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1. Ao intitular esta apresentação “Um político para todas as 

estações” estou ciente de que, tal como a mim próprio, a 

muitos virá à lembrança a peça de Robert Bolt, “A man for 

all seasons”, adaptada com grande sucesso ao cinema por 

Fred Zinnemann, em 1966.  

 

2. Não pretendo obviamente comparar Durão Barroso com o 

personagem central dessa peça, Sir Thomas More, o Lord 

Chancellor de Inglaterra nos tempos de Henrique VIII que 

ousa colocar as suas convicções e a sua consciência à 

frente da carreira política, do conforto material e em última 

instância da preservação da própria vida. Mas tal como 

nele, vejo em Durão Barroso um homem de Estado cujo 

percurso obedece a um fio condutor coerente, fruto de uma 

escolha deliberada e não de qualquer acaso ou 

determinismo. 

 

3. A meu ver, a sua característica essencial é a determinação 

na acção, tanto mais forte quanto é fundada numa visão de 

médio e longo prazo e se baseia numa postura, por vezes 

contida, de servidor do bem comum. É isso que lhe permite 

ser um político para todas as estações, um moderado e um 

realista que aprendeu a recusar os excessos e a dominar 

as emoções, preservando princípios e valores que lhe são 

caros. 
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4. Optei por falar do actual Presidente da Comissão Europeia 

a partir de um certo número de etapas fundamentais da 

sua carreira académica e política, sem qualquer pretensão 

de ser exaustivo. A propósito de cada uma dessas etapas, 

vincarei algumas das facetas de Durão Barroso.  

 

5. Como “chave” de partida, é minha convicção que, na 

origem da sua trajectória política, se acha uma curiosidade 

intelectual invulgar que contribuiu para moldar a sua 

cultura geral. Esta, por sua vez, fê-lo despertar para as 

grandes causas do nosso tempo, na perspectiva não 

apenas de sobre elas reflectir em termos abstractos, mas 

de as influenciar em concreto, através de uma participação 

activa nesse espaço público por excelência que constitui, 

em democracia, a política. 

 

6. Tive o privilégio de com ele colaborar em determinados 

momentos importantes e pude vê-lo como alguém que 

claramente teria passado o teste de Montaigne, que 

estabeleceu como princípio ser preferível “avoir la tête bien 

faite que la tête bien pleine”. 1 

 

7. Conheci-o no princípio dos anos 80, em Genebra, onde 

prosseguia uma carreira académica brilhante. Aí estudou 

com Denis de Rougemont, seguramente uma das suas 

principais fontes de inspiração, com quem trabalhou na 

                                                           
1 Montaigne, “Essais”, Livro I, Capítulo XXVI (“De l’institution des enfants”), 1595. 
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elaboração de um Dicionário Internacional do Federalismo. 

Para Rougemont, a cultura representa a actividade 

humana geradora de valores, criadora de sentido, de obras 

novas e de invenções. A cultura não é somente uma 

herança a preservar mas uma maneira comum de viver e 

de criar. Exige a cultura, segundo ele, “fazer da diversidade 

o princípio da unidade, aprofundar as diferenças, não para 

dividir mas para enriquecer ainda mais a unidade”.  

 

8. A união da Europa não deveria fazer-se apenas por via da 

política ou da economia, ambas dominadas por relações 

de forças muito voláteis, como hoje bem se vê, aliás, na 

dilacerada e dividida zona euro. Em seu entender, seriam 

necessárias bases mais sólidas e mais permanentes, 

nomeadamente a cultura como guia para a acção política.  

 

9. Nessa linha de pensamento, Durão Barroso, ainda no 

passado dia 4 de Abril afirmou, em discurso pronunciado 

na Ópera de Estado de Viena, que “a cultura é o 

verdadeiro cimento que liga a Europa e os europeus”, 

lembrando assim a sua importância instrumental em 

tempos de crise e de crescentes e compreensíveis 

ressentimentos nacionais que vamos observando a nível 

europeu. 

 

10. Esta referência a Denis de Rougemont e ao contacto 

pessoal que Durão Barroso com ele manteve em Genebra 
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permite-me destacar, desde já, um outro aspecto que me 

parece relevante: a importância de que se revestiu a sua 

experiência formativa no estrangeiro – o período de tempo 

que passou na Suíça e, anos mais tarde, nos Estados 

Unidos da América – que influenciou a maneira como olha 

para os eventos à sua volta e os interpreta. Isso explica 

também, em larga medida, a sua capacidade de 

estabelecer sempre uma ligação entre a política a nível 

nacional e a sua dimensão externa, bem como a sua 

faculdade de ver cada assunto sob diversos prismas e de 

encarar os mais diversos desenvolvimentos - e a sua 

própria actuação - de modo global e sistematizado. 

 

SENEC 

 

11. No primeiro Governo de Cavaco Silva foi chamado para 

Secretário de Estado da Administração Interna. Creio que 

a forma como desempenhou esse cargo levou o Primeiro-

Ministro a convidá-lo para Secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros e da Cooperação em 1987, uma 

decisão que viria a revelar-se importantíssima para a 

nossa acção externa. 

