europeu. Algumas das áreas que é necessário melhorar são o reforço do aparelho 
judicial e a sua eficiência, o combate à corrupção e a promoção da aprendizagem do letão entre 
os "não-cidadãos". 
 
A Letónia pode ser considerada uma economia de mercado viável em funcionamento. A médio 
prazo, este país deverá ter capacidade para enfrentar a pressão da concorrência e as forças de 
mercado da União Europeia, na condição de manter uma estabilidade macroeconómica e que 
leve a cabo a reforma estrutural. 
 
A actividade económica na Letónia registou um nítido abrandamento devido à crise russa. Neste 
contexto externo delicado, as autoridades conseguiram preservar a estabilidade dos sectores 
macroeconómico e financeiro através da adopção das medidas que se impunham. Estas 
circunstâncias desfavoráveis desencadearam uma evolução no sector financeiro e empresarial; 
as regras prudenciais foram reforçadas e prossegue a consolidação do sector financeiro. Apesar 
do abrandamento da economia comunitária, a Letónia continuou a aumentar as suas exportações 
para a União Europeia. 
 
Nos próximos tempos, as autoridades devem concentrar-se na manutenção da estabilidade 
macroeconómica, nomeadamente ao assegurar um controlo eficaz das finanças públicas. Além 
disso, as autoridades da Letónia devem procurar eliminar os últimos obstáculos à actividade 
empresarial e aos investimentos. Falta ainda proceder à privatização de algumas grandes 
empresas públicas. Deverão continuar a ser realizados investimentos nas infra-estruturas e 
deverá ser prosseguido o desenvolvimento das qualificações do pessoal para que seja mantido o 
aumento da produtividade a longo prazo e para que a Letónia continue a atrair investimentos 
directos estrangeiros. 
 
A Letónia progrediu muito na prossecução do alinhamento da sua legislação pelo acervo no 
domínio do mercado interno, em especial no que diz respeito à legislação sectorial relativa à 
livre circulação das mercadorias e dos serviços, à concorrência e aos auxílios de Estado. A partir 
de agora as instâncias competentes em matéria de concorrência e de auxílios de Estado estão já 
operacionais e funcionam de modo satisfatório. Foram igualmente realizados progressos 
regulares no domínio da fiscalidade, da energia e dos transportes ferroviários. Foram efectuadas 
melhorias notáveis a nível do ambiente e, mais especialmente, avaliações do impacto ambiental 
e qualidade do ar. No domínio da justiça e assuntos internos há a assinalar uma evolução 
positiva, nomeadamente no que respeita aos vistos e à legislação em matéria de asilo. 
 
Deverão ainda ser realizados esforços suplementares em matéria de protecção dos direitos de 
propriedade intelectual e industrial, em especial no que respeita à aplicação da legislação, à 
protecção dos dados e à lei sobre as sociedades. De igual modo, será necessário desenvolver 
esforços consideráveis no sector das telecomunicações, da agricultura, da pesca e da política 
regional para adaptar as estruturas às exigências do acervo. Há ainda um grande trabalho a fazer 
para criar um sistema de controlo financeiro adequado. Será conveniente reforçar as capacidades 
para a aplicação do acervo em matéria social e de velar pelo funcionamento eficaz da 
administração aduaneira. No domínio do ambiente, o ambicioso programa de alinhamento e de 
planificação estratégica deverá traduzir-se por medidas de aplicação concretas. As capacidades 
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das forças policiais e a coordenação em matéria de luta contra o crime organizado devem ser 
reforçadas. 
 
A Letónia continuou a responder de forma satisfatória às prioridades a curto prazo da parceria 
para a adesão, tendo feito progressos satisfatórios no alinhamento da sua legislação pelo acervo 
e na criação, na maioria dos sectores, das estruturas necessárias à sua aplicação. No entanto, o 
retardo acumulado na aplicação da reforma da administração pública enfraqueceu as suas 
capacidades neste domínio. A capacidade de aplicação deverá ser objecto de uma abordagem 
mais sistemática, salientando as telecomunicações, a agricultura, as alfândegas, a administração 
fiscal, a segurança marítima e o controlo financeiro. 
 
