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INTERVENÇÃO DE S. EXA. O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS 

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO, 

DR. LUÍS DE CAMPOS FERREIRA 

 

SEMINÁRIO DIPLOMÁTICO “PROJETAR PORTUGAL” 
Museu Oriente, 6 de Janeiro de 2014 

17:50 

 

“Cooperação, Desenvolvimento e Crescimento Económico” 

 

 

Senhor Eng. Carlos Melancia (a confirmar), 

Senhor Ministro da Economia, 

Senhora Secretária-geral (a confirmar), 

Senhor Presidente da AICEP 

Senhora Presidente do Instituto Diplomático, 

Senhoras e Senhores Embaixadores, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Começo por desejar a todos um bom ano em 2015 e agradecer à 

Fundação Oriente por aqui nos receber nesta importante ocasião para o 

Ministério.  

A excelente organização e o estimulante programa são características a 

que a Senhora Presidente do Instituto Diplomático, bem como a Senhora 

Secretária-Geral e o Senhor Chefe do Protocolo já nos habituaram, e por 

isso os felicito. 
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2015 é o “Ano Europeu do Desenvolvimento”. Trata-se da primeira vez 

que um tema de política externa tem este destaque no plano europeu. 

Será, naturalmente, uma oportunidade para tornar esta matéria mais 

tangível aos nossos cidadãos, de modo a perceberem como é relevante 

para os seus próprios interesses. 

Com este intuito, aliás, temos procurado cunhar uma nova forma de 

pensar e agir na Cooperação, tendo em conta, por um lado, a evolução da 

arquitetura internacional do desenvolvimento, e, por outro, os interesses 

nacionais. Temo-lo feito respeitando, como não poderia deixar de ser, a 

coerência, a continuidade e o amplo consenso que caracterizam, e bem, a 

política externa portuguesa. 

No plano conceptual, apresentámos no início do ano passado o Conceito 

Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020. Reflete uma política de 

cooperação mais alinhada, visível e instrumental aos nossos interesses; 

reforça a coordenação e a concentração geográfica e sectorial; e inova ao 

apostar em áreas como o crescimento verde, a energia e o mar, bem 

como em novos modelos de financiamento. 

No plano operacional, com grande esforço da liderança do Camões, a 

contenção financeira – à qual a Cooperação Portuguesa não poderia ter 

ficado alheia – não se traduziu em menos ambição ou eficácia.  

O ajustamento foi alcançado através da otimização da relação 

custo/eficácia dos projetos e da alavancagem obtida pela diversificação de 

fontes bilaterais e multilaterais de financiamento, das quais destaco os 

fundos europeus, as parcerias triangulares e os próprios países parceiros, 

que, fruto do seu crescimento, podem assumir, cada vez mais, 

responsabilidades financeiras. 

Se 2014 foi um ano particularmente marcante para a Cooperação 

Portuguesa, com a reativação da Comissão Interministerial da Cooperação 

e do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento ou a assinatura de 

vários novos programas bilaterais de cooperação, 2015 não ficará atrás. 

Para além de ser um ano em que a Cooperação Portuguesa será avaliada 
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pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, sublinho o significado 

de assumirmos a partir de Julho a presidência do G19 de Moçambique. 

Tal como este Governo tem procurado libertar a economia de algum 

excesso de presença do sector público, reorientando meios para que o 

Estado melhor assuma a sua função reguladora, criando condições para 

que a iniciativa privada concretize todo o seu potencial económico; 

também na Cooperação, temos procurado que, gradualmente, o Camões, 

se concentre nas suas funções de coordenador, facilitador e supervisor, 

criando condições para que a sociedade civil se assuma como executora 

por excelência da Cooperação, não obstante algumas áreas de execução 

devam permanecer na esfera pública. 

Nesta reforma, que pretendemos que seja estrutural, da Cooperação 

Portuguesa, a maior evolução está, porventura, ao nível das mentalidades. 

Passámos de uma postura de ajuda para uma atitude de parceria; 

ultrapassámos resistências demagógicas que impunham uma separação 

artificial entre o desenvolvimento económico nacional e o dos nossos 

parceiros da Cooperação. 

Nesse sentido, assumimos com meridiana clareza: sem geração de riqueza 

não há erradicação da pobreza. 

O tradicional paradigma entre país “doador” e país “receptor” evoluiu. 

Num contexto de escassos recursos, vastos interesses e forte 

concorrência, apenas serão sustentáveis parcerias de interesse comum, 

responsabilidades partilhadas e benefícios mútuos. 

