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7

Publicam ‑se neste número especial da NE as intervenções dos participantes no Seminário 

Diplomático de 2010 que, em 5 e 6 de Janeiro, reuniu, como é usual todos os 

anos, os embaixadores e chefes de missão diplomática de Portugal e os altos 

quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Instituto contou, mais uma 

vez, com a solicita disponibilidade do Instituto da Defesa Nacional e do seu direc‑

tor, Prof. Doutor António Telo.

O Sr. Ministro Luís Amado, como tem feito em anos anteriores, deu a sua visão 

da realidade política internacional e das prioridades da nossa política externa. 

Seguiu ‑se ‑lhe o Ministro das Relações Exteriores de Espanha, Miguel Moratinos, 

que nos falou da Presidência espanhola da UE e das suas linhas de força essenciais. 

Sobre todos (e sobre tudo) pairou a questão do Tratado de Lisboa e da sua entrada 

em vigor. O Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Pedro Lourtie, centrou a 

sua intervenção nos problemas levantados pela criação do Serviço Europeu de 

Acção Externa (SEAE) e nos desafios que o novo enquadramento institucional da 

União colocava aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos Estados ‑membros e, 

em particular, ao corpo diplomático português. Todos beneficiaram, também, da 

muito interessante intervenção do Dr. João Vale de Almeida, Director ‑geral das 

Relações Externas (DGRELEX) e embaixador designado da UE em Washington.

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João 

Cravinho circunscreveu a sua prestação aos aspectos que considerou mais relevan‑

tes da Conferência de Copenhaga, à avaliação da qual também o Secretário de 

Estado do Ambiente, Humberto Rosa, dedicou a sua participação. A análise que 

fizeram constituiu um muito interessante e elucidativo depoimento sobre o balan‑

ço final que se deverá fazer sobre a evolução dos equilíbrios, das prevalências, das 

solidariedades e das convergências e divergências verificadas no decurso da reu‑

nião e no quadro da sua preparação.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, António Braga, falou 

sobre as suas novas responsabilidades, subsequentes à tutela com que ficou do 

Instituto Camões.

Nota do Director
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8 Seguiu‑se uma longa e detalhada exposição do Governador do Banco 

de Portugal, que interveio para nos dar a sua visão da actual crise econó‑

mica e financeira internacional e, nesse contexto, da situação económica e 

social portuguesa e das suas perspectivas a curto e médio prazo. Por razões 

de ordem editorial, infelizmente relevantes, não é possível publicar esta 

intervenção, cujos méritos didácticos, qualidade e interesse terão tido o 

dom de fazer parecer fácil, a uma plateia de não iniciados, matérias algo 

intrincadas.

Foi possível apreciar a lucidez da análise, a clareza da narrativa e os 

laivos de esperança reticente que se vislumbraram na descrição que fez do 

desempenho da economia portuguesa e na evolução da economia interna‑

cional desde Setembro de 2008.

Carlos Neves Ferreira
Embaixador

Presidente do Instituto Diplomático

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 7-8
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Luís Amado*

Muito boM dia a todos, Senhor Embaixador Neves Ferreira, Director do Instituto Diplomático, 

Professor António Telo, Director do Instituto de Defesa Nacional, Senhores 

Embaixadores, Senhores Directores ‑Gerais, Senhores jornalistas, Convidados, meus 

Senhores e minhas Senhoras, 

É com grande prazer que mais uma vez temos esta oportunidade de estar juntos 

e de partilhar algumas ideias relativamente ao futuro do nosso país e à acção externa 

do Estado português. Deixem ‑me começar naturalmente por vos saudar a todos, sobre‑

tudo àqueles que vejo menos, e desejar ‑vos um Bom Ano, um Ano Feliz, para todos 

vós, no plano pessoal mas também no plano profissional.

Como disse ao Professor António Telo, agradecemos sempre a pronta disponibili‑

dade do Instituto de Defesa Nacional para colaborar com as iniciativas do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros. 

Felizmente estamos em condições de perspectivar para o próximo ano a conclu‑

são, numa primeira fase, das instalações do futuro Instituto Diplomático no Convento 

do Sacramento, e por isso esta será provavelmente – acredito firmemente que assim 

será – a última vez que o Seminário Diplomático se realiza nesta casa. Por isso agrade‑

ço desde já, na pessoa do Professor António Telo, a pronta disponibilidade que o 

Instituto sempre manifestou em colaborar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

em particular neste momento muito importante para a definição e orientação da polí‑

tica externa portuguesa, desde que estes seminários se passaram a realizar com a regu‑

laridade conhecida, em particular ao longo da última década.

Antes de falar em termos gerais das principais orientações e das prioridades para 

a política externa portuguesa para o próximo ano, não posso naturalmente deixar  

de tecer algumas considerações de contextualização do ambiente internacional com‑

plexo e difícil que o mundo atravessa e que não deixarão de condicionar a nossa 

actividade.

* Intervenção do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
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10 2009 deixou algumas marcas que se projectam inevitavelmente no dia a dia de 

todos nós e que influenciarão o desenvolvimento da acção político ‑diplomática ao 

longo do próximo ano. 

Internamente, foi um ano dominado por um período eleitoral longo, por uma 

campanha eleitoral difícil, que naturalmente deixou as suas marcas, e por um novo 

Governo – embora o Ministro seja o mesmo. As eleições para a Assembleia da República 

desenharam um novo quadro parlamentar, realizaram ‑se eleições para o poder local, e 

as eleições para o Parlamento Europeu definiram uma nova representação. 

Mas o ano de 2009 deixou sobretudo marcas em três ou quatro aspectos que eu 

gostava de ter em conta: desde logo a crise. Não é uma crise que esteja resolvida; é 

uma crise que, se apesar de tudo não atingiu as proporções dramáticas que no início 

do ano passado pudemos imaginar, é ainda assim uma crise grave, profunda, que se 

vai manter durante os próximos anos e com a qual teremos de saber lidar em parti‑

cular durante este ano.

Temos ainda como marca de 2009 a acção de uma nova Administração nos 

Estados Unidos. Mudou – mesmo se não tão significativamente como aparentemen‑

te interpretamos – o quadro de referências da política externa norte ‑americana. 

Deverá atingir ‑se este ano um ponto de clarificação relativamente a um conjunto de 

problemas do sistema internacional – e por isso teremos de acompanhar com aten‑

ção a forma como a nova Administração americana se posiciona face aos compro‑

missos assumidos e face às expectativas criadas em relação a muitos dos problemas 

mais sérios com que o mundo hoje se confronta.

Outra marca significativa: uma deriva do problema afegão e a crise de instabili‑

dade estratégica que, no Afeganistão e no Paquistão, se gerou e que se acentuou 

muito em 2009 e que terá uma projecção particularmente aguda e crítica durante o 

ano de 2010.

Por último, o ano de 2009 ficou marcado por um longo processo de ratificação 

do Tratado de Lisboa, difícil, com sobressaltos, com avanços e recuos, mas que apesar 

de tudo chegou a bom porto. Com o Tratado já em vigor, temos um novo quadro 

institucional em vigor desde o início de 2010.

É por isso com natural satisfação pessoal e política que todos reconhecemos que 

o ano de 2009 terminou, do ponto de vista dos objectivos definidos e assumidos 

pela política externa portuguesa, da melhor forma. Conseguimos a implementação 

do Tratado de Lisboa  ‑ o resultado de uma Presidência portuguesa bem sucedida, de 

um esforço notável da máquina política e diplomática portuguesa, que o país reco‑

nhece e agradece, e por isso mesmo (independentemente de uma ou outra voz crí‑

In
te

rv
en

çã
o 

do
 M

in
is

tr
o 

de
 E

st
ad

o 
e 

do
s 

N
eg

óc
io

s 
Es

tr
an

ge
ir

os

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 9-26



11tica em relação ao Tratado) é uma marca que fica na história do projecto europeu e 

que fica associada a Portugal e ao nome de Portugal.

