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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻪ
اﺳﺖ.ﻟﯿﺴﺒﻮن
آن ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺖ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اروﭘﺎ اﺳﺖ  .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ن
ﭘُﺮﺗُﻐﺎل ﮐﮐﺸﻮری در ﺟ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺮز
ﺎ
در ﻏﺮب
اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ر
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻢ ﻣﺮز ﺑﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺲ
ل
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮﻮراﺳﺖ.
ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی و در ﻏﺮب ﮐﺸﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺳﺖ.زﺑﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ  1/214ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﺸﺸﻮر در ﺷﺒﻪ ﺟ
ﻫﺎی روﻣﯽﺗﺒﺎر اﺳﺳﺖ.
ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺷﺎﺧﻪٔ زﺑﺎن ی
رﺳﻤﯽ ﻣﺮددم آن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ

در اﯾﺮان و ﻣﺴﺘﻌﻤ
ﺑﻮد)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﭙﺎﺎﻧﯿﺎ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﻮﯾﺎن ر
ﭘﺮﺗﻐﺎل زﻣﺎﺎﻧﯽ از اﺑﺮﻧﯿﺮوﻫﻫﺎی ﺟﻬﺎن د
ﻌﻤﺮهﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺷﺮق و
ﻏﺮب ﺟﻬﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ وواﭘﺴﯿﻦ آن ﻣﺎﮐﮐﺎﺋﻮ ﺑﻮد و ﺑﺰررگﺗﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮززﯾﻞ.ﻫﻤﻪٔ ﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺟﻨﮓ ﺷﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﭘﺮﺮﺗﻐﺎﻟﯿﻬﺎ
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد.
از ٔ
اﯾﻢ.ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ددﺳﺖ اﻧﻬﺎ را ز
را ﺷﻨﯿﺪه ﻢ
ﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮﻮری را ﮐﻪ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﮔﺮﻓﺖ در
ﻻزار« ﯾﮏ ﺣﮑ
در  1932ژژﻧﺮال »آﻧﺘﻮﻧﯿﻮﻮ اوﻟﯿﻮﯾﺮا ﺳﺎﻻ
اﻗﺘﺪار اﺧﻼﻗﯽ
ر
ﻻزار ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮاﻧﻧﮑﻮ در اﺳﭙﺎﻧﯿﯿﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اررﺗﺶ و
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺮﭘﭘﺎ داﺷﺖ  .دﯾﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺎﻻ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻋﯽ در درون ﮐﮐﺸﻮر را ﺳﺪ ﮐﺮد و از ﺳﻮﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﭘﺮﺮﺗﻐﺎل ﺑﻮد  .ﺳﺳﺎﻻزار
آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻓﺎﺷﺷﯿﺴﻢ در ن
ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد  .او ﺲ
ل
ﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﻣﺴﺘﻌﻌﻤﺮات
ﺟﻨﺒﺶ ی
ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ  ،از ﺑﯿﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﻫﺎ در ﭘﺮﺗﻐﺎل و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،
ﻢ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و آﻣﺮﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺘﯽ ارروﭘﺎی زﺧﻢ ددﯾﺪه از
ﻗﺪرت ﯽ
ﺖ
اﯾﻦ دو ژﻧﺮﺮال ﻣﺘﺤﺪ ﻫﯿﺘﺘﻠﺮ را
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻮج ﺳﻘﻮط ﻓﺎﺷﺷﯿﺴﻢ از ﺻﺤﻨﻨﻪ ﺣﺬف
اﻣﻮاج ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ددر ﻫﺮ دو
ﭘﺮﺗﻐﺎل و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺸﻬﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ! اﻟﺒﺒﺘﻪ روی ج
ل
ﻧﺸﻮﻧﺪ .آﻧﻬﻬﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ددﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺼﻠﺢ
ﻫﻤﺮاه ژﻧﺮال ﻓﺮﺮاﻧﮑﻮ در
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﻻززار ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺑﻪ ﻫﻤ
ﮐﺸﻮر از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻧﯿﯿﺮوﻫﺎی ﯽ
ﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪههﻫﺎی دوران ﺗﻠﻠﺦ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺴﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻣﻬﻤﯽ از اروﭘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ  ،آﺧ
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ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ  84/5درﺻﺪ از ﻣﺮدم آن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﯿﺮو ﮐﻠﯿﺴﺎی رم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.زﺑﺎن رﺳﻤﯽ آن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ.ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ) 10/707/924ﮋوﺋﯿﻪ  ( 2009ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪ ﭘﻮل
رﺳﻤﯽ ﯾﻮرو )  (EURاﺳﺖ .