 

12. Com a primeira maioria absoluta, o Governo de Cavaco 

Silva consolidava a estabilização democrática interna e 

prosseguia com confiança renovada a integração de 

Portugal na Comunidade Económica Europeia. Mas 
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entendia também que era altura de aprofundar as relações 

de Portugal com as suas ex-colónias, principais 

beneficiárias da nossa cooperação para o 

desenvolvimento. Havia que ultrapassar os traumas da 

descolonização da década anterior e, para isso, a nossa 

cooperação teria de deixar de ser programada como uma 

questão puramente técnica e ser encarada numa 

perspectiva política. Foi esse novo olhar que Durão 

Barroso trouxe para o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

 

POLÍTICA DE COOPERAÇÃO 

 

13. É com ele que a relação entre os Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa e Portugal, conhecida como os 

“Cinco mais Um”, ganha consistência. 

 

14. Até aí, as cinco ex-colónias portuguesas africanas, embora 

mantivessem reuniões periódicas entre si, faziam-no 

sobretudo numa expressão da solidariedade política 

forjada nos anos da luta de libertação. Mas à medida que o 

Mundo mudava, os Cinco iam-se apercebendo das 

vantagens de alargar o seu relacionamento para além do 

círculo dos seus apoiantes tradicionais. A antiga potência 

colonial, muito pelos laços humanos afectivos que se 

mantinham e pela língua comum, tinha-se vindo 

progressivamente a impor, nesse contexto, como parceiro 
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fiável e até como ponte para outros países e para 

organizações multilaterais, a começar pela Comunidade 

Europeia onde Portugal, com Durão Barroso, se integrou 

definitivamente na primeira linha de um verdadeiro “Partido 

Africano”. 

 

15. Mas, para ele, o desenvolvimento efectivo das relações 5 

mais 1 passava primeiro por um fortalecimento da relação 

bilateral de Portugal com cada um dos países. A bitola era 

a mesma: o desenvolvimento de relações de Estado a 

Estado que permitisse criar laços de confiança política 

indispensáveis. Por outro lado, dadas as idiossincrasias de 

cada um desses países, a relação bilateral exigia políticas 

específicas adaptadas à realidade socioeconómica e 

política de cada um. 

 

16. Para além das relações bilaterais, Barroso considerava 

que, e estou a citá-lo, “no contexto africano, mas 

igualmente em planos mais alargados (como a Convenção 

de Lomé), o peso dos países que têm como afinidade a 

Língua Portuguesa e laços histórico-culturais comuns 

podia ser acrescido se aparecessem enquanto grupo, 

podendo mesmo vir a usufruir das vantagens derivadas 

dos processos de cooperação regional.” 2 

 

                                                           
2 Entrevista a Durão Barroso publicada no número de Junho de 1990 da revista Política 
Internacional.  
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17. Para Durão Barroso, a política de cooperação, enquanto 

“política de Estado”, constituía “um factor de afirmação da 

presença de Portugal no mundo, nos planos político, 

económico e cultural”. Era, como então afirmou, “um 

imperativo ético de solidariedade com países e povos que, 

por variadas razões, sofrem as consequências de um 

desenvolvimento desigual” e também “um meio de 

proporcionar um espaço de actuação aos agentes 

económicos portugueses, numa acção que acarreta 

vantagens paralelas para os países onde têm lugar.” Esta 

preocupação com os aspectos económicos na acção 

externa de Portugal seria uma constante na sua actuação 

política ulterior como Ministro dos Negócios Estrangeiros e 

também como Primeiro-Ministro. 3   

 

PROCESSOS DE PAZ, NOMEADAMENTE ANGOLA 

 

18. O Governo português entendia, acertadamente, que o 

aprofundamento das relações de Portugal com os Cinco 

pressupunha a estabilidade política desses países. 

 

19. Mas como traduzir isso na prática, tanto mais que os 

conflitos armados em Moçambique e, sobretudo, em 

Angola, se tinham transformado num verdadeiro problema 

de política interna portuguesa? Sempre em sintonia com o 

                                                           
3
 Citações retiradas da Intervenção na Abertura da Comissão Interministerial para a 

Cooperação, Lisboa, 10 de Fevereiro de 1988. 
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Primeiro-Ministro Cavaco Silva, o então Secretário de 

Estado fez uma leitura correcta da situação internacional e 

regional na África Austral, entendendo que, se a curto ou 

médio prazo, a solução para aqueles conflitos era política, 

Portugal deveria então posicionar-se como candidato 

credível a “missões de bons ofícios”. Percebeu igualmente 

que a aproximação aos dois países teria de ser feita tendo 

em conta as características bem diferenciadas de ambos e 

das guerras civis com que se debatiam. Consciente das 

consequências do processo que levaria gradualmente ao 

fim da “Guerra Fria” e à “desinternacionalização” dos 

conflitos, nomeadamente na África Austral, Durão Barroso 

tirou, sem deles fazer parte directamente, o melhor partido 

dos Acordos de Nova York de 1988 que levariam à retirada 

das tropas sul-africanas e cubanas da Namíbia e à 

independência deste país. Mas também, e desde início, 

Durão Barroso acautelou os riscos políticos do 

envolvimento da antiga potência colonial nesses conflitos. 

A nossa presença nunca poderia ser imposta, mas sim 

desejada e solicitada para se concretizar. Daí derivou a 

diferente intensidade da participação portuguesa nos 

Processos de Paz de Angola e de Moçambique. Neste 

último caso, o Governo Português pautou sempre a sua 

intervenção, activa e empenhada, pela realidade no terreno 

que foi avaliando com o Governo de Maputo. O seu papel 

como observador foi certamente mais modesto do que o 

desempenhado na questão angolana, mas nem por isso 
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deixou de constituir um factor determinante do equilíbrio do 

Acordo que permitiu as primeiras eleições livres de 

Moçambique e o fim da guerra civil. 