Em relação a 2010, gostaria de partilhar convosco algumas inquietações, algu‑

mas interrogações sobre problemas, factores de risco e de ameaça que pairam no 

horizonte das relações internacionais, e que não deixarão de condicionar toda a 

actividade da acção externa portuguesa ao longo do próximo ano. 

Gostaria de, em primeiro lugar no plano económico, notar a situação da crise 

internacional. É uma crise que, como disse há pouco, não atingiu as proporções 

dramáticas que alguns anteciparam, no início do ano que passou, mas que apesar de 

tudo é uma crise que está longe de estar ultrapassada.

É, sobretudo, uma crise que tem uma profundidade que deve ser interpretada 

nas entrelinhas dos aspectos mais críticos que tem evidenciado no plano económico 

e no plano social, como uma crise de mudança estrutural na economia mundial e no 

sistema político e na relação de forças no sistema político internacional.

Se Aron caracterizou a situação na Guerra Fria como uma situação de “paz 

impossível, guerra improvável”, nós vivemos numa situação de “guerra impossível, 

paz improvável”, e esta circunstância condicionará de alguma forma o desenvolvi‑

mento da acção externa de todos os Estados ao longo do próximo ano, e ao longo 

dos próximos anos. 

Esta crise deixou a sua marca na dinâmica de reconstituição dosistema interna‑

cional que terá de se fazer de forma complexa, ao longo da próxima ou das próximas 

décadas. Teremos de estar particularmente atentos, porque este ano será decisivo na 

definição das relações de forças que se estão a constituir em torno da gestão da saída 

da crise.

Há um aspecto absolutamente essencial que temos de ter em consideração: esta 

crise não atingiu as dimensões que antecipámos precisamente porque houve discer‑

nimento em alguns decisores internacionais para reagir de acordo com os ensina‑

mentos da crise de 29. Eventualmente a posição do Senhor Bernanke (com grande 

experiência de estudo e investigação sobre a crise de 29), à frente da Reserva Federal, 

permitiu uma reacção tão rápida e deste modo conter os efeitos mais devastadores 

que a crise poderia ter assumido. 

Mas também não tenhamos dúvida de uma coisa: não existe a nível mundial pre‑

cedente comparável ao que se fez para conter os efeitos recessivos e depressivos que se 

anunciavam no início do próximo ano; nem tão pouco a injecção de liquidez através 

de criação de dívida alguma vez atingiu a dimensão do que foi feito em particular no 

último semestre do último ano. 
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12 Por isso, se a gestão da crise foi complexa em 2009, a gestão da saída da crise em 

2010 vai ser ainda mais complexa e mais difícil. 

O Governador do Banco de Portugal terá seguramente a oportunidade de nos falar 

hoje à tarde, com a autoridade própria que tem sobre estas matérias, sobre estes aspectos. 

Mas temos de ter em consideração que esta crise está aí para durar, não está debelada. 

Teremos de saber acompanhar com os nossos parceiros e com os nossos aliados a 

definição da acção política necessária para conter aspectos muito críticos que estão 

associados a esta crise.

Teremos além disso de ter em consideração que, ao longo deste ano, será neces‑

sário acompanhar sobretudo no plano multilateral o esforço que a União Europeia terá 

de fazer para gerir a saída da crise no espaço europeu que tem uma moeda comum, 

políticas económicas nem sempre convergentes, e não tem uma política económica 

central. 

Teremos ainda de acompanhar, com os nossos parceiros europeus, toda a gestão 

de saída da crise, que nos levará necessariamente também, como outros Estados que 

estão em situação de défice excessivo, para negociações difíceis do Pacto de Estabilidade 

e Crescimento. 

Impor ‑se ‑á ainda dar atenção às sequelas do impacto da crise económica na gestão 

dos desequilíbrios macroeconómicos. Neste quadro, confesso a minha inquietação em 

relação à forma como será possível sustentar os défices americanos (comercial, de 

transacções correntes e do Estado); bem como em relação à sustentabilidade do cres‑

cimento chinês.

Mas estes desequilíbrios macroeconómicos terão seguramente ao longo deste ano 

os seus momentos de clarificação e condicionarão, de algum modo, todo o ritmo de 

recuperação da actividade económica global, e em particular, o ritmo de crescimento 

da União Europeia.

Teremos além disso que gerir com atenção tensões monetárias e cambiais que se 

manifestam, também no espaço europeu, não pela via da relação cambial directa mas 

pela via dos spreads na concessão de crédito aos Estados que a ela recorrem, sendo que 

praticamente todos os Estados hoje com défice excessivo o têm de fazer.

Há também que ter em atenção a gestão de tensões proteccionistas e inter‑

‑regionais, e em particular o comportamento de alguns mercados. Desde logo, o 

mercado da energia, tendo presente que o preço do petróleo permanece uma incóg‑

nita também face à experiência, em particular, dos últimos dois anos. A flutuação 

muito errática do preço do petróleo reflecte ‑se fortemente na gestão dos orçamentos 
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13e dos programas das famílias, das empresas e do Estado, tal como a oscilação dos 

mercados alimentares e os mercados das restantes matérias ‑primas.

Do ponto de vista económico, este conjunto de preocupações estará necessaria‑

mente presente e condicionará as modulações da acção política externa de todos os 

Estados sem excepção, incluindo naturalmente o Estado Português.

Na frente política, temos de dar particular atenção à ameaça terrorista, que sub‑

siste com uma capacidade de manter sob grande tensão os sistemas de intelligence e de 

segurança de todos os Estados, designadamente os Estados ocidentais e os Estados 

europeus.

Apesar de a Al ‑Qaeda ter sido muito flagelada ao longo dos últimos anos, sabemos 

que é relativamente fácil para uma organização com as características da Al ‑Qaeda e das 

suas filiais manter sob stress o sistema de segurança colectivo ocidental (como se viu 

aliás com este episódio recente de enorme tensão gerada no dia a dia do mundo oci‑

dental por um único indivíduo).

A ameaça terrorista, do ponto de vista das principais preocupações de gestão geo‑

política, será por isso central ainda ao longo deste ano. Não sabemos o que se pode 

passar nesse domínio, mas todos os Estados têm de antecipar todos os cenários possí‑

veis e de estar preparados internamente. 

Associada à questão da ameaça terrorista, toda a temática da não proliferação esta‑

rá no centro da agenda internacional. 

Esperemos que no início do ano as negociações do Acordo sobre Armas Estratégicas 

possam conduzir à sua renovação. As negociações, pelas indicações que temos, têm 

corrido bastante bem entre americanos e russos. Este acordo constituiria um sinal 

muito positivo, em relação a toda a agenda do desarmamento e sobretudo à agenda do 

controlo da proliferação nuclear e de armas químicas. 

Existe além disso uma grande preocupação em relação às armas tácticas, sobretudo 

da parte dos nossos aliados do leste europeu, que é preciso acompanhar com motivação, 

porque será sem dúvida também um tema central na gestão dos problemas globais.

No curto prazo, a ameaça da proliferação é uma ameaça mais devastadora do que 

as alterações climáticas, e por isso a agenda do desarmamento e do controlo da proli‑

feração das armas nucleares e de destruição maciça deve estar no centro da actividade 

e das preocupações de toda a máquina político‑diplomática dos Estados ocidentais.

Depois, temos que ter naturalmente em atenção um conjunto de tensões geopo‑

líticas que se desenvolvem sob a forma de conflitos e de crises que vamos acompa‑

nhando e nas quais estamos directa ou indirectamente envolvidos. 
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14 Este ano será um ano muito crítico em três teatros fundamentalmente: no Afega‑

nistão, na gestão da relação com o Irão, e em relação ao Processo de Paz no Médio 

Oriente. 

Será o ano também da verdade para a nova administração norte ‑americana, em 

todos estes três teatros, bem como para a União Europeia que no contexto de uma ambi‑

ciosa agenda que o Tratado de Lisboa lhe impõe deverá definir as suas orientações em 

matéria estratégica e de Política Externa e de Política Comum de Segurança e de Defesa.