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﻗﻮام
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﻠﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﮔﻼﺋﺴﯽ ﻫﺎ ،ﻟﻮزﯾﺘﯿﻦ ﻫﺎ ،ﺳﻠﺘﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﺳﯿﻨﺘﺲ ﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺷﺮاف و ﻧﺠﺒﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﻟﺌﻮن و ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ در ﮔﺮﻓﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺎن ﻣﺎﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﯿﻤﺎراﻧﺶ)ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺑﯿﻦ آﻓﻮﻧﺴﻮ ﻫﻨﺮﯾﮑﺶ،ﮐﻨﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺎدرش ﮐﻨﺘﺲ ﺗﺮزا و
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ اش ﻓﺮﻧﺎن ﭘﺮش د ﺗﺮاوا از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی آﻓﻮﻧﺴﻮ ﻫﻨﺮﯾﮑﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و وی در
 25ژوﻻی  1139رﺳﻤﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺮﺗﻐﺎل را اﻋﻼم داﺷﺖ و ﺧﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺧﻮاﻧﺪ .وی و ﺟﺎﻧﺸﻨﯿﺎﻧﺶ ﻗﻠﻤﺮو
ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ و ﻟﯿﺴﺒﻮن را از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرﻫﺎ )ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ اورﯾﮏ در ﺳﺎل  1143ﮐﻪ در آن آﻓﻮﻧﺴﻮ ﻫﻨﺮﯾﮑﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی
ﺳﻮم ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﺌﻮن و ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ وی )آﻓﻮﻧﺴﻮ ﻫﻨﺮﯾﮑﺶ( ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﺳﺎل 1179
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ﭘﺎپ اﻟﮑﺸﺎﻧﺪر ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد .آﻓﻮﻧﺴﻮ ﻫﻨﺮﯾﮑﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب اداﻣﻪ داد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ در ﺳﺎل  1249ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﮕﺮو ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﭘﺮﺗﻐﺎل اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد در آورد .ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  1249ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮون اﺧﯿﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ ﺑﺤﺮ ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و درﯾﺎﻧﻮردی و ﮐﺸﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺟﺮﯾﺎن اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1337ﻣﮑﺘﺸﻔﺎن
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﻨﺮی )(1394-1460
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎد و ﻣﮑﺘﺸﻔﺎﻧﯽ ﭼﻮن واﺳﮑﻮدوﮔﺎﻣﺎ ،ﺑﺎرﺗﻮ ﻟﻮﻣﺌﻮ دﯾﺎس و ﭘﺪرو آﻟﻮارﯾﺶ ﮐﺎﺑﺮال
اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺧﻮد را از ﺑﺮزﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺪ و ژاﭘﻦ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﮐﺸﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﻗﺮون  16و  17ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻊ در آﻓﺮﯾﻘﺎ )آﻧﮕﻮﻻ ،ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ،
ﮐﺎپ ورد ﯾﺎ دﻣﺎﻏﻪ ﺳﺒﺰ ،ﮔﯿﻨﻪ ﺑﯿﺴﺎﺋﻮ ،ﺳﺎن ﺗﻮﻣﻪ( و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ )ﺑﺮزﯾﻞ( و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺮق دور )ﺗﯿﻤﻮر
ﺷﺮﻗﯽ ،ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ و ﮔﻮآ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺧﻮد در ﯾﮏ دوره ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻮد )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( در آﻣﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﯽ و ﻧﺰاع ﻫﺎی دودﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در ﺳﺎل
 1580ﻓﯿﻠﯿﭗ دوم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺪت ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﻮرش
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  1640ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺮاﮔﺎﻧﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﮐﻢ در ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺘﯿﻼی اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1910ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺮﺗﻐﺎل اﯾﺠﺎدﺷﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ .از ﺳﺎل  1910ﺗﺎ ﺳﺎل 1926
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﺳﺎﻻزار ﮐﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد دان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .او ﮐﻪ در ﺳﺎل  1928وزﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  1932ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻻزار و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﮐﺎﺗﺌﺎﻧﻮ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1968
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ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  42ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﭘﺮﺗﻐﺎل در اﯾﻦ دوران ﺷﺎﻫﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل
 1949ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ)ﻧﺎﺗﻮ( در آﻣﺪ .در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل آﻏﺎز و در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺛﺮوت از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ارﺗﺶ و اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ از ﻧﺰاع ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« در ﺳﺎل  1973ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
اوﻓﻮل دوﻟﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮای ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺳﺎل  1974ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی آرام ﺑﺪون ﺧﻮن رﯾﺰی و
درﮔﯿﺮی ،ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﭘﺲ از