O texto integral do segundo relatório periódico da Comissão encontra-se disponível na Internet 
em http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Os pormenores do 
primeiro relatório periódico, publicado em 4 de Novembro de 1999, podem ser consultados na 
ficha temática anterior (PE 167.532/rev 2). 
 
b) Parlamento Europeu 
Quando o Parlamento analisou o seu parecer sobre a Agenda 2000 da Comissão e os pareceres 
sobre os pedidos de adesão, a assembleia manifestou a opinião de que o processo de 
alargamento devia ser o mais abrangente possível. Em 4 de Dezembro de 1997, o PE aprovou 
uma resolução sobre a comunicação da Comissão intitulada "Agenda 2000 - Para uma União 
mais forte e mais ampla" (C4-0371/97). A resolução afirma que o Parlamento “manifesta a sua 
convicção de que todos os países candidatos que preenchem actualmente os critérios de 
consolidação da ordem democrática e de respeito dos direitos humanos e da protecção das 
minorias estabelecidos em Copenhaga têm o direito de abrir o processo reforçado de acesso e 
negociação simultaneamente, e de que este processo deveria começar para todos os referidos 
países no início de 1998”. Depois de sublinhar que esse processo deve ser abrangente, a 
resolução afirma que o Parlamento “considera que devem ser iniciadas intensas negociações, 
numa base individual, com os países que tiverem feito maiores progressos e - embora notando 
algumas apreciações pouco exactas - apoia a avaliação da Comissão quanto aos países que 
actualmente se encontram nessa situação”. Em relação à Letónia, especificamente, a resolução 
“considera que a Letónia efectuou esforços substanciais para a criação de instituições nacionais, 
embora, se quiser aplicar convenientemente o acervo comunitário, ainda deva tomar medidas no 
que se refere à administração pública e à aplicação e execução dos princípios de um Estado de 
Direito”. Além disso, “considera igualmente que o país efectuou reformas positivas com vista à 
transição para a economia de mercado”. Constata ainda “a existência de um certo número de 
problemas, como por exemplo o estatuto da minoria de origem russa, o processo de privatização 
ainda por concluir e a necessidade de reformar o aparelho judicial e administrativo”. 
 
Em Novembro de 1998, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o pedido de adesão da 
Letónia à União Europeia tendo em vista o Conselho Europeu de Viena (A4-0430/98). A 
resolução insiste em que a oportunidade de uma transição suave para a fase de negociações 
intensivas deverá ficar sempre em aberto. Saúda também “o resultado do referendo de 3 de 
Outubro, em que a população letã se pronunciou a favor de uma modificação da lei sobre a 
nacionalidade no sentido da abolição do criticado sistema das "janelas" e da atribuição 
automática da nacionalidade aos filhos de apátridas nascidos no território da Letónia após a 
proclamação da independência”. 



 

 16PE 167.532/rév.3
  

c) Conselho de Ministros 
Em Madrid, o Conselho Europeu decidiu que as negociações com vista à adesão de Chipre e 
Malta se iniciariam seis meses após a conclusão da conferência intergovernamental (CIG). 
Afirmou ainda que tomaria as decisões necessárias para iniciar as negociações com vista à 
adesão dos países da Europa Central e Oriental à luz dos resultados da CIG. Manifestou a 
esperança de que “a fase preliminar das negociações coincidisse com o início das negociações 
com Chipre e Malta”. No Conselho de Florença, este compromisso foi reforçado pela 
confirmação de que as negociações com os países da Europa Central e Oriental teriam início na 
mesma altura que as negociações com Chipre e Malta, ou seja, seis meses após a conclusão da 
CIG. 
 