Neste contexto, e tendo presente como a nova Administração vai gerir as expecta‑

tivas e as perspectivas que criou nestes três teatros, a União Europeia terá de assumir 

uma posição estratégica relevante e não de total subordinação e de espera. Não poden‑

do repetir ‑se o que aconteceu durante meses em que o impasse estratégico americano 

em relação à crise afegã foi acompanhado pela parte europeia com alguma irrespon‑

sabilidade e uma total facilidade, sem nenhum esforço no sentido de se desenhar um 

quadro de acção e de intervenção que lhe compete assumir. Isto porque a instabilidade 

no Afeganistão, bem como os problemas da relação com o factor nuclear iraniano, e 

da estabilização da situação no Médio Oriente, são de vital importância para a segu‑

rança e para a defesa europeia. Por essa razão, a total dependência de definição estra‑

tégica relativamente à potência americana é, no actual contexto da União Europeia, e 

sobretudo no actual quadro institucional que o Tratado de Lisboa projecta, inaceitável.

É portanto o momento de impormos uma orientação mais forte à União Europeia, 

para que relativamente a estes teatros de grande tensão geopolítica, disponha de auto‑

nomia estratégica, articulada, necessariamente, com o seu principal aliado no contexto 

da Aliança Atlântica, e no contexto dos compromissos de defesa colectiva do espaço 

ocidental euro ‑atlântico. 

As questões relativas à crise ambiental, ao follow -up da Cimeira de Copenhaga, à 

situação que gerou também o impasse nesta mesma cimeira, bem como a gestão natu‑

ral das catástrofes que estão associadas às mudanças climáticas terão igualmente de ser 

acompanhadas.

São estes factores de risco, perspectivas de ameaça, inquietações e interrogações 

que se colocam no horizonte da nossa acção externa ao longo deste ano, que devem 

estar presentes em toda a acção política e diplomática no quadro da política externa 

portuguesa.

Quais são as principais orientações que entendo que devemos ter para este ano, 

também no quadro de prioridades que devemos definir em função do calendário dos 

compromissos em termos internacionais?

No essencial, cinco preocupações que se reflectem em cinco orientações.
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15Primeiro, o apoio à recuperação económica do país. A situação que o país vive 

exige que o país se mobilize para o apoio a todo o esforço que é necessário desenvol‑

ver ao longo dos próximos anos, e que não pode ser adiado, para recuperar economi‑

camente e se resolverem alguns dos seus problemas.

Em segundo lugar, temos de ser capazes de adaptar rapidamente a nossa acção 

externa às mudanças significativas que o Tratado de Lisboa nos vai impor (que não 

são tão irrelevantes como alguns, sobretudo aqueles que tinham expectativas mais 

elevadas, nos querem fazer crer). Temos de nos adaptar a algumas mudanças impor‑

tantes que vão ocorrer, não só na frente da política externa, mas também noutros 

domínios. 

Como terceira orientação, teremos de dar continuidade – até por força dos com‑

promissos que ainda temos até Junho com a Presidência da CPLP – ao esforço de 

intensificação das relações no espaço geopolítico lusófono. É um espaço de vital 

importância estratégica para a afirmação dos nossos interesses, e ao longo deste ano 

temos que dar passos seguros e significativos na consolidação do espaço geopolítico 

da lusofonia, assegurando uma maior coerência estratégica na nossa acção.

Como quarta orientação e quarta prioridade, teremos de participar activamente 

no processo de renovação da agenda transatlântica. Portugal assumirá a responsabilida‑

de de organizar pela primeira vez em sessenta anos a Cimeira da Aliança Atlântica em 

Lisboa, uma Cimeira importante para o seu futuro. Em 2010 será necessário participar 

activamente neste processo de renovação da agenda transatlântica que estará no centro 

dos debates não apenas ao nível europeu mas também ao nível da própria Aliança.

Por último, temos de fazer um esforço no sentido de internacionalizar mais a 

nossa acção, o nosso país, a imagem do país, fora da Europa e fora do espaço das 

Alianças que integramos. 

A máquina política e diplomática tem uma função absolutamente insubstituível 

na dinamização desse processo de abertura e de internacionalização, que o país e que 

a sociedade portuguesa no seu conjunto têm que fazer, se quiserem adaptar ‑se às rápi‑

das mudanças que estão em curso no sistema internacional.

No quadro da campanha para o Conselho de Segurança teremos de fazer ao longo 

do próximo ano contactos, aprofundar relações. Trata ‑se de um exercício que deve ter 

no horizonte uma ambição que está para lá da campanha para o Conselho de Segurança, 

procurando estruturar ‑se de uma forma mais racional a nossa relação com vários espa‑

ços regionais que estão hoje a consolidar ‑se como centros de poder numa nova ordem 

internacional que se está a esboçar.
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16 São estas as cinco orientações que penso deverem guiar a nossa acção externa ao 

longo deste ano.

Em relação ao apoio à recuperação económica do país: 

Primeiro, temos a noção dos problemas do país. O diagnóstico está feito, todos 

sabemos que o país tem um problema económico que tem, na sua génese, vários pro‑

blemas políticos. 

Por essa razão o problema económico português é também um problema polí‑

tico – a incapacidade de se gerar a riqueza necessária para satisfazer os níveis de 

bem ‑estar e as expectativas de bem ‑estar da sociedade portuguesa tem vindo a 

agudizar ‑se pelo que todos coincidimos no diagnóstico e na opção relativamente à 

solução: é preciso produzir mais riqueza, é preciso produzir eventualmente mais 

bens transaccionáveis que substituam importações e que aumentem as exportações. 

E por isso é preciso um esforço grande de internacionalização da nossa economia.

O Ministério tem naturalmente um papel muito importante neste domínio, e a 

política externa e a diplomacia têm um papel muito importante, mas com as suas 

limitações. O Ministério não tutela os sectores e as instituições que têm a respon‑

sabilidade directa e a competência e os recursos para promover o nosso país no 

estrangeiro. 

Como sabemos, é essa a circunstância também da orgânica que o Governo – e aliás 

todos os Governos até hoje – tem assumido. Mas mesmo conhecendo essas limitações, 

o Ministério pode, desde que tenha condições, fazer tudo ao seu alcance para apoiar o 

esforço de internacionalização da economia portuguesa.

A criação da Direcção ‑Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos não resolve só 

por si o problema, precisamente porque a DGATE não tutela instituições e serviços que 

têm uma responsabilidade directa nessa promoção. 

Por isso mesmo o Governo aprovou no passado mês de Novembro uma Resolução 

de grande importância, do meu ponto de vista, para criar uma nova dinâmica na rela‑

ção do Ministério dos Negócios Estrangeiros com os Ministérios e com as instituições 

que podem, em conjunto, desenvolver uma actividade mais consequente na promoção 

dos nossos interesses no estrangeiro.

Neste domínio a prioridade deverá ser dada à implementação dessa Resolução. 

Creio que já no final desta semana tomará posse o Conselho Estratégico para a Inter‑

nacionalização, que será um quadro de referência para a relação dos poderes públicos 

e portanto também do Ministério dos Negócios Estrangeiros com as associações 

empresariais e com o universo das empresas. 
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17A desarticulação, é evidente, prejudica os interesses das próprias empresas e do 

país, e por isso este Conselho Estratégico será sem dúvida um conselho de coordenação 

importante, constituindo uma instância que não existia. Sabemos como o associativis‑

mo empresarial é tão diversificado e tão dividido em Portugal de tal forma que condi‑

ciona muito os seus próprios objectivos.

Quando, à divisão do associativismo empresarial, se associa a desarticulação entre 

o associativismo empresarial e a acção pública do Estado, mais dificuldades temos em 

alcançar os objectivos que nos propomos. É por isso absolutamente indispensável que 

seja feito este esforço neste domínio.