Por isso, entendemos que é extremamente positivo e deve ser estimulado 

o crescente envolvimento do sector privado em ações de Cooperação. E 

defendemos que a Cooperação deve contribuir, cada vez mais, para a 

promoção dos interesses económicos portugueses no exterior, desde 

logo, nos países parceiros, abrindo portas e contribuindo para um 

contexto propício ao comércio, ao investimentos e ao reforço das relações 

económicas bilaterais. 

Com este propósito, desenvolvemos com o Ministério das Finanças, o 

Camões e a AICEP o programa “Parcerias para o Desenvolvimento”. Estará 
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operacional este mês e nessa altura receberão a informação detalhada, 

mas adianto-vos que visa encorajar a participação de empresas 

portuguesas em projetos de desenvolvimento internacional, promovendo, 

assim, o seu acesso aos volumosos meios financeiros disponibilizados para 

este sector pela União Europeia e pelo vasto leque de instituições 

multilaterais financeiras. 

Realço, a título de exemplo, os 54 Mil Milhões de Euros que a União 

Europeia reserva para a Cooperação para o Desenvolvimento no 

orçamento 2014-20, entre os quais, 1,3 Mil Milhões destinados aos PALOP 

e Timor-Leste. 

Saliento os três pilares deste programa: 

1. A criação de uma única base de dados online com as oportunidades 

de adjudicações dos fundos europeus de cooperação e de 

instituições multilaterais financeiras; 

2. Ações de informação e capacitação de empresas para apresentação 

de candidaturas; 

3. E, na parte que vos toca diretamente, empenho dos meios 

diplomáticos e da AICEP na identificação de oportunidades e na 

promoção de candidaturas portuguesas a projetos de 

desenvolvimento. 

Este programa pode ser um dos melhores e mais eficazes instrumentos 

para apoiar a internacionalização de empresas portuguesas pois: 

 Promove oportunidades de negócio em mercados emergentes, com 

destaque para os PALOP e Timor-Leste, nos quais temos vantagens 

comparativas óbvias; 

 Tem financiamento assegurado por instituições internacionais, sem 

riscos de crédito, taxa de câmbio ou expatriação de capitais; 

 Permite alargar a base de beneficiários, nomeadamente a 

Fundações, a Municípios ou a PMEs, nas fases de subcontratação. 

É, portanto, uma iniciativa que sintetiza muito do que preconizamos para 

a Cooperação Portuguesa: foco nos PALOP e em Timor-Leste, novas fontes 

de financiamento e maior envolvimento do sector privado. 
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Contamos com o vosso empenho na execução deste programa, sobretudo 

daqueles que lidam com os países e as instituições em questão. 

Senhoras e Senhores Embaixadores, 

Há um ano, ainda em pleno programa de ajustamento, partilhei convosco 

uma frase do meu conterrâneo Camilo Castelo Branco: “os dias prósperos 

não vêm por acaso. Nascem de muita fadiga e intervalos de desalento.” 

Após concluirmos, com sucesso internacionalmente reconhecido, os três 

anos de Troika, a que fomos obrigados a recorrer, estamos a começar a 

sentir os resultados do denodado esforço. O custo da dívida pública atinge 

níveis historicamente baixos; o volume e o peso das exportações no PIB 

falam por si, o turismo não para de bater records e, naquilo que é, em 

última instância, o que interessa, o bem-estar das pessoas, já começamos 

a recolher benefícios, como é exemplo o aumento do salário mínimo. 

Neste contexto económico, queria partilhar convosco 2 palavras – 

reconhecimento e encorajamento. 

Parece-me de elementar justiça reconhecer o singular contributo da rede 

diplomática portuguesa para a credibilização externa de Portugal na área 

financeira, junto de instituições financeiras europeias e internacionais, dos 

governos de países parceiros e dos demais atores económico-financeiros e 

meios de comunicação. Disse-o e repito: o mérito é vosso e o crédito é de 

Portugal. 

Um trabalho de diplomacia económica permanente e essencialmente 

discreto, como diariamente faz num registo de excelência, por exemplo, a 

nossa REPER ou a Missão na OCDE, ou os diplomatas que negoceiam as 

dezenas de Convenções para Evitar a Dupla Tributação que temos 

concluído com sucesso.  

Ocasionalmente há visibilidade marcante, como foi o caso do recente 

artigo do Financial Times, que muito fez pela nossa imagem externa e para 

o qual não foi, certamente, irrelevante a ação do nosso Embaixador em 

Londres. 
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No exercício destas funções, em particular nalgumas missões empresariais 

realizadas, como recentemente em Manaus e Belém do Pará, com o nosso 

Embaixador em Brasília, reforcei a convicção de quão imprescindível é 

uma boa diplomacia política para uma efetiva diplomacia económica. Sem 

a primeira não poderemos aspirar à segunda. 