 

20. Em Angola, dois acontecimentos abriram as portas a um 

papel mais activo de Portugal na busca de uma solução 

política para um conflito que, discretamente, o Governo 

português, e nomeadamente Durão Barroso, vinha já 

abordando com o Governo de Luanda e com a UNITA.  

 

21. O primeiro foi a tentativa de mediação por parte do 

Presidente do Zaire Mobutu em Gbadolite (Junho de 1989). 

Apesar de ser uma tentativa falhada, o Presidente José 

Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi “reconheceram-se 

mutuamente” nesse encontro de equívocos. 

 

22. O segundo foi o fracasso da ofensiva governamental de 

Mavinga, em Janeiro de 1990, que tornou evidente não 

haver solução militar para o conflito. Sendo agora 

convicção geral que a única via era política, Durão Barroso 

apressou-se a clarificar a neutralidade de Portugal face à 

luta armada: “Nós não somos advogados do Governo de 

Luanda, somos neutros em relação ao conflito interno; não 

somos pró-MPLA nem pró-UNITA; não somos nem anti-

MPLA nem anti-UNITA.” 4 

 

                                                           
4
 Revista Sábado – 22 de Janeiro de 1990. 
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23. Foi a UNITA quem primeiro solicitou a intervenção 

mediadora de Portugal. Mas logo a seguir, durante as 

cerimónias da independência da Namíbia, o Presidente 

Eduardo dos Santos manifestou a Durão Barroso a sua 

concordância. Cerca de um mês depois, iniciava-se a 

caminhada complexa mas estimulante que conduziu aos 

Acordos de Paz para Angola, assinados em 31 de Maio de 

1991, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, um gesto 

de significado político que traduziu o reconhecimento do 

Primeiro-Ministro português pela acção do Secretário de 

Estado e da diplomacia portuguesa. O Presidente de 

Angola e o Presidente da UNITA selaram nessa cerimónia 

a aceitação dos Acordos e o fim das hostilidades, tendo 

ainda como testemunhas o Secretário de Estado Norte 

Americano James Baker e o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da União Soviética, Alexander Bessmertnykh. 

 

24. De palco de confronto entre as duas super potências, 

Angola tornava-se assim terreno de entendimento entre 

Washington e Moscovo, com o ponto de confluência em 

Lisboa. Tal só foi possível porque Durão Barroso teve “arte 

e engenho” para dar expressão à política de Estado em 

relação a Angola, valorizando-a como “dossier” de 

interesse nacional directo. A política certa, pois, no 

momento oportuno, por via de uma mediação voluntarista 

mas sempre subordinada ao consenso directo entre os 

dois signatários. 
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25. Todos conhecemos a história que se seguiu aos Acordos 

de Paz. Eles não falharam: conduziram até a eleições 

declaradas “free and fair” pelas Nações Unidas e 

reconhecidas pelo Conselho de Segurança. Falhou, isso 

sim, a parte essencial relativa à aceitação dos resultados. 

Todos, e designadamente as Nações Unidas, aprendemos 

com a questão angolana (basta ver como a comunidade 

internacional reagiu recentemente num caso semelhante 

como foi o da Costa do Marfim). 

 

26. Um outro aspecto relevante da actuação de Durão Barroso 

nos processos de paz da África Austral é o das diligências 

e encontros que eles lhe proporcionaram. Estabeleceu 

então relações de confiança política e pessoal com actores 

chave nesse período final do Mundo de blocos. A sua 

inteligência e qualidades diplomáticas começaram a ser 

apreciadas lá fora e garantiram uma nova visibilidade a 

Portugal. Exemplo disso é Chester Crocker, o mediador 

americano dos Acordos de Paz da Namíbia, o qual, 

recordando o encontro que, juntamente com o seu 

homólogo soviético, teve em Lisboa com Durão Barroso 

para auscultar a sua opinião sobre o processo, o 

descreveu anos mais tarde como “politically engaged and 

skillful diplomat.” 5 

                                                           
5 Chester Crocker, “High Noon in Southern Africa: Making Peace in a Rough 
Neighborhood”, 1992. 
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PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA  

 

27. A primeira e bem sucedida Presidência rotativa europeia a 

cargo de Portugal em 1992, conduzida em primeira linha 

pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros João de Deus 

Pinheiro, facultou a Durão Barroso um palco que 

aproveitou da melhor forma, colocando-o ao serviço do 

interesse nacional, da causa de Timor-Leste e dos valores 

europeus tal como os interpreta. Desde as reuniões do 

Conselho de Ministros do Desenvolvimento, até às 

sessões do Conselho ACP-CE, passando pelos encontros 

ministeriais com os países da América Latina ou da 

ASEAN, sem esquecer as comparências perante o 

Parlamento Europeu e os inúmeros contactos bilaterais 

que então desenvolveu, em todos esses momentos revelou 

uma sensibilidade excepcional para as questões 

institucionais e políticas mais complexas, bem como uma 

capacidade de construir compromissos com valor 

acrescentado.  