Depois, é preciso que a coordenação interministerial se efective. Aqui a Direcção‑

‑Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos será capaz de coordenar uma importante 

acção neste domínio se tiver a informação e o acesso aos serviços e às estruturas do 

Estado que têm tutela directa sobre a internacionalização da economia. 

Também no âmbito desta Resolução, a criação deste Conselho Interministerial vai 

permitir uma ligação mais directa das estruturas do Ministério, em particular da 

DGATE e do IPAD, com as estruturas dos Ministérios envolvidos, em particular o 

Ministério da Economia e o Ministério das Finanças.

Este quadro institucional novo vai favorecer a criação de uma dinâmica nova do 

ponto de vista da acção e do envolvimento diplomático directo do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, da máquina política e sobretudo do sistema diplomático, na 

realização de objectivos que são absolutamente inadiáveis.

Precisamos de captar mais investimento externo, conservar o investimento exter‑

no presente em Portugal e sobre o qual existe grande pressão, atrair mais turismo, 

exportar mais e apoiar mais o esforço de afirmação das nossas empresas nos mercados 

internacionais. É por isso indispensável que a implementação desta Resolução esteja, 

durante as próximas semanas, no centro da nossa preocupação.

Na relação com as Comunidades Portuguesas, há finalmente condições para pôr 

um programa muito importante em desenvolvimento. 

É bom que os Embaixadores, sobretudo os que estão acreditados junto de países 

que têm importantes comunidades portuguesas, tenham conhecimento deste progra‑

ma – o Programa Netinvest é uma plataforma que se candidata a um financiamento do 

QREN de 4 milhões de euros (que em principio estará aprovado dentro das próximas 

semanas) que permitirá gerir uma relação inovadora com a vastíssima comunidade 

empresarial e de empreendedores de origem portuguesa, um pouco por todo o mundo, 

e em particular em mercados com grande potencial de crescimento económico.
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18 A articulação desta plataforma com os serviços e as estruturas que podem agora 

coordenar mais efectivamente toda a gestão da informação, e toda a decisão relativa‑

mente à internacionalização, é absolutamente fundamental.

É indispensável manter uma actividade de cativação e de atracção dos cônsules 

honorários que temos um pouco por todo o mundo e em particular em regiões e em 

países de grande importância do ponto de vista económico. No ano passado realizámos 

pela primeira vez essa iniciativa e vamos intensificá ‑la este ano, através da organização 

de acções de conhecimento da realidade económica do país para cônsules honorários 

que, de uma maneira geral, são designados em função de uma particular ligação que 

têm com as elites empresariais dos seus países. É preciso dinamizar mais, já durante 

este ano, essa relação com estes representantes informais dos nossos interesses, mas 

que muitas vezes também são esquecidos, não são bem acompanhados, não dispõem 

de informação, nem têm até a atracção que lhes é exigida para que possam servir os 

interesses de Portugal no país onde estão acreditados.

Temos além disso de mobilizar mais a comunidade diplomática em Lisboa para o 

conhecimento da realidade do nosso país do ponto de vista económico e das oportu‑

nidades económicas. 

Por isso também lançaremos um programa de divulgação desse potencial envol‑

vendo as regiões, as Câmaras Municipais e as Associações empresariais, para que a 

realidade económica do país seja mais conhecida pela comunidade diplomática e possa 

haver mais circulação de informação, mais contactos em rede na gestão de todo este 

processo absolutamente inadiável de apoio à recuperação económica.

Esta é uma preocupação central durante os próximos meses para o Ministério e 

seguramente também para todas as Missões e para todos os serviços que podem, direc‑

ta ou indirectamente, desenvolver um papel neste processo. O país precisa de todos 

para que este problema com que nos confrontamos possa ser ultrapassado.

Portugal, se resolver este problema no horizonte da próxima década, é um país 

seguramente com um lugar possível de destaque no novo sistema internacional que se 

está a desenhar. Se houver capacidade para o enfrentar na sua profunda vertente 

político ‑económica, está ao nosso alcance vencermos um problema delicado conjun‑

tural, mas que tem fortes raízes estruturais, de décadas.

Relativamente à segunda orientação que vos expus, a adaptação ao processo euro‑

peu, o Senhor Secretário de Estado amanhã terá a oportunidade de desenvolver mais 

esta questão, durante o painel sobre o Serviço Europeu de Acção Externa e sobre as 

alterações do Tratado. Não vou por isso mesmo perder muito tempo sobre isso, mas 
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19quero sublinhar que é indispensável que nos preparemos para o impacto da entrada 

em vigor do Tratado de Lisboa. 

Não é apenas na área do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem só pelas alte‑

rações que ocorreram no quadro institucional relativamente à política Externa e de 

Segurança Comum da União Europeia, que nos devemos preocupar. Temos de actuar 

também no sentido de avaliar os impactos sectoriais, uma vez que não foi só o proces‑

so institucional que foi adaptado pelo Tratado. Também o processo decisório conheceu 

profundas alterações. 

Há muitas matérias que passam a ser decididas por maioria qualificada no quadro 

do Tratado. Há novas competências do Parlamento Europeu em muitos domínios. É 

preciso que em todos os sectores, e em particular nos sectores que estão mais depen‑

dentes da dinâmica política europeia, os Ministérios se preparem para as adaptações 

que têm de antecipar.

Por isso já pedi ao Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus que coor‑

dene com os diferentes Ministérios a elaboração de um relatório que permita antever 

mudanças significativas perante a entrada em vigor do Tratado.

Ainda na frente europeia teremos de acompanhar todo o processo relativo à recu‑

peração económica depois da crise financeira e os problemas do emprego, em duas 

vertentes fundamentais: a gestão dos programas de estímulo e da coordenação econó‑

mica ao nível europeu; e, depois, a gestão da estratégia de saída, que vai ter de ser 

negociada caso a caso, incluindo com Portugal. 

É certo que é matéria sobretudo da competência do ECOFIN, mas que estará segu‑

ramente, ao longo deste ano, na agenda dos Conselhos Europeus formais e informais, 

e às quais o Ministério terá de dar particular atenção.

Será ainda essencial acompanhar dois dossiers: o dossier das alterações climáticas 

e o da energia. O país também investiu muito na frente europeia neste processo. O 

resultado de Copenhaga deve ser devidamente assimilado. Existem além disso objecti‑

vos e metas ambiciosos que o Governo português definiu sobre esta matéria que têm 

de ser prosseguidos, e de ter sustentação política, designadamente na frente negocial 

com a Comissão Europeia. Lembro por exemplo o Plano de Barragens, que irá exigir 

uma actividade constante junto da Comissão, dadas as dificuldades que poderemos 

desde já imaginar que alguns dos dossiers conhecerão.

São metas demasiado importantes (importantes para os compromissos que o país 

assumiu, por um lado, e para os objectivos de maior sustentação energética que o país 

exige) para que a máquina diplomática do Ministério e a relação externa na frente 
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20 europeia se não concentrem ao longo deste ano, neste exercício. Neste âmbito, assume 

grande relevância o processo relativo à Agenda 2020 (a nova Estratégia de Lisboa) que 

tem servido também de referência para a modernização do nosso país em muito sec‑

tores. É conhecido o grande esforço que o Governo anterior fez em matéria de inova‑

ção, em matéria de investigação, no domínio tecnológico e na ligação com a activida‑

de empresarial. Todo esse esforço feito no sentido de garantir a competitividade da 

economia europeia e, através também desse processo, a competitividade das nossas 

economias, é absolutamente indispensável. Temos de acompanhar com muita atenção 

essa negociação em curso.

Terceira orientação: a gestão do reforço das nossas relações no espaço geopolítico 

da CPLP – melhor dizendo, da lusofonia. É essencial dar maior consistência às relações 

bilaterais, ao exercício da Presidência portuguesa da CPLP, à nova estratégia para a lín‑

gua portuguesa, às políticas das Comunidades e à política de comunicação do país.

Do ponto de vista da acção bilateral, temos de intensificar as relações este ano. 