A conferência intergovernamental foi concluída em Amesterdão em Junho de 1997. Ficou, 
assim, aberto caminho ao início das negociações dentro de seis meses, em conformidade com as 
conclusões de Madrid. No Luxemburgo, em Dezembro de 1997, o Conselho decidiu “iniciar um 
processo de adesão abrangendo os dez países candidatos da Europa Central e Oriental e Chipre”. 
Além disso, o Conselho “decidiu convocar conferências intergovernamentais bilaterais na 
Primavera de 1998, com vista a dar início às negociações com Chipre, a Hungria, Polónia, 
Estónia, República Checa e Eslovénia sobre as condições do seu ingresso na União e assegurar 
os necessários ajustamentos ao Tratado”. O processo de alargamento foi iniciado conforme 
previsto, em Londres, em 12 de Março de 1998, com a primeira Conferência Europeia. 
 
Na Cimeira de Helsínquia em Dezembro de 1999, o Conselho Europeu "decidiu convocar, para 
Fevereiro de 2000, conferências intergovernamentais bilaterais para dar início às negociações 
com a Roménia, a Eslováquia, a Letónia, a Lituânia, a Bulgária e Malta sobre as condições da 
sua admissão na União e as adaptações dos Tratados que a mesma implica." O Conselho 
salientou que "durante as negociações, cada Estado candidato será julgado pelos seus méritos 
próprios. Este princípio aplicar-se-á tanto à abertura das negociações sobre os diversos capítulos 
como à sua condução. A fim de não quebrar o ritmo das negociações, dever-se-ão evitar 
processos complexos. Os Estados candidatos que foram agora admitidos no processo de 
negociação terão a possibilidade de, num período de tempo razoável, recuperar o atraso em 
relação aos candidatos que já estão em negociações, caso tenham realizado progressos 
suficientes nos seus preparativos. Os progressos nas negociações devem acompanhar a par e 
passo os progressos na integração do acervo comunitário na legislação, bem como na sua 
efectiva implementação e execução." 
 
 

*  *  * 
 
 

Para mais informações, é favor contactar: 
Adam ISAACS, Parlamento Europeu, DG IV 
Serviço de Cooperação Internacional, Análise e Pesquisa Documental /Bruxelas 
Tel. (32) 2 284 3072 / fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
Para informações sobre a situação económica, é favor contactar: 
John WITTENBERG, Parlamento Europeu, DG IV 
Divisão dos Assuntos Internacionais e Constitucionais 
Tel. (352) 4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ANEXO I 
 
COMPOSIÇÃO DO GOVERNO DA LETÓNIA EM 16 DE DEZEMBRO DE 1999 
 
PRESIDENTE (Tomada de posse em 8 de Julho de 1999)  Vaira VIKE-FREIBERGA 
 
 
GABINETE DE COLIGAÇÃO 
(Ver filiações partidárias no fim da lista) 
 
PRIMEIRO-MINISTRO Andris SHKELE (PP) 
 
MINISTROS 
Agricultura Aigars KALVITIS (FF/LNNK) 
Cultura Karina PETERSONE (LW) 
Defesa Girts KRISTOVSKIS (LW) 
Economia Vladimirs Makarovs (FF/LNNK) 
Educação e Ciências Maris VITOLS (PP) 
Protecção do Ambiente e Desenvolvimento Regional Vents BALODIS (FF/LNNK) 
Finanças Edmunds KRASTINSH (PP) 
Negócios Estrangeiros Indulis BERZINS (LW) 
Interior Mareks SEGLINS (PP) 
Justiça Valdis BIRKAVS (LW) 
Transportes Anatolijs GORBUNOVS (LW) 
Segurança Social Roberts JURDZS (FF/LNNK) 
 
MINISTROS DE ESTADO 
Ministro encarregado de Missões Especiais no âmbito da 
Cooperação com Instituições Financeiras  Roberts ZILE (FF/LNNK) 
Ministro encarregado de Missões Especiais no âmbito da 
Administração Pública e da Reforma Autárquica   Janis BUNKSS (LW) 
 
 
Presidente do Parlamento Janis STRAUME (FF/LNNK) 
 
 
Presidente do Banco Central     Einars REPSE 
 
 
(As próximas eleições estão previstas para Agosto de 2003) 
 
 
FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS: 
PP   Partido do Povo 
LW   Via da Letónia 
FF/LNNK  Pátria e Liberdade/Movimento Letão de Independência Nacional (partido de 

união) 
 