آن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮماﻓﺰار و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﺳﺎزی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮﯾﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد .اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل از
ﻣﺼﺮفﮔﺮای ﺻﺮف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 33
درﺻﺪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
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ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ و ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از روﻧﻖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ) ،(2005اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﯿﺴﺖ و دوم و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2004
دو رده ﺻﻌﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در رده ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﺷﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ) 230/5 ،(2007ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ﺳﺮاﻧﻪ  21700دﻻر .رﺷﺪ واﻗﻌﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  1/9درﺻﺪ ،ﺗﻮرم  2/4درﺻﺪ ،ﺑﯿﮑﺎری  7/7درﺻﺪ .ﮐﺸﺎورزی )زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ  17درﺻﺪ( :ﻏﻼت،
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،زﯾﺘﻮن ،اﻧﮕﻮر داﻣﭙﺮوری :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ،ﮔﺎو ،ﺑﺰ ،ﺧﻮک ،ﻃﯿﻮر ،ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر 5/62 :ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ) (2007ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت  60درﺻﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ  30درﺻﺪ و ﮐﺸﺎورزی  10درﺻﺪ ) (2001ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ:
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﮐﻔﺶ ،ﺧﻤﯿﺮ ﭼﻮب ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ ،ﻓﻠﺰات ،ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻻﺳﺘﯿﮏ و
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﺳﺮاﻣﯿﮏ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮا – ﻓﻀﺎ،
ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ،ﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ :ﻣﺎﻫﯽ ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ،آﻫﻦ ،اوراﻧﯿﻮم ،ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ،
زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ .ﺻﺎدرات و واردات ﺻﺎدرات 50/72 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر)(2007ﺻﺎدرات ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﻔﺶ،
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬی و ﭼﺮم .واردات 72/19 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ) ،(2007واردات
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻧﻔﺖ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری:
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻫﻠﻨﺪ ) (2004ارﺗﺒﺎﻃﺎت – ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻠﻔﻦ 4/231
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻂ ) ،(2006ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  12/226ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻂ ) (2006ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ – ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ  2786ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
) ،(2006ﺑﺰرﮔﺮاه  78470ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،راهﻫﺎی آﺑﯽ  210ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ .ﺑﻨﺎدر و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪری :آوﯾﺮو ،ﻫﻮرﺗﺎ ،ﻟﯿﺴﺒﻮن،
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ﭘﻮرﺗﻮ ،ﭘﻮﻧﺘﺎدﮔﻼدا ،ﺳﺘﺎﺑﺎل ،وﯾﺎﻧﺎ دوﮐﺎﺳﺘﻠﻮ .ﻓﺮودﮔﺎه 66 :ﺑﺎﻧﺪ ) (2007ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در ﭘﺮﺗﻐﺎل  -1ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ازﻃﺮﯾﻖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ،رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ
http://www.Economy.portugal/tenderﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  2000ﯾﻮرو ﺑﻌﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ و  200ﯾﻮرو ﺑﺎﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب اﻋﻼم
ﺷﺪه ،ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ آدرس اﻋﻼم ﺷﺪه ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از  3روز اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را درﯾﺎﻓﺖ
دارﻧﺪ -3 .اراﯾﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده از ﻃﺮف اداره درآﻣﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ -4 .اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رزوﻣﻪﮐﺎری در ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آدرس رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﭘﺮﺗﻐﺎل ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد -5 .ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ  15روز ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
اﺟﺮای ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ -6 .ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ  10درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﻗﺮارداد را ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و
ﻫﻤﺮاه ﻗﺮارداد و ﻣﻔﺎد اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﭘﺮﺗﻐﺎل ارﺳﺎل دارد -7 .ﮐﻠﯿﻪ اﺟﻨﺎس ﻟﯿﺴﺖ
ﺷﺪه و درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ،ﻣﻘﺪار و ارزش ﮐﺎﻻ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( آﻣﺎده ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،ﺧﺴﺎرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و از ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ
ﻗﺮارداد ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -8 .ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دو روش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد * :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ* .
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود :ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺠﺎری و اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات دارﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  Critical Softwareاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  1998ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
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ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن دارد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی در اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﺣﺪود  60درﺻﺪ از ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری
ﺧﺎرج از ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮاﻫﯽ‐ISO 9001
2000درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  Portugal Miningاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﭘﺮﺗﻐﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﻮاد را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  Lisbon Steelاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺿﺪزﻧﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎل 1998
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻓﺮاوان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ،
ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮزﯾﻊ آﻫﻦ و اوراﻧﯿﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.
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اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺟﺰو اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﺳﺖ  .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از  27ﮐﺸﻮر
اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﻨﺸﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1957ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ رم ﺑﯿﻦ 6
ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ،1993ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﺳﺘﺮﯾﺨﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮد.اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎدر ﺳﺎل
 1999واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮرو را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در  16ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد :اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ  ،واﺣﺪ ﭘﻮل –
ﯾﻮرو -ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ادارهٔ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎﺳﺖ )ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  16ﮐﺸﻮر از  27ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﯿﻼت.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻮرای اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ  ،دادﮔﺎه اروﭘﺎ  ،ﮐﻨﮕﺮه اروﭘﺎ،
ﺷﻮرای اروﭘﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ  .اﺻﻞ و اﺑﺘﺪای ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ دﻫﻪٔ  1950و ﻣﻌﺎﻫﺪهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ،از ﺳﺎل  1979اﻋﻀﺎی اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻀﻮر

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ  5ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،رای دﻫﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﮐﺜﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
ﮔﺴﺘﺮه ﻗﺪرت آن در
ٔ
ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،دﻓﺎع ،ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺠﺎرت .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻟﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺠﺎری ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ) ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ( .در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از
ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ "رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﺎ" ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺪرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و دﻓﺎع ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از اﺳﺘﻘﻼل و اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﮐﺜﺮاً اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ را ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
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ﻟﯿﺴﺒﻮن
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﯿﺴﺒﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻟﯿﺴﺒﻮن )ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ (Lisboa :ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ٔ
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺪرن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،وﺳﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ و ﺣﺪود 3،340،000
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  564،477ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﺣﺪود  2،800،000ﻧﻔﺮ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻟﯿﺴﺒﻮن از ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی ﭘﺲ از
ٔ
ﺷﺒﻪ
ﻣﺎدرﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر
ﭘﺮﺗﻐﺎل را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ

اروﭘﺎ

ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ 45
درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻗﻄﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻮده و دوﻟﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻟﯿﺴﺒﻮن از  205ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﻮد .ژوﻟﯿﻮس ﺳﺰار اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را »ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه«
ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﻮﻟﯿﺎ ﻧﺎم آن را »اوﻟﯿﺲ ﺳﯿﭙﻮ« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .از ﺳﺪهٔ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد ،ﻗﺒﯿﻠﻪای آﻟﻤﺎﻧﯽﺗﺒﺎر
ﻟﯿﺴﺒﻮن و ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪٔ ﺧﻮد درآورد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎل  1147ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در
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ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻓﻮﻧﺴﻮ ﻫﻨﺮی ﻗﻮﯾﺲ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از
ﻓﺘﺢ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺛﺮوت ﺑﺴﯿﺎری را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻟﯿﺴﺒﻮن را ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺎم
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻟﯿﺴﺒﻮن ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﻧﻮﯾﻦ و اﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪٔ اروﭘﺎ در ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ اروﭘﺎ ﺑﺮای دارو و داروی اﻋﺘﯿﺎد
) (EMCDDAو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ اروﭘﺎ ) (EMSAاﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ زﺑﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ
) (CPLPﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻬﺮداری ﻟﯿﺴﺒﻮن  13ژوﺋﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻧﻈﯿﺮ آﻟﻤﺎدا ،آﻣﺎدورا ،اواﯾﺮاس ،اودﯾﻮﻻس ،ﺑﺎررﯾﺮو ،ﺳﺎﮐﺎوم ،ﺳﯿﮑﺴﺎل ،ﻗﻮﻟﻮس،
ﮐﺎﮐﻢ و ﻟﻮرس ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻮﻣﻪٔ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺰء اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
ﻗﺎره اروﭘﺎ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺣﺪود  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ ٔ
ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﻮﻧﺴﺎﻧﺘﻮ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺸﮏ دارد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﯿﺴﺒﻮن
ﺷﺪهاﺳﺖ.
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ﮔﯿﺮ دو اورﯾﻨﺘﺲ