Haverá visitas de alto nível, do Presidente da República, do Primeiro Ministro, bem 

como de Chefes de Estado e de Governo de alguns dos países da lusofonia a Portugal.

Será também o ano da cimeira com o Brasil.

Temos de dar atenção à situação da Guiné ‑Bissau e devemos fazer um esforço no 

apoio a este país – que está a sair de uma crise de dez anos de grande instabilidade 

política, o que exige neste momento um processo de envolvimento, de apoio e de 

ajuda que Portugal não pode negar. Em dois domínios fundamentais: desde logo, é 

preciso que as empresas portuguesas voltem a Bissau, e é necessário fazer um gran‑

de esforço nesse domínio em 2010. O Comendador Rocha de Matos esteve recente‑

mente em Bissau e foi dado um importante sinal com a realização da primeira reu‑

nião do Conselho Empresarial da CPLP em Bissau. O país precisa de estabilidade e a 

estabilidade passa muito pelo crescimento económico. Por outro lado, mas ainda na 

frente económica, a educação e o ensino têm de ser apoiados. Ninguém como nós 

pode apoiar a Guiné ‑Bissau nesse domínio; temos essa responsabilidade e vamos ter 

de o fazer este ano.

O mesmo em relação a Timor ‑leste, onde vamos intensificar significativamente o 

apoio nas áreas do ensino e da educação.

No âmbito da Presidência da CPLP, que culminará com a Cimeira de Luanda em 

Julho deste ano, temos de dar sequência ao programa que aprovámos em Lisboa. 

Vamos tomar uma decisão, que está praticamente esboçada, para dar outra dignidade 

à sede da CPLP. 
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21Precisamos de reforçar as relações económicas e de dar atenção às relações comer‑

ciais e de investimento no espaço da CPLP. O Conselho Empresarial da CPLP esteve 

muito tempo parado e finalmente parece estar num processo de revitalização. O Senhor 

Secretário de Estado vai apoiar muito directamente este processo para que o Conselho 

possa gerar mais dinamismo no espaço geopolítico da lusofonia, nas relações econó‑

micas e comerciais. 

Portugal tem tido uma posição de vanguarda no domínio da gestão de toda a 

problemática da cidadania no espaço lusófono. Em matéria de legislação de acolhi‑

mento temos de manter uma orientação muito significativa – trata ‑se de um vector 

importante para a consolidação do espaço geopolítico da lusofonia através de uma 

harmonização dos direitos e deveres de cidadania. Há países mais atrasados do que 

outros em matéria de legislação, mas é importante que Portugal esteja na vanguarda 

deste processo.

Em relação à língua, terá lugar a Conferência em Brasília, co ‑patrocinada pelo 

Governo do Brasil e pela Presidência portuguesa da CPLP em Março, na qual serão 

aprovados os novos estatutos do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que 

serão depois reconhecidos pelos Chefes de Estado e de Governo na Cimeira de Luanda. 

É importante que o Instituto Internacional de Língua Portuguesa saia do marasmo em 

que vive e que pela sua reformulação possa tornar ‑se numa instituição de referência 

para a promoção da língua portuguesa no contexto multilateral da CPLP.

Ao mesmo tempo, admito e espero sinceramente que, quer a Conferência de 

Brasília quer a Cimeira da CPLP em Luanda possam dar passos e tomar decisões relati‑

vamente ao esforço que é necessário fazer para garantir a promoção do Português nas 

organizações internacionais como língua de trabalho e como língua oficial. Existe um 

grande trabalho a fazer, mas que tem de ser assumido por todos os Estados no seu 

conjunto.

A CPLP adquiriu uma consciência renovada da importância estratégica para 

todos os Estados Membros da diferenciação pela língua desse espaço no contexto 

internacional. É por isso essencial clarificar posições, sobretudo na Conferência em 

Brasília, e depois na Cimeira de Luanda definir orientações e tomar decisões novas 

nesta matéria.

Relativamente à política das Comunidades, também é importante na gestão da 

lusofonia mantermos uma política orientada por dois princípios da nossa acção polí‑

tica: o princípio da inclusão, da integração nos países de acolhimento, por um lado, e 

ao mesmo tempo um princípio de promoção da relação com Portugal.
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22 Esta constitui, do meu ponto de vista, a chave para uma política das Comunidades 

equilibrada: aquela que estimula, no contexto de um mundo de interdependências e 

de globalização, a participação e a integração da comunidade portuguesa nos países 

de acolhimento, tornando por essa via cada português num factor potenciador dos 

nossos interesses e dos nossos princípios e valores que, ao mesmo tempo – e por isso 

mesmo – tem de favorecer uma política de maior aproximação à realidade portuguesa. 

Esta política tem por isso de ser gerida sempre com esta dupla chave.

O Secretário de Estado tem desenvolvido uma acção consequente nesse domínio. 

É importante todo o trabalho de modernização da Rede Consular na relação com o 

país de origem. 

É importante também o apoio ao associativismo na perspectiva não apenas de 

estimular por via do associativismo a integração e a participação locais mas tam‑

bém a relação com Portugal. Há um trabalho que deve ser continuado ao longo 

deste ano, com consistência, na certeza de que o potencial das comunidades do 

ponto de vista geoestratégico para os nossos interesses é muito significativo. Temos 

de afirmar interesses justamente em regiões em que vivem comunidades muito 

significativas.

Para terminar este ponto, temos de olhar para a questão da comunicação, desig‑

nadamente, da informação dos grandes meios de comunicação internacional. Temos 

que nos adaptar às novas plataformas de comunicação, ver como se define uma estra‑

tégia para agir nesse domínio e de o fazer também com as instituições que o podem 

fazer, designadamente as grandes cadeias de comunicação e de televisão.

Portugal precisava de ter uma cadeia de informação que fosse capaz de apresen‑

tar um produto que competisse no espaço dos cidadãos de língua portuguesa e dos 

que entendem a língua portuguesa, com as cadeias de comunicação e de informação 

globais como a BBC, ou as cadeias francesas, ou as cadeias em língua árabe. Creio 

que há um trabalho a fazer neste domínio a nível nacional. No Parlamento a questão 

foi levantada, os partidos da oposição mostraram ‑se sensíveis à necessidade de tra‑

balhar uma solução nesse domínio. É importante que haja um consenso sobre essa 

matéria, dada a delicadeza de toda a relação entre Governo e meios de comunicação 

social e nomea damente os meios públicos. Mas não podemos perder mais tempo no 

esforço que é necessário fazer para reflectir sobre as condições em que o país pro‑

jecta a sua imagem em termos formais e, sobretudo, a visão que o país tem dos seus 

problemas e dos problemas internacionais, em condições de competição com outras 

visões que temos através de outro tipo de sistemas.
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23A língua portuguesa deve estar também ao longo deste ano, no centro de um 

conjunto de decisões importantes. Uma nova Estratégia para a Língua foi aprovada 

por resolução do Conselho de Ministros já na fase final do anterior Governo e está 

agora a ser implementada, foi constituído um Fundo para a promoção da Língua 

Portuguesa e foi realizada a reforma do Instituto Camões e a reforma do ensino do 

Português no Estrangeiro – O Senhor Secretário de Estado terá daqui a pouco opor‑

tunidade de mais exaustivamente abordar este ponto.

Parece ‑me absolutamente fundamental que também com a utilização do Fundo 

e aproveitando a reforma do ensino de Português no estrangeiro, se façam esforços 

no sentido de mobilizar mais professores para o ensino de Português e no sentido 

da sua integração nos sistemas de ensino dos países de língua portuguesa.

Ao longo deste ano, vai ser dado um novo impulso nesse domínio, que passará 

também pelo alargamento da rede das escolas portuguesas. Precisamos de uma escola 

portuguesa em Bissau e vamos assumir o compromisso de a lançar ainda este ano. 

Precisamos de alargar a rede em Timor ‑Leste a pedido dos responsáveis do Governo de 

Dili e creio que já esta semana uma equipa do Ministério da Educação irá a Timor ‑Leste 

para avaliar as condições em que essa extensão pode ser feita. Precisamos de fazer o 

mesmo em relação a Angola e em relação a Moçambique.