 

28. Numa altura em que poucos (inclusivamente em Portugal) 

acreditavam na possibilidade de alguma vez Timor-Leste 

reconquistar a liberdade, Durão Barroso, acompanhado por 

alguns mais, não hesitou em lutar contra a ignorância, a 

indiferença, a inércia e, por vezes, a hostilidade mal 

disfarçada, arranjando maneira de colocar o tema 
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sistematicamente na ordem do dia pelas mais diversas 

vias. A ele se fica a dever, em boa parte, a decisão 

essencial, adoptada pouco depois, de se passar a 

introduzir cláusulas sobre direitos humanos e democracia 

em todos os acordos de cooperação subscritos pela União 

Europeia com países terceiros. Uma mensagem 

seguramente destinada à Indonésia e aos seus apoiantes, 

dentro e fora da União Europeia, mas igualmente um 

progresso de carácter horizontal na gestão das relações 

externas da UE.  

 

29. Também as relações de cooperação numa base igualitária 

com os países da América do Sul, e em particular com o 

Brasil, haveriam de conhecer um salto qualitativo 

importante durante essa primeira Presidência portuguesa: 

reunião ministerial com o Grupo do Rio em Lisboa; primeira 

reunião ministerial, de carácter informal, com o Mercosul 

em Guimarães; negociação e assinatura de um ambicioso 

Acordo de Cooperação de 3.ª geração entre a Comunidade 

Europeia e o Brasil. 

 

30. Após a visibilidade que lhe tinha dado o processo de paz 

de Angola, as chancelarias estrangeiras, as instituições 

europeias, a imprensa internacional e de uma forma geral 

a opinião pública despertavam para a existência de um 

certo Secretário de Estado português “punching above his 

country’s weight”. 
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31. Nenhum Secretário de Estado havia até então exercido 

tanta influência no plano interno e na cena internacional. E 

não voltaria a haver outro titular do cargo com um papel de 

tamanho relevo. 

 

MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

 

32. A sua nomeação, em Novembro de 1992, para o cargo de 

Ministro dos Negócios Estrangeiros foi assim vista como 

um passo natural. Os sucessos da sua acção como 

SENEC, a experiência adquirida, as qualidades inatas de 

negociador e a inteligência política justificavam 

amplamente essa nomeação. 6 

 

33. Como Ministro dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso 

iria confirmar as suas qualidades de inovador e cimentar as 

de reformador.  

 

34. Durão Barroso faz a reestruturação da orgânica do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros no início de 1994. A 

diplomacia, como instrumento da política externa do 

Estado, ao serviço do interesse nacional, tinha de 

acompanhar as mudanças aceleradas pelo fim do Bloco 

Soviético e pela nova dinâmica europeia. Até então, o 

                                                           
6 Houve quem, de novo, criticasse a sua juventude. A isso Durão Barroso já tinha dado 

resposta: “é um defeito que passa com o tempo.” 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros vivia com adaptações 

da lei orgânica de 1966, da autoria de Franco Nogueira. O 

novo Ministro entendeu ser chegada a altura de uma 

reforma global e coerente. Com ela visava, 

designadamente, reforçar os mecanismos de coordenação 

da política externa, fundir estruturas de cooperação e evitar 

redundâncias, criar novos mecanismos de financiamento 

de actividades externas específicas, modernizar 

administrativamente os serviços externos, criar o Instituto 

Diplomático, dinamizar os serviços consulares e de apoio 

às comunidades portuguesas no mundo e dar ao Ministério 

dos Negócios Estrangeiros os meios adequados para 

divulgar a língua e cultura portuguesas. 

 

35. Na mesma lógica, Durão Barroso deu em 1993 luz verde 

para a realização de seminários diplomáticos anuais, 

assegurando, com a presença do Primeiro-Ministro nas 

Necessidades, que se tornou habitual, um novo estímulo 

para os quadros superiores da Carreira Diplomática e um 

nível superior de linhas de orientação e actuação para os 

Chefes de Missão. 

 

36. A sua primeira prioridade era a Europa e a União Europeia: 

“Portugal é um país plenamente empenhado no processo 

de construção europeia e a sua motivação é de carácter 
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essencialmente político. Portugal é um país europeu sem 

ambiguidades.” 7 

 

37. Durão Barroso acompanhou de muito perto o processo de 

elaboração do Tratado de Maastricht que apoiou, 

salientando, contudo, o facto de ele salvaguardar “que em 

algumas áreas, através de um exercício partilhado de 

poderes soberanos, Portugal aumente no contexto 

comunitário e projecte na área extracomunitária as suas 

capacidades nacionais.” Em matéria de política externa e 

de segurança comum da UE (PESC), enfatizou então a 

posição assumida por Portugal durante as negociações do 

Tratado, no sentido de garantir que a PESC “em matéria 

de segurança [leve] em conta o facto de, para dez dos 

doze Estados, a sua qualidade de membros plenos da 

Aliança Atlântica já implicar “ipso facto” a existência de 

uma política de segurança e de defesa comum.” 8 

 

38. Agora como Ministro, continuou a defender Timor na União 

Europeia, não hesitando em assumir riscos e não 

aceitando que outros eventuais interesses de Portugal no 

contexto europeu pudessem levar a abdicar de princípios e 

a pôr de lado o conceito de justiça. Sob mediação das 

Nações Unidas, foi ele quem reiniciou as negociações 

                                                           
7
 Intervenção num encontro com deputados do PPE, Lisboa, 29 de Junho de 1994. 

 
8
 Citações retiradas da Intervenção por ocasião do debate, na Assembleia da República, 

para aprovação do Tratado de Maastricht, 10 Dezembro de 1992. 
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tripartidas com a Indonésia, que viriam a redundar anos 

mais tarde no referendo de 1999. No principio dessas 

negociações, o Ministro Ali Alatas qualificou Timor-Leste 

como “não sendo mais que uma pedra no sapato”, ao que 

Durão Barroso terá respondido: “uma pedra no sapato a 

longo prazo faz ferida, sangra e pode matar”. 