ﮔﯿﺮ دو اورﯾﻨﺘﺲ )اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺷﺮق( ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس ،ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی در ﮐﻨﺎر ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﯿﺮ دو اورﯾﻨﺘﺲ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد
ﭘﯿﺮوزی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﯿﺸﻪای و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب
و ﯾﺎ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ در ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎی ﮔﯿﺮ دو اورﯾﻨﺘﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری »ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮ
ﮐﺎﻻﺗﺮاوا« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،در ﺟﺸﻨﻮارهٔ واﻟﻨﺴﯿﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

١٣

ﻋﻤﺎرت ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻠﻢ

رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻗﻮس و در ﻣﺠﺎورت ﺑﺮج ﺑﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ٔ
ﻋﻤﺎرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮﯾﺮوﻧﯿﻤﻮس و ﻣﻮﺳﺘﺮﯾﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﺎرت ﺑﻠﻢ در ﺳﺎل  1501آﻏﺎز ﺷﺪ و
ٔ
ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در
ٔ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از  70ﺳﺎل در ﺳﺎل  1571ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﺪت ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﺑﺴﯿﺎری ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ .ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﺎرت ﺑﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﯾﮑﯽ از
ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﺎرت ﺑﻠﻢ از ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻮﺗﯿﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در دورهٔ رﻧﺴﺎﻧﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
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ﻓﺎﻃﯿﻤﺎ ﺑﺎﻧﻮی ﺗﺴﺒﯿﺢ

در  13ﻣﻪ 1917ﻣﯿﻼدی  3،ﮐﻮدک ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﻣﺰرﻋﻪ ای واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻓﺎﻃﯿﻤﺎ زن ﻧﻮراﻧﯽ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ واﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ را ﺑﺎﻧﻮی ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪو از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺎﻃﯿﻤﺎ زﯾﺎرت ﮔﺎه ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮﺳﯿﺎ ﯾﮑﯽ از آن  3ﮐﻮدک ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮا را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﭘﻮرﺗﻮ
دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺗﻐﺎل اﺳﺖ.و در ﺟﻨﻮب
ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺷﺮاب ﻣﺮﻏﻮب ﺻﺎدراﺗﯽ در دﻧﯿﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در وﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻗﺮار دارد
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و رود ﺧﺎﻧﻪ دورو اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را از ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎورش ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺎﯾﺎ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻮرﺗﻮ در ﺣﺪود 300
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﻼدی در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ روﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﮐﻮدﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از وﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ.
ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ از وﺿﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺟﺰء ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن  4داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :داﻧﺸﮕﺎه
ﻟﯿﺴﺒﻮن« ﮐﻪ در ﺳﺎل  1911ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ »داﻧﺸﮕﺎه آیاسﺳﯽﺗﯽای«» ،داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ
ﻟﯿﺴﺒﻮن« و »داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﻟﯿﺴﺒﻮن« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮﺗﻐﺎل« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ رخ داده اﺳﺖ.

ﭘﺮﺗﻐﺎل دارای ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﻨﺘﯽ )ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎ ﮐﻤﺪی( و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮزه ﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮی ﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
اﺳﺖ Fado.ﺑﻪ )ﺧﺼﻮص در ﻟﯿﺴﺒﻮن و ﮐﻮﯾﻤﺮا( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻨﯽ و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻟﺒﺎس،رﻗﺺ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل
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ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺳﯿﻨﻤﺎ دارد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ دوﺑﻠﻪ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ( ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ
دارای زﺑﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﻓﺴﺘﯿﻮاﻟﻬﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﺤﺒﻮب در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻬﺎ در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻟﯿﺴﺒﻮن و اﭘﺮﺷﻮ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ارزش دﯾﺪن دارد.
ﺑﺎزی ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ. .اﻣﺎ اﻧﻮاع ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ دو ﻣﯿﺪاﻧﯽ و
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری.ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ )ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺴﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ورزﺷﻬﺎی
آﺑﯽ،ﻓﻮﺗﺒﺎل،ﮔﻠﻒ ،ﺗﻨﯿﺲ،وورزﺷﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ.