A rede de escolas portuguesas será sem dúvida uma referência fundamental no 

espaço da lusofonia para promover princípios e valores que só pela via do ensino e 

do sistema educativo poderemos promover.

Por último, em relação à renovação da relação transatlântica, atravessamos uma 

fase de importantes mudanças no sistema internacional e todos percebemos que a 

relação do Ocidente – que é o mesmo que dizer a relação do sistema euro ‑atlântico, 

com o mundo, é uma relação complexa. Todos sentimos isso. Os diplomatas 

sentem ‑no, quem circula pelo mundo sente que há uma crescente tensão, um certo 

stress que se apodera de nós quando temos de nos confrontar com poderes  

emergentes e com uma relação de forças apesar de tudo diferente daquela que já 

conhecemos.

A renovação da agenda transatlântica, em função dos nossos interesses deve, 

desde logo, impor ‑nos a actualização da visão que nós próprios temos da relação 

transatlântica. A actualização da inserção do país no sistema atlântico tem de ser feita 

por nós – se não formos nós a fazê ‑lo ninguém o fará por nós – e do meu ponto de 

vista temos sempre de ter em consideração a relação com a potência hegemónica em 

função dos diferentes ciclos do relacionamento que estabelecemos. 
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24 A relação com os Estados Unidos, em particular, é uma relação central na definição 

da matriz atlântica do nosso país ao longo das últimas décadas. E temos que ao mesmo 

tempo saber acompanhar o processo de renovação da agenda da Aliança Atlântica que 

está em rápido processo de adaptação às mudanças de ambiente que a Aliança conhece, 

em particular nas últimas duas décadas.

Além disso, temos de integrar cada vez mais, nessa visão atlântica o vector de 

relacionamento estratégico incontornável com o Brasil, potência emergente no Atlân‑

tico Sul e com Angola, uma potência regional na África Austral.

Independentemente da dinâmica que as relações transatlânticas assumam do 

ponto de vista estratégico, político e institucional, a nossa visão da relação atlântica tem 

de cada vez mais integrar estas três vertentes:

A relação com os Estados Unidos na sua actualização permanente, a renovação da 

Aliança Atlântica e dos nossos interesses na Aliança Atlântica (e são muitos), e o vector 

de relacionamento estratégico com a potência emergente do Atlântico Sul e com 

Angola. 

E é com esta matriz que devemos negociar, discutir, dialogar, desenvolver as nossas 

relações no quadro da Aliança Atlântica. Esse desafio coloca ‑se ‑nos desde já. Vamos ter 

de acompanhar nos próximos meses a dinâmica das relações dos Estados Unidos com 

a União Europeia, e da União Europeia com a NATO, que estarão no centro da agenda 

transatlântica durante os próximos anos. 

A Cimeira de Madrid com a administração norte ‑americana vai ser uma Cimeira 

muito importante para reorientar as discussões em três domínios fundamentais: 

em toda a problemática económico ‑financeira (esta crise também provocou muito 

stress nesta relação); em toda a problemática da segurança e da defesa colectivas, 

em que a relação com a União Europeia será central; e em tudo aquilo que tem a 

ver com as questões de civilização, que têm de ser adaptadas a um contexto em 

mudança muito rápida e em que problemas muito difíceis de gerir têm sido vivi‑

dos por todos nós com alguma inquietação e ansiedade, em tudo o que tem a ver 

com os aspectos dos Direitos Humanos, da Democracia e da luta contra o terroris‑

mo. Qualquer divergência que haja na matriz de princípios e de valores que dos 

dois lados do Atlântico projectam as políticas e a acção dos sistemas de intelligence e 

de segurança, tem um efeito devastador, como percebemos ao longo da última 

década, na coerência do espaço ocidental e do sistema euro ‑atlântico como sistema 

colectivo que tem uma forte base de vivência económica e existencial, mas tam‑

bém de princípios fundamentais.
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25Do meu ponto de vista, a renovação da relação transatlântica passa muito pela 

forma como Estados Unidos, a União Europeia, e Estados da Aliança no contexto da 

União Europeia, sejam capazes de afinar a visão que têm do mundo e dos problemas 

do sistema internacional em função de uma mesma matriz de princípios e valores. Isso 

pressupõe muito diálogo, muita interacção institucional e uma leitura mais activa por 

parte dos Estados Unidos do papel fundamental que a União Europeia, como sistema 

multilateral, projecta no reforço da Aliança Atlântica.

Este deve ser, no meu entender, um dos temas centrais na actualização do Conceito 

Estratégico da NATO que deverá ser aprovado em Lisboa em Novembro de 2010. Ou 

seja, é absolutamente indispensável que, aproveitando a fase em que se reforçou do 

ponto de vista institucional, na projecção dos seus interesses no Mundo, na projecção 

dos valores e princípios que caracterizam a sua política externa e a sua Politica Comum 

de Segurança e Defesa, a União Europeia seja um interlocutor que se assuma desde 

logo como tal perante os Estados Unidos, e que os Estados Unidos a identifiquem 

como um valor de reforço do sistema euro ‑atlântico, pela dimensão multilateral que 

projecta a outras regiões do mundo, sendo a União Europeia o referencial para os 

processos de integração que se estão a viver na América Latina, em África e na Ásia.

É esta ligação entre o vector militar e o vector político ‑diplomático multilateral 

que a União Europeia representa que fará seguramente da Aliança Atlântica uma alian‑

ça mais forte neste século. Ultrapassando ‑se assim o paradigma da Aliança espartilhada 

pelas relações bilaterais, divisivas e que ignoram na sua acção a realidade política, 

estratégica e institucional que a União Europeia representa hoje, sobretudo reforçada 

depois do Tratado de Lisboa.

Por isso temos de abordar o conceito estratégico da NATO com esta grelha que 

representa a nossa visão e os nossos interesses, naturalmente tendo em consideração 

neste debate o nosso empenho na Aliança, quer na discussão da estrutura de coman‑

dos, (e não vai ser fácil apesar de tudo realizar esse debate), mas também no nível de 

acolhimento e de atribuição de forças que afectemos às missões numa Aliança cada vez 

mais empenhada em operações de paz e de estabilização de conflitos nas mais diversas 

partes do mundo e sob os auspícios das Nações Unidas.

No essencial, são estas as orientações que proponho assumirmos em conjunto, 

para fazer da política externa portuguesa um instrumento muito importante de afir‑

mação e de promoção dos nossos interesses ao longo deste ano. 

O país e a sociedade precisam de se abrir mais ao mundo. Num mundo globa‑

lizado, os países com maior capacidade de afirmação no contexto internacional mais 
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26 possibilidade têm de ser identificados como tendo personalidade politica própria  

e como sendo actores relevantes no contexto das organizações que integram.

Vamos, no âmbito da campanha para o Conselho de Segurança, desenvolver con‑

tactos muito intensos ao longo deste ano. Há quatro tipos de países, fora da Europa e 

fora das alianças que integramos, a que devemos dar particular atenção: os países com 

quem temos relações históricas profundas, independentemente do tempo a que essas 

relações datam; os países com fortes comunidades portuguesas; os países com econo‑

mias emergentes, “BRICs” e não só; e os países produtores de petróleo e de gás. Estes 

quatro tipos de países devem estar entre as nossas prioridades no plano bilateral ao 

longo deste ano. 

Na medida do possível, em função de uma ambição porventura excessiva, que 

temos de honrar a nossa história e os compromissos que com ela assumimos durante 

séculos, temos de ter a disciplina necessária para usufruir das oportunidades e definir 

prioridades na intensificação da nossa presença no mundo.

A actualização da rede diplomática e consular, e a sua adaptação a um exigente 

quadro de responsabilidades que a política externa portuguesa assume, num contexto 

difícil para o país e para o mundo, é um trabalho de todos: do Ministro, dos Secretários 

de Estado, do Governo no seu conjunto, mas naturalmente também de todos e de cada 

um de vós.