 

39. Ao mesmo tempo que promoveu a importância da União 

Europeia para Portugal e para a afirmação externa do país, 

Durão Barroso não ignorava o que os Estados Unidos da 

América e a NATO representam para Portugal. Os laços 

com Washington foram solidificados em 1 de Junho de 

1995, com a assinatura do Acordo de Cooperação e 

Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América. 

Durão Barroso é um político de equilíbrios e daí a 

importância que atribuiu a balancear a integração na UE 

com uma sólida relação transatlântica.  

 

40. O mesmo se pode dizer do desenvolvimento das relações 

com o Atlântico Sul. Apercebeu-se muito cedo da 

importância do Atlântico Sul e principalmente do Brasil na 

afirmação de Portugal na União Europeia. Essa relação, tal 

como a que nos une à África de expressão portuguesa, é 

um trunfo para Portugal na Europa 9.    

                                                           
9
 Não por acaso, foi por iniciativa de Durão Barroso que a União Europeia, sob 

Presidência rotativa portuguesa, estabeleceu uma parceria estratégica com o Brasil, 
em 2007. 
 



 

18 
 

 

41. Como Ministro dos Negócios Estrangeiros, esta visão 

levou-o a apoiar consistentemente a institucionalização dos 

laços entre os países lusófonos. Baseando-se no êxito que 

constituiu o processo 5 mais 1, impulsionador de novas 

formas de cooperação que atraíram a atenção do Brasil 

para o continente africano, Durão Barroso expressou, logo 

em 1993, o apoio de Portugal à iniciativa de uma 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa, defendida 

por vozes autorizadas do país irmão. Declarou então: “No 

momento em que se assiste, no plano internacional, à 

formação de vários agrupamentos políticos ditados por 

critérios de natureza variável, parece útil que os povos de 

língua portuguesa possam dispor de um instrumento 

comum, capaz de promover a defesa de interesses 

conjuntos nos diversos ‘fora’ e perante a Comunidade 

Internacional.” 10 

 

42. Aproveitando ter contactos mais próximos com os PALOP, 

empenhou-se em obter o seu apoio para a iniciativa e 

vencer algumas resistências que a certa altura se 

manifestaram com essa aproximação ao Brasil. Durão 

Barroso deixou no Ministério dos Negócios Estrangeiros 

tudo encaminhado para a criação da CPLP, o que viria a 

                                                           
10 Intervenção por ocasião de um Colóquio sobre a CPLP organizado pela Embaixada do 
Brasil em Lisboa e pelo ‘Jornal de Letras,’ Lisboa, 5 de Dezembro de 1993. 
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acontecer já durante o governo do Primeiro-Ministro 

António Guterres. 

 

43. Com a reestruturação do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Durão Barroso lançou ainda as sementes da 

diplomacia económica (que desenvolveria enquanto 

Primeiro-Ministro), ao criar um gabinete de assuntos 

económicos sob a tutela da nova Direcção-Geral de 

Política Externa.   

 

44. Em meados dos anos noventa, com Durão Barroso à frente 

da diplomacia portuguesa, o nosso país viveu uma fase de 

afirmação e projecção na cena internacional. Assumimos 

então um protagonismo que finalmente cortava com 

preconceitos que remontavam a outras eras. Para essa 

mudança positiva contribuiu naturalmente o papel 

relevante de Portugal no processo de paz de Angola, em 

prol da reconciliação e da democracia em Moçambique, 

em defesa da independência de Timor-Leste e em favor de 

uma cooperação entre iguais com os PALOP. Mas, talvez 

com menos repercussão pública, foi também relevante a 

nossa influência nos debates sobre política externa e de 

cooperação a nível da União Europeia, cuidando sempre 

de assegurar um equilíbrio nas relações entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. 
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45. Iniciámos nessa altura com sucesso a participação de 

forças portuguesas em missões de paz lideradas pelas 

Nações Unidas e pela Aliança Atlântica. A comprovar esse 

reforço da sua capacidade de influência, Portugal obteve a 

Presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas na 

emblemática 50.ª sessão de 1995. A candidatura 

portuguesa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas 

para o biénio 1997/1998, em que o nosso país tinha como 

concorrentes a Suécia e a Austrália (nessa altura a 

principal apoiante da ocupação de Timor pela Indonésia), 

havia sido apresentada logo em 1989 pelo Ministro dos 

Negócios Estrangeiros João de Deus Pinheiro, num 

contexto em que se consolidava a passos largos a nova 

ambição diplomática portuguesa. O intenso trabalho 

diplomático de lobbying que culminou em 1996 com a 

eleição de Portugal para o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas ficou a dever-se a uma campanha bem 

planeada, em que teve lugar de relevo a estratégia definida 

no tempo de Durão Barroso e prosseguida por Jaime 

Gama, valorizando a nossa capacidade de fazer a ligação 

Norte-Sul e de dar voz aos pequenos países, procurando 

com isso cativar o apoio dos blocos africano, sul-

americano e insular.  

 

PÓS-MNE 
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46. Com a vitória do Partido Socialista nas eleições de 1995, 

Durão Barroso regressou ao Parlamento, assumindo a 

presidência da Comissão de Negócios Estrangeiros da 

Assembleia da República.  