ﺑﺎزی ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ. .اﻣﺎ اﻧﻮاع ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی

ﻣﺤﺒﻮب دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ دو ﻣﯿﺪاﻧﯽ و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری.ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺧﻮﺑﯽ
دارﻧﺪ )ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺴﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ورزﺷﻬﺎی آﺑﯽ،ﻓﻮﺗﺒﺎل،ﮔﻠﻒ ،ﺗﻨﯿﺲ،وورزﺷﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ.
ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ رازدار و ﺻﺒﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای روی ﻣﺮدم دارد ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
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ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻫﺎ در ﻗﺮارﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ
اﻃﻼع داده ﺷﻮد.اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻮان ﺗﺮﻫﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ  ،ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻗﺪری ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و رﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢ در ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﻫﻢ در رﻓﺘﺎرو
ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ،ﻣﻬﻨﺪس  ،آرﺷﯽ ﺗﮑﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺨﺺ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻏﺬا و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﺷﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻏﻨﯽ در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎﻫﯽ،ﺻﺪف ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﺑﺮای ﺷﺮاب ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﯽ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد.
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ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﭘﺮﺗﻐﺎل
در ﺳﺎل  1564ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ و ازدواج و ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺶ
ﻫﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1911اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ از ﺳﺎل  1911ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ اﺳﻨﺎد در
اﺧﺘﯿﺎر ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ وﻗﺎﯾﻊ زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ= ﻧﺎم،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ازدواج ،ﺳﻦ ،ﻧﺎم
واﻟﺪﯾﻦ،اﺟﺪاد،ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه و اﺻﻠﯿﺖ اﺟﺪادی
ازدواج=ﻧﺎم،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ازدواج،ﺳﻦ ،ﻧﺎم واﻟﺪﯾﻦ
،اﺟﺪاد،ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه و اﺻﻠﯿﺖ اﺟﺪادی
ﻣﺮگ= ﻧﺎم،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ در آﻧﺠﺎ رخ داده و
اﺻﻠﯿﺖ اﺟﺪادی
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ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﻨﺎد ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽاﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺪت  90ﺳﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﻨﺎد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺪود  %80از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﻣﺤﻞ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
-ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
 اﺳﻨﺎد از ﺳﺎل  1912ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن  25دﻻر اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ.درﺧﻮاﺳﺖ آن ﻻﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ:
 -ﻧﺎم
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 ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ،ﻣﺮگ،ازدواج ﻣﺤﻞ ﻧﺎم واﻟﺪﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ  16/65ﯾﻮرو )در ﺣﺪود  25دﻻر ( و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﻣﻞ را درﺧﻮاﺳﺖﮐﺮده اﯾﺪ )در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ(ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﺎﯾﺖ vital Records in Portugal

اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ
ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ در ﭘﺮﺗﻐﺎل وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ در اداره ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ
ادارت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﯿﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻠﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرت
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﺳﺖ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک
اﺻﻠﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ  12ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺧﻄﺎر آﻧﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرت را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ راﻧﻨﺪه در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ
را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.

٢١

ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ
ﺛﺒﺖ در ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻨﻨﺪ)در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ(
ﻫﺮدو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﮑﺮده و ﻧﺎم ﭘﺪر در ﮔﻮاﻫﯽ
وﺟﻮد دارد(
ﺛﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل  20روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ
ﮐﻮدک ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺛﺒﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ،ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 -1ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ واﻟﺪﯾﻦ )ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت(
 -2اﻋﻼﻣﯿﻪ وﻻدت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 -3ﮔﻮاﻫﯽ اﻗﺎﻣﺖ واﻟﺪﯾﻦ )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ(
٢٢

ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻐﺎل رخ
داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺛﺒﺖ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺰﯾﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﭙﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﭙﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺛﺒﺖ وﻓﺎت
در واﻗﻌﻪ ﻓﻮت ﯾﮑﯽ اﻋﻀﺎی

ﺧﺎﻧﻮاده

،دوﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ در ﭘﺮﺗﻐﺎل اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻓﺎت را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﺻﺎدر
ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎن ﻓﻮت ،زﻣﺎن ﻓﻮت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﻣﺮگ
٢٣

اﮔﺮ ﻣﺮگ اﻓﺮاددر ﭘﺮﺗﻐﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت دو روز ) 48ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﻣﺮگ اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
)ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ(
اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 -1ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -2ﮐﺸﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎ
 -3ﻣﺎﻣﻮرﮐﻔﻦ و دﻓﻦ
 -4اداره ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ دارای ﻣﺠﻮز
 -5اﮔﺮ ﻣﺮگ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،زﻧﺪان رخ داده اﺳﺖ
،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ادارات ﮔﺰارش ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﮔﺰارش ﻣﺮگ در ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺛﺒﺎت ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ :
 ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ٢۴

 اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﯽ )اﮔﺮﭼﻪ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ( ﺗﻮﺟﻪ:در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد وﻇﯿﻔﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش وﻓﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮر ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﻪ وﻓﺎت ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﻓﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻐﺎل رخ داده اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.