E por isso agradeço a vossa confiança e, estou certo, o trabalho conjunto que 

vamos realizar ao longo deste ano.

Muito obrigado a todos.NE
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27

Miguel Angel Moratinos*

buenos días a todas y a todos, Embajadoras y Embajadores. Buenos días también a mi querido 

amigo Luís Amado, con quién he trabajado estos últimos anos de forma extraordina‑

ria, y a todos los responsables y representantes de la Diplomacia española. 

Quiero asimismo expresar mi agradecimiento al Director del Instituto de la 

Defensa Nacional, que nos acoge en esta sede y a su Presidente, y expresar una satis‑

facción, que como Ministro de los Asuntos Exteriores de España tengo en dirigirme a 

todos Ustedes en mi primera salida al exterior como Presidente rotatorio de la Unión 

Europea. 

Venir a Lisboa en este momento tiene para mí un gran significado. Uno de los 

principales objetivos que va a tener la Presidencia rotatoria española es precisamente 

aplicar el Tratado de Lisboa. Por eso he querido visitar esta maravillosa capital e inspi‑

rarme en los que lograron que ese Tratado, que tantos esfuerzos y horas de negociación 

costó, se pudiese suscribir, firmar. Gracias también a los trabajos y la inteligencia de las 

diplomacias portuguesa y española.

Vamos, por lo tanto, a iniciar la Presidencia con nuestros amigos portugueses, y 

vamos a concluirla quizás conmemorando juntos, portugueses y españoles, el 25 ani‑

versario del ingreso de España y de Portugal en lo que entonces se llamaba Comunidades 

Europeas, y hoy es la Unión Europea. 

Veinticinco años para Portugal y España, que han sido, lo hemos dicho en múlti‑

ples ocasiones los políticos, los ciudadanos portugueses y españoles, los mejores años 

de desarrollo social, económico, tecnológico que hemos vivido, gracias precisamente 

al ingreso en la Unión Europea. Veinticinco años que nos han acercado a portugueses 

y a españoles. Es verdad que teniendo la mayor frontera de Europa y por lo tanto esa 

cercanía, esa vecindad, esa proximidad, a veces desgraciadamente portugueses y espa‑

ñoles no hemos sabido aprovecharlas. Europa nos ha acercado, nos ha ayudado a com‑

prendernos mejor, a trabajar, a forjar complicidades. En estas últimas décadas, sobre 

* Intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha.
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28 todo en estos últimos años, – en los que he tenido la suerte de poder trabajar con mis 

colegas portugueses, algunos de los cuales están hoy aquí – hemos conseguido ir for‑

jando esa unidad, esa manera de trabajar conjuntamente, que nos ha permitido refor‑

zar y, sobre todo, mejorar el nivel de vida y la capacidad de actuación que tanto 

Portugal como España tienen en el mundo. 

Siento no poderme dirigirme a todos Ustedes en portugués. En estos últimos años 

hemos consolidado una manera de trabajar, en las distintas Cimeiras – Cumbres, en las 

que cada uno hablamos nuestro idioma, nuestros grandes idiomas: el portugués y el 

español. Idiomas que han logrado una proyección internacional extraordinaria, más de 

700 millones de ciudadanos del mundo hablan portugués y español. Por esto mismo, 

es necesario, y así lo venimos discutiendo conjuntamente ambas diplomacias, que esa 

misma proyección internacional la traslademos también a Europa. 

El portugués y el español no están representados en las instituciones europeas en 

consonancia con el bagaje, el potencial y la fuerza que tienen nuestros dos países y 

nuestras dos lenguas y culturas. 

Por eso, durante la Presidencia española, vamos a impulsar que el portugués sea 

una lengua de trabajo, que pueda intervenirse en portugués en las múltiples reuniones 

que se celebren, al menos en territorio nacional, con ocasión de las distintas cumbres 

y reuniones informales de ministros. Queremos que el portugués tenga entrada en la 

Unión Europea y que junto con el español reforcemos esa capacidad que tiene la 

Península Ibérica de orientar y dirigir los destinos de la Unión Europea. 

No nos podemos quejar los Ibéricos en la Unión Europea. Hoy tenemos un 

Presidente de la Comisión, un portugués, José Manuel Durao Barroso, que dirige la que 

va a ser una Comisión nueva, una Comisión diferente, y que va a ayudar a la construc‑

ción de este proceso de integración europea tan importante para todos nosotros. 

España ha tenido personalidades importantes en ese proceso de integración euro‑

pea. El último de mayor relevancia, Javier Solana, al que quizás debemos rendir un 

homenaje más importante de lo que hasta ahora se ha hecho. Javier Solana es uno de 

los grandes constructores de esa inicial política exterior europea, que consideramos 

tan importante para el futuro de todos los europeos. 

Portugal y España han vivido unos momentos de gran trascendencia gracias a la 

Unión Europea. Tenemos que seguir construyendo juntos esa nueva Europa que surge 

a través del Tratado de Lisboa y que nos coloca a todos nosotros ante un nuevo desafío, 

como bien decía Luís Amado, ante los cambios, ante la transformación que se está 

viviendo en la Comunidad Internacional. Europa no puede estar relegada a un papel 
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29secundario, todo lo contrario, tiene que asumir su responsabilidad, su liderazgo de 

solidaridad y de construcción de lo que debe ser un mundo más justo, más seguro y 

más próspero. 

Por ello, la Presidencia rotatoria de España en este primero semestre de 2010, va 

a dedicarse a cuatro grandes prioridades, que van a concentrar nuestros esfuerzos.

La primera y fundamental es la salida de la crisis, de modo que los ciudadanos 

puedan constatar las respuestas que dan las instituciones europeas a sus dificultades. La 

anterior presidencia sueca ya alcanzó logros importantes en materia de supervisión de 

la arquitectura financiera internacional y en particular europea, que debemos consoli‑

dar y hacer avanzar. Además, tenemos frente a nosotros ese gran recto que el Presidente 

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha planteado en términos de nueva 

gobernanza económica. Sabemos que no será fácil establecer una política económica 

común, ese es un reto excesivamente ambicioso, pero sí podemos tratar de ir hacia una 

progresiva coordinación de políticas económicas que permitirían tener a un euro fuer‑

te, una situación económica europea más consolidada, que permita evitar en el futuro 

crisis económicas y sociales como la que hemos sufrido durante 2009.

Para ello, será fundamental reforzar las políticas económicas de cada uno de los 

Estados Miembros, pero introduciéndolas dentro de un marco de referencia que tenga 

como objetivo prioritario el cambio de modelo. El cambio hacia un modelo que ase‑

gure un crecimiento sostenible que garantice la creación de empleo, un empleo de 

calidad, que permita apostar por la educación, por la innovación, por las nuevas tec‑

nologías; de manera que los ciudadanos europeos puedan ser más competitivos en un 

mundo complejo, incierto, como el que vivimos.

El calendario ha hecho que a la Presidencia Española le corresponda revisar e ini‑

ciar la nueva década de desarrollo económico sostenible para el futuro europeo. El 

proceso que se inició con la Agenda de Lisboa de 2000 a 2010, va a ser continuado 

ahora por otro país ibérico, España, que deberá lanzar la segunda estrategia, aprendien‑

do de los elementos positivos que la Agenda de Lisboa trasladó a las distintas econo‑

mías de los Estados de la Unión Europea, pero también incorporando nuevos elemen‑

tos que permitan que esta estrategia sea en 2020 una estrategia de éxito y por lo tanto 

de consolidación del desarrollo económico y social europeo. Este será quizás el obje‑

tivo prioritario de la Presidencia Española, porque es lo que más preocupa a los ciuda‑

danos europeos. Para alcanzar este objetivo prioritario queremos que nuestros amigos 

portugueses nos acompañen con propuestas, con ideas, que nos ayuden a desarrollar 

una estrategia post ‑Lisboa 2010/2020 en Presidencia Española.
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30 Este trabajo se hará también bajo la dirección del Presidente Permanente del 

Consejo. A principios de febrero tendremos una Cumbre informal extraordinaria, a la 

que seguirá la Cumbre de Primavera, para poder tener esa estrategia aprobada y con‑

sensuada por todos los Estados Miembros a finales de la Presidencia Española, es decir, 

en el Consejo Europeo de junio. Junto a esa agenda económica, la agenda social de 

creación de empleo y de protección de lo que es la gran identidad de la Unión Europea 

el farewell state, esa sociedad del bienestar, a la que no podemos renunciar, será también 

uno de los objetivos y prioridades de la Presidencia Española.