 

47. Ponderava, no entanto, após dez anos consecutivos como 

membro do Governo, a vantagem de algum distanciamento 

temporário. E com razão: nem sempre a atracção de nos 

mantermos no centro dos acontecimentos se coaduna com 

a melhor percepção das rupturas e das reorientações 

profissionais necessárias. Recomeçou então uma das 

experiências formativas a que já aludi no início. Durão 

Barroso seguiu para Washington como “visiting professor” 

na Universidade de Georgetown (1996-1998). Ia também 

com o objectivo de preparar o seu doutoramento. Uma vez 

mais, viu-se compelido a abandonar esse projecto. 

 

48. Numa altura em que outros se furtaram ao combate 

democrático, foi eleito Presidente do Partido Social 

Democrata, em Maio de 1999, com a tarefa quase imediata 

de disputar eleições para o Parlamento Europeu, seguidas 

de legislativas. Derrotado em ambas, a melhoria do 

resultado obtido nas segundas dá-lhe oportunidade de 

demonstrar a sua determinação e capacidade de liderança. 

Ficou famosa a sua frase “sei que vou ser Primeiro-

Ministro, só não sei quando.” 
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49. Esta coragem política num momento em que ela se revelou 

necessária, foi recompensada com uma clara vitória nas 

eleições autárquicas de Dezembro de 2001, motivando a 

demissão do então Primeiro-Ministro. 

 

PRIMEIRO-MINISTRO 

50. As eleições legislativas antecipadas que se seguiram, em 

Março de 2002, deram a vitória ao PSD, que teve, contudo, 

de fazer uma coligação com o CDS de Paulo Portas para 

assegurar a maioria na Assembleia da República. 

  

51. No plano interno, a necessidade de fazer face à difícil 

situação orçamental e financeira do país, impôs uma 

estratégia que, nas palavras de Durão Barroso, assentou 

“em três eixos essenciais: primeiro, rigor orçamental e 

saneamento das finanças públicas; segundo, incentivo à 

produtividade e ao crescimento da economia; terceiro, 

realização das reformas de fundo há muito reclamadas 

mas sempre adiadas.” 11 Mais de uma década passada, 

esta estratégia mantém-se actual. 

 

52. Enquanto Primeiro-Ministro, ele continuou a defender uma 

“Europa mais integrada, respeitadora dos princípios 

fundadores do projecto europeu, nomeadamente da 

                                                           
11 Debate sobre o Estado da Nação na Assembleia da República, Lisboa, 9 de Julho de 
2002. 
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igualdade entre os Estados membros, da coesão e da 

solidariedade, assim como do método comunitário” e uma 

Europa “mais aberta e capaz de melhor se afirmar no 

mundo.” 12 

 

53. Durão Barroso concretizou também sua antiga aposta no 

desenvolvimento de uma Diplomacia Económica, criando a 

Agência Portuguesa de Investimento (API), com sede no 

Porto, num espírito de descentralização bem revelador do 

bom senso e pragmatismo do então Primeiro-Ministro. O 

lançamento da iniciativa contou com a sua presença no 

Palácio das Necessidades, mostrando assim a importância 

que atribuía ao reforço da coerência da acção externa do 

Estado no domínio económico, sob a alçada da diplomacia. 

Os primeiros estudos e projectos aprofundados de 

operacionalização de um modelo de diplomacia económica 

foram aliás efectuados, nessa altura, sob a égide do 

Ministro dos Negócios Estrangeiros António Martins da 

Cruz e do Ministro da Economia, Carlos Tavares. 

 

54. O Governo de Durão Barroso procurou também um reforço 

constante da política de cooperação com os países 

africanos de língua portuguesa e com o novíssimo Estado 

de Timor-Leste. Não obstante a forte contenção 

orçamental, a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) 

concedida por Portugal atingiu no ano de 2004 pela 

                                                           
12

 Jornal Le Monde, 2 de Março de 2004. 
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primeira vez o assinalável nível de 0,63% do nosso 

Rendimento Nacional Bruto (fonte: CAD/OCDE), algo que 

não se repetiria e que nesse mesmo período só foi 

ultrapassado por um punhado de países.  

 

IRAQUE 

 

55. O grande desafio internacional que Portugal e o seu 

Governo enfrentaram em 2002 e 2003 foi a questão do 

Iraque. A unidade do Mundo Ocidental quebrou-se quando 

o então Primeiro-Ministro alemão Schroeder fez da sua 

oposição à guerra anunciada a bandeira da campanha que 

lhe garantiu a vitória eleitoral, motivando o alinhamento por 

parte do Presidente francês Jacques Chirac, que viu nisso 

a oportunidade de dar novo fôlego ao enfraquecido eixo 

franco-alemão na União Europeia. 