٢۵

ازدواج
ازدواج در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ازدواج ﺑﺎﯾﺪ در ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺮﺗﻐﺎل دارای اﻋﺘﺒﺎر،در
اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ازدواج
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  16ﺳﺎل اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ زﯾﺮ  18ﺳﺎل ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .اﻋﻼﻣﯿﻪ ازدواج در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج
ﺿﺮوری اﺳﺖ.در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻼ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻃﻼق اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﯽ
ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

٢۶

از زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ازدواج  3،ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ازدواج وﺟﻮد دارد .ازدواج ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ زوﺟﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )ﺣﺪاﻗﻞ  1ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺑﺎﯾﺪ رزرو ﺷﻮد(
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و
ﮔﻮاﻫﯽ ازدواج ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﯿﺶ ،ﺧﺎﺧﺎم ،روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺮای ازدواج ﻫﻤﺠﻨﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

٢٧

ﻃﻼق
در ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻃﻼق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.روش اول ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن
اﺳﺖ ﺗﺎ ازدواج ﻓﺴﺦ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ای ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻣﺮد ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺎﯾﺪ  180روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻣﺠﺪد ،زن
ﺑﺎﯾﺪ  300روز ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮﺗﻐﺎل
در اورﯾﻞ ،2005ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل؛اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف آﺳﺎن ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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در ﻗﺪم اول ،ﭘﺮوژه دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را در ﺳﺎل
) (2006ﺗﺤﻮﯾﻞ داد.و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ) 20ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺪف از ﺻﺪور ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -1ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ-2وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت  -3رای ﮔﯿﺮی  -4اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -5ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﺖ )ﭘﺰﺷﮑﯽ(
اﯾﻦ ﮐﺎرت ،اﻓﺮاد را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ )در ادرات رﺳﻤﯽ ﯾﺎ دور از
ادارات( اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺪف دوم اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ.اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻣﺸﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل) (INCMﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره ای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻌﺪ از ﭘﺮوژه
ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
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دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮﯾﺖ ،ﺳﻨﺪﯾﺖ و اﻣﻀﺎء اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
) ( IASﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اروﭘﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ EID .ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻧﺪازه ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺳﻨﺪی رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺳﺎده و
ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﻤﻦ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )وزارت ﮐﺸﻮر ،ازدواج،ﭘﺰﺷﮑﯽ،دادﮔﺴﺘﺮی( ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ دارد در ﯾﮏ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻠﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺰ ﺷﺨﺼﯽ و اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در
اﻣﻮراداری و اﻣﻨﯿﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ )ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺪ ﮔﺬاری( دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
دروازه ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را اﯾﻤﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .و ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ)ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد( ﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ.
اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭘﺮﺗﻐﺎل ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی داده ﻫﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی
داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم،ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺖ وروی ﮐﺎرت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺷﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ  ،ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ.
در ﺳﺎل ،2006

INCM

ﺷﺮﮐﺖ  GEMALTOرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻠﯽ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺷﺎﻣﻞ:
٣٠

راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی )ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺼﺮی ﺑﻮدن ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آﻧﺮا ﺗﺸﺨﯿﺺ داد(
در ﭼﺎپ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺪﻧﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻨﺪی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭼﺎپ ﮐﺎرت در ﺗﺎرﯾﺦ  14ﻓﻮرﯾﻪ  2007در ﻧﺎﺣﯿﻪ آزورآﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺳﺎل  2008ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪودر
آورﯾﻞ  2010ﺑﯿﺶ از  2/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻓﺘﺎد.
ﺗﻌﺪادی از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ
زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد.
ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﺳﺎل  2007رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﻫﺪف ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و
ﺟﻬﺖ دار در آﯾﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﮔﺮد آوری  :ﻣﮋﮔﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ
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