Segundo objetivo prioritario: la Ciudadanía Europea. Cómo acercar esa Unión 

Europea a los ciudadanos europeos, cómo proteger, cómo hacer más iguales, cómo 

expandir los Derechos y Libertades de los ciudadanos europeos. Siguiendo el mandato 

del Tratado de Lisboa, vamos a iniciar el proceso de adhesión de la Unión Europea al 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales del Consejo de Europa. Vamos a iniciar los trabajos para facilitar una 

mayor participación ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular europea, que 

va a hacer posible que un millón de ciudadanos europeos puedan proponer iniciativas 

de interés para el conjunto de los ciudadanos europeos. Vamos a defender e impulsar 

la igualdad entre hombres y mujeres, quizás también una seña de identidad de la 

Presidencia Española. Queremos que esa igualdad entre hombres y mujeres sea una 

realidad, especialmente en el capítulo de derechos laborales de las mujeres y, sobre 

todo, queremos luchar contra la violencia de género, creando una orden de protección 

y un Observatorio para identificar y profundizar en el conocimiento de esa violencia 

inaceptable contra las mujeres y de este modo poder luchar mejor contra ella. 

Paradójicamente, aunque a veces se nos considera a los países del Sur, países con un 

nivel mayor de violencia de género, hay otros países en el entorno europeo que tienen 

índices todavía más preocupantes. Por lo tanto, queremos trasladar esa preocupación 

que compartimos gobiernos como el portugués y el español, a todo el ámbito euro‑

peo, para mejorar el nivel de igualdad entre hombres y mujeres.

El desarrollo del Programa de Estocolmo es otro objetivo fundamental. Queremos 

avanzar con una política común de inmigración y asilo, sobre la base del Enfoque 

Global sobre Inmigración y del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Todo ello enca‑

minado a proporcionar una mayor dignidad a los inmigrantes legales, luchando contra 

la inmigración ilegal, y buscando al mismo tiempo una corresponsabilidad con los 

países de origen y de tránsito. Queremos hacer frente a los problemas demográficos 

que se van a plantear en Europa, favoreciendo una migración regular, legal, que per‑

mita el desarrollo económico y social de toda Europa. 
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31El tercer capítulo fundamental es la aplicación ordenada y eficaz del Tratado de 

Lisboa. Es la primera presidencia en la que el Tratado de Lisboa está plenamente vigen‑

te. Ya tenemos un nuevo Parlamento Europeo activo, con más competencias, mayores 

responsabilidades, y por lo tanto una mayor corresponsabilidad entre el Consejo y el 

Parlamento. Pero además tenemos una Comisión que se va a renovar. Esperamos que 

sea lo más rápidamente posible para contar cuanto antes con el nuevo Colegio de 

Comisarios. Y lógicamente el nuevo Consejo con el nombramiento del Presidente 

Permanente del Consejo, el Señor Van Rompuy y la Alta Representante y Vicepresidenta 

de la Comisión, la Baronesa Catherine Ashton.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y yo mismo, hemos 

expresado en distintas ocasiones nuestro profundo europeísmo y nuestro deseo de que 

los nuevos cargos, las nuevas instituciones, puedan contar con todo el apoyo necesario 

para poder desempeñar plenamente sus responsabilidades. Para la Presidencia Española 

es muy importante que la nueva Europa se ponga en marcha inmediatamente. Para ello, 

la Presidencia rotatoria asumirá las responsabilidades que el Tratado le otorga, que son 

muchas y diversas. En un mundo tan complejo y tan intenso como es el de la acción 

diplomática, creo que hay trabajo para todos. Es nuestro propósito que la Unión 

Europea salga reforzada en esta etapa inicial de vigencia del Tratado de Lisboa.

La aplicación del Tratado de Lisboa nos llevará a concentrarnos en el estableci‑

miento en el mes de abril del Servicio Europeo de Acción Exterior que liderará la Alta 

Representante. Este es un proceso que la Presidencia rotatoria española acompañará 

con gran interés, y que nos va a permitir disponer de una gran diplomacia europea, 

con un número importantísimo de agentes en todo el mundo y con algunas embaja‑

das, en las que la bandera europea será la insignia, con una voluntad de permanencia 

y de representación única en el mundo.

También es importante la adaptación transitoria de la composición del Parlamento 

Europeo lograda durante la negociación del Tratado de Lisboa. Para España son 4 nue‑

vos eurodiputados (18 en total en la Unión Europea) y es nuestro deseo que puedan 

incorporarse al Parlamento Europeo lo más rápidamente posible.

Por lo tanto, una aplicación del Tratado de Lisboa, que permita al término del 

semestre español constatar que Lisboa funciona, que el Tratado de Lisboa es un impul‑

so irreversible al proceso de integración europea y sobre todo a un mayor liderazgo 

europeo en el mundo.

Y ese es el cuarto gran objetivo, que a los embajadores y embajadoras, a las diplo‑

macias nacionales y a la europea, nos debe también preocupar cada vez más en un 

mundo en cambio: la Unión Europea como actor global.
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32 ¿Cuál va a ser el papel de la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa en vigor, ante 

los desafíos y retos que tenemos en este mundo cada vez más globalizado e interde‑

pendiente?. Es cierto que si mirarnos hacia atrás, hacia lo que han sido estos años y 

vemos el trabajo extraordinario de Javier Solana en lo que fue el comienzo de la Política 

Exterior y de Seguridad Común, podemos constatar que la Unión Europea tiene obje‑

tivos y políticas globales. La Unión Europea, gracias al Tratado de Lisboa, tiene ahora 

nuevos instrumentos que le permiten tener una representación única y más integrada. 

Por eso, aquel dicho de los norteamericanos, “dónde está el teléfono para poder lla‑

mar” que decía Kissinger, ya no va a tener sentido. Porque el problema no es tener 

teléfono, o tener alguien detrás del teléfono. El problema es saber quién contesta por 

parte europea, cuál es el mensaje, cuál es la respuesta europea a esa llamada telefónica. 

Porque cuando los norteamericanos, o las instituciones internacionales nos han queri‑

do buscar, no les ha hecho falta un número, nos han encontrado para poner soldados, 

para poner recursos financieros. No es un problema de falta de comunicación, es un 

problema de cuál es el papel; cuál es la posición; cuál es la defensa de los intereses 

europeos en un mundo en cambio. Ese será un gran reto que van a tener el Presidente, 

Señor Van Rompuy y la Alta Representante y todos nosotros como Estados Miembros 

o Presidencias rotatorias. En el caso de España, respecto al comienzo de una verdadera 

política europea de seguridad común. Porque paradójicamente, ya que estamos en el 

Instituto de Defensa Nacional, a Europa no le ha ido mal en la construcción de una 

política exterior de seguridad y defensa y todos los europeístas sabemos que Europa se 

ha hecho gracias a políticas comunes y en Defensa estamos más comunitarizados que 

en Relaciones Exteriores. Es lógico, no nos tenemos de sorprender, porque la política 

exterior es todavía el ámbito más difícil de compartir, es el hueso de soberanía en que 

los Estados Miembros no hemos decidido aún dar ese salto cualitativo. Hemos hecho 

una serie de mejoras, hay posibilidades de aprobar algunas misiones PESC, gracias a la 

mayoría cualificada cuando el Alto Representante considere que se inscriben dentro