 

56. Durão Barroso associou-se, por sua vez, aos Primeiros-

Ministros da Espanha, Itália, Reino Unido, República 

Checa, Hungria, Polónia e Dinamarca, lembrando, na 

famosa Carta dos Oito, que “o verdadeiro elo de ligação 

entre os Estados Unidos e a Europa são os valores que 

partilhamos: a democracia, a liberdade individual, os 

direitos humanos e o primado do Direito”, e que “a relação 

transatlântica não pode ser vítima das tentativas 
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persistentes do regime iraquiano de ameaçar a segurança 

mundial.” 13 

 

57. Retrospectivamente é sempre cómodo proferir verdades 

definitivas a respeito de situações e circunstâncias 

altamente complexas. É atribuída a Aristóteles a 

constatação de que “há uma maneira muito fácil de evitar 

qualquer crítica: basta não fazer nada, não dizer nada e 

não querer ser nada”. Não foi essa a atitude privilegiada 

por Durão Barroso ao longo do seu percurso e não o seria 

tão-pouco seguramente desta vez: a neutralidade timorata 

ou a passividade perante o dilema não estão na sua 

natureza. Só ele estará habilitado, é certo, a pronunciar-se 

sobre se voltaria hoje a subscrever a Carta dos Oito ou a 

servir de anfitrião à mal-amada Cimeira das Lajes, que do 

seu lado ele apresentou como uma oportunidade 

derradeira de se evitar uma guerra, que certamente ele 

não desejava, mas já na altura praticamente inevitável: 

“We have joined this initiative and we organised it here in 

the Azores because we thought this was the last 

opportunity for a political solution - and this is how we see 

it, this is the last possibility for a political solution to the 

problem.”  

 

58. No fundo, ele entendia que entre um regime ditatorial e 

uma coligação internacional em que participavam o nosso 

                                                           
13 A Carta foi publicada em 30 de Janeiro de 2003. 
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principal aliado militar (Estados Unidos da América), o 

nosso mais antigo aliado histórico (Reino Unido) e o nosso 

vizinho (Espanha), a escolha portuguesa não poderia ter 

sido outra. 

 

59. A clivagem entre os países da Aliança Atlântica, para além 

do mais – e contrariamente a uma ideia feita – teve pouco 

a ver com diferenças de posicionamento político ou 

ideológico. Os conceitos de esquerda ou de direita não são 

aqui de aplicação. O Primeiro-Ministro Trabalhista Tony 

Blair foi o mais fervoroso e acrítico defensor e adepto da 

invasão do Iraque, juntamente com o hiperactivo Primeiro-

Ministro espanhol José Maria Aznar. Durão Barroso 

procurou aliás reequilibrar essas posturas excessivas com 

algum sucesso, ao conseguir que a questão do Médio 

Oriente – a sempre adiada resolução da questão 

palestiniana – fosse abordada pelos líderes presentes na 

Cimeira e objecto de referências no comunicado e na 

conferência de imprensa que se lhe seguiram. Em 

Portugal, comentadores como Ferreira Fernandes tomaram 

o partido de defender nos seus editoriais a realização da 

Cimeira dos Açores, reconhecendo que no caso em apreço 

Portugal tinha um dever de aliado e até de “vizinho” 

próximo para com os Estados Unidos da América. Jaime 

Gama, na altura presidente da comissão parlamentar de 

Negócios Estrangeiros, expressou de forma mais ou 

menos audível o seu apoio a Washington, realçando a 
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primazia do nosso vínculo com os Estados Unidos em 

momentos de crise internacional. E convém não esquecer 

que a ideia da realização da Cimeira em Portugal contou, 

como não podia deixar de ser, com o beneplácito do 

Presidente da República, Jorge Sampaio. 

 

60. Seja como for, pense-se o que se pensar, há que 

reconhecer o seguinte: tratou-se de uma decisão soberana 

de Portugal, adoptada num contexto de plena 

transparência, com base nas informações e nas provas 

disponíveis na altura, debatida à saciedade antes, durante 

e depois na sede própria que é a Assembleia da 

República, que a endossou, nunca tendo Durão Barroso 

optado por se furtar a esse debate. Não se tratou, portanto, 

de uma atitude imposta pelas circunstâncias, fruto de 

chantagem emocional ou do exercício de coacção moral e 

muito menos de um “diktat” proveniente do exterior, mas 

antes de uma escolha e de uma assumpção de riscos 

consciente por parte do Primeiro-Ministro da altura.  

 

NA COMISSÃO EUROPEIA 

 

61. O mesmo se passou com a difícil opção de deixar o 

governo em 2004. O convite para Presidente da Comissão 

Europeia veio na sequência de toda a sua carreira; 

aparece quase naturalmente porque Durão Barroso reúne 

um conjunto de qualidades que vêm de longe. Mas a 
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questão era saber qual das opções servia mais o interesse 

de Portugal. O que seria melhor para o país? 

 

62. Fui dos que entenderam que era menos mau substituir o 

Primeiro-Ministro em Portugal do que perder o lugar de 

Presidente da Comissão Europeia. Tratava-se de uma 

oportunidade que não surge duas vezes.  

 

63. Muitos dos que o criticaram por ter aceite o cargo de 

Presidente da Comissão em detrimento do cumprimento, 

até ao fim, do seu mandato de Primeiro-Ministro de 

Portugal, tê-lo-iam de igual forma vilipendiado caso 

houvesse declinado tal oportunidade. O facto é que, 

apesar de já então nos confrontarmos com sérias 

dificuldades financeiras, que entretanto se acumularam, o 

nosso país se achava ainda longe da situação catastrófica 

dos dias de hoje. Parecia óbvio que Portugal ficaria sempre 

mais protegido a priori com um seu nacional em Bruxelas 

do que o contrário. Disso beneficiou o anterior governo 

socialista, com quem Durão Barroso sempre colaborou e 

que ele procurou ajudar dentro dos limites impostos pela 

sua função de Presidente da Comissão Europeia. E é hoje 

claro que constitui, apesar de tudo, uma boa notícia para 

nós tê-lo a ele e não a uma pessoa de outra nacionalidade 

e distinto carácter no cargo em questão, nesta altura de 

crise gravíssima e de delegação de vastíssimos poderes a 
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uma troika resultante da nossa incapacidade de 

acautelarmos o futuro.  