Consequentemente, muito do sucesso económico que temos colhido 

deve-se ao capital de confiança política e empatia cultural que temos 

acumulado internacionalmente.  

Portanto, encorajo-os a continuar o vosso trabalho, com a criatividade, a 

inteligência e o sentido de oportunidade que há muito caracterizam a 

diplomacia portuguesa. 

Devemos, cada vez mais, exercer uma diplomacia abrangente, que integre 

as várias componentes da ação externa portuguesa e que esteja atenta às 

oportunidades que se apresentam ou podem ser criadas para mostrar, 

promover e valorizar o Portugal de hoje, com as suas diferentes facetas e 

qualidades, incluindo, como hoje aqui ouvimos, o Portugal Azul, que 

explora o Mar, ou o Portugal Verde, com agenda de crescimento 

sustentado. 

Este desafio é, naturalmente, extensível aos delegados da AICEP que 

aproveito para saudar pelos bons resultados que têm obtido, neste 

modelo integrado de funcionamento da nossa rede diplomática. 

Seja através das artes, como os nossos Embaixadores em Washington e na 

Cidade do México com, respetivamente, a iniciativa no Kennedy Center e a 

exposição “Portugal te Marca”; seja através da Língua Portuguesa como 

fazem as nossas Embaixadoras em Oslo ou Windhoek; seja através do 

desporto, como fazem os nossos Embaixadores em Pequim ou Bogotá – a 

propósito, já lá vai o tempo em que se poderia desvalorizar a importância 

de José Mourinho ou Cristiano Ronaldo para a notoriedade de Portugal. 

Numa perspetiva diferente, mas convergente, iniciei há 3 meses uma 

iniciativa a que chamamos “Embaixadorias”. Consiste em visitar 

determinadas regiões de Portugal acompanhado por um embaixador 

acreditado em Lisboa, para dar a conhecer a identidade dessas regiões, 
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refletindo a diversidade cultural do país e as potencialidades do nosso 

tecido empresarial. 

Sempre em coordenação estreita com os Presidentes de Câmara, que nos 

apontam quais os países cuja presença seria mais interessante em termos 

económicos, visitamos dois ou três municípios, em dia e meio, conjugando 

momentos culturais, conferências e visitas a universidades e empresas, 

num roteiro desenhado à medida do país em questão. No fundo, 

procuramos promover cá dentro para termos projeção lá fora. 

Os embaixadores convidados têm enriquecido os programas com o seu 

empenho e, sobretudo, com a continuidade dos contactos estabelecidos. 

Temos também tido uma entusiasta adesão dos autarcas e dos 

empresários. 

É também uma forma de contribuir para uma diplomacia de proximidade, 

aberta e dinâmica, que faça o Ministério chegar às pessoas, aos 

empresários, aos autarcas, aos estudantes, aos contribuintes… fazendo-

lhes perceber a utilidade que para eles podemos ter e temos; utilidade 

que é incontestável mas nem sempre palpável. 

Ficaria, por isso, muito grato se me pudessem enviar sugestões para 

eventuais “embaixadorias” com os vossos contrapartes em Lisboa. 

Outra iniciativa pertinente no plano económico foi a do Senhor Secretário 

de Estado das Comunidades Portuguesas ao criar recentemente o 

Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, com a especificidade que o 

próprio nome transmite. Trata-se de um instrumento que devemos 

potenciar e, por isso, encorajo o seu recurso pelos Senhores Embaixadores 

que lidam mais de perto com as nossas Comunidades nos quatro cantos 

do mundo. 

Enfim, não nos faltam formas de estabelecer denominadores comuns 

criadores de boas vontades instrumentais à promoção dos nossos 

interesses económicos e não só, pois, sabemos bem, os negócios da 

diplomacia não se esgotam na diplomacia dos negócios. 
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Senhoras e Senhores Embaixadores, 

Em conclusão, a economia não é uma folha de Excel, e os negócios não se 

fazem com gráficos. Refletem também estados de alma, confiança e 

outras percepções subjetivas. Portanto, temos presente que a qualidade 

das relações políticas, fruto da diplomacia política e cultural, gera 

empatias e afetos, abre portas e canais privilegiados, e potencia 

oportunidades de negócio e investimento. 

E é sobre os incentivos ao investimento em Portugal que nos vem falar o 

Senhor Ministro da Economia, a quem passo a palavra. 