 

64. O exercício com dignidade, distinção e honra do cargo de 

Presidente do executivo comunitário, no qual foi aliás 

reconduzido de forma inequívoca e sem contestação em 

2009, à semelhança tão-somente de um Jacques Delors, 

é, além do mais, susceptível de lhe proporcionar novas 

oportunidades de servir Portugal e de projectar 

internacionalmente o nosso país, se ele assim o entender. 

É hoje amplamente reconhecido que, sem deixar de 

promover o interesse geral europeu, ele trouxe uma 

sensibilidade portuguesa ao cargo de Presidente, 

nomeadamente em questões de política externa. Disso são 

exemplos: a parceria estratégica com o Brasil, já referida; a 

parceria especial com Cabo Verde; o Joint Way Forward 

com Angola; a Cimeira União Europeia – África; o reinício 

das negociações com o Mercosul; e o novo fôlego do 

programa de cooperação indicativo da União Europeia com 

os PALOP (PIR-PALOP). 

 

CONCLUSÃO 

65. Omnipresente no espaço público europeu e na discussão 

das grandes questões globais, titular de uma influência 

porventura subestimada à escala nacional, a sua 

trajectória, nada fica a dever ao acaso: a) uma experiência 

no país que o leva a ser nas últimas décadas, o político 
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português que adquiriu maior projecção e notoriedade, 

traduzidas numa duradoura influência internacional; b) uma 

concepção de Portugal e do mundo que se reflecte 

utilmente na sua actuação no âmbito europeu e global; c) 

uma influência internacional que serviu e serve Portugal; d) 

um pensamento estratégico  que contribuiu para uma nova 

postura e uma mais proveitosa presença do nosso país no 

mundo; e) uma ponte entre gerações, países, culturas e 

distintas convicções, por via da conjugação de valores 

constantes de moderação e de respeito pela dignidade 

humana, por um lado, e de uma abertura permanente ao 

diálogo e à mudança, livre de qualquer dogmatismo ou 

ideologia pré-concebida, por outro; f) um indesmentível 

pragmatismo que coexiste com uma linha de rumo 

coerente; g) uma projecção europeia e mundial fruto de 

uma actuação equilibrada e responsável, granjeadora no 

mínimo de reconhecimento e respeito da maioria dos 

quadrantes; h) um servidor ímpar da coisa pública, dotado 

de bom senso e titular de um profundo sentido de Estado; 

i) nem pessimista (daqueles que se queixam do vento) 

nem optimista (dos que se limitam a esperar que o vento 

mude), mas antes um realista  dotado de extrema argúcia 

política e  de uma notável capacidade de argumentação 

dialética que, quando necessário, não hesita em ajustar as 

velas do barco de que é timoneiro; j) em suma, um trunfo 

ainda largamente por explorar na perspectiva da afirmação 
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do interesse nacional e que conviria não desperdiçar no 

contexto actual.  

 

66. O tempo já demonstrou - e os factos se encarregarão 

provavelmente de o comprovar num futuro próximo - que 

não há muitos como ele na cena internacional e doméstica, 

susceptíveis de estabelecer relações de confiança com um 

número impressionante de interlocutores dos mais diversos 

quadrantes e latitudes.  

 

67. Creio que ele corporiza talvez uma das melhores sínteses 

possíveis no mundo político de hoje. Karl Marx afirmava 

nas suas Teses sobre Feuerbach 14 que “os filósofos têm 

apenas interpretado o Mundo de maneiras diferentes; a 

questão, porém, é transformá-lo.”  

 

68. Durão Barroso é um actor político na plena acepção da 

palavra, no sentido literal, e não apenas um idealista mais 

ou menos contemplativo. Toda a sua carreira política, 

concorde-se ou não com tudo o que ele fez, acha-se 

voltada para a acção - uma acção transformadora, 

reformista e por vezes inovadora, colocada ao serviço do 

bem colectivo e não de qualquer corporação ou interesse 

instalado.  

 

                                                           
14 Escritas em 1845 e publicadas, depois da sua morte, por Engels em 1888. 
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69. Chamado a dirigir à frente da Comissão Europeia um navio 

que desde início teve de enfrentar um mar de escolhos 15 e 

que agora se encontra no meio de uma autêntica 

tempestade financeira, económica e social, é verdade que 

estes anos não têm sido fáceis para ele. Mas sustento que 

nenhum dos restantes actores europeus principais se saiu 

melhor do que ele. E que a sua maneira de ser, de reagir e 

sobretudo de agir perante a adversidade representou e 

continua a representar um modelo e um “activo” para a 

Europa e para os seus Estados-Membros e muito em 

particular para Portugal. É aliás o próprio Durão Barroso 

que tem a lucidez necessária para recordar aquilo que 

alguns tendem a esquecer no meio deste turbilhão: o 

sucesso de qualquer programa de ajustamento “requer que 

este tenha condições políticas e sociais de 

sustentabilidade, o que implica sensatez nas decisões 

políticas a tomar e na maneira de as comunicar. Sensatez 

pode e deve ir de mãos dadas com determinação”.  

 

70. Estas suas palavras confortam a minha convicção de 

estarmos perante um verdadeiro político para todas as 

estações. 

 

--------------------------- 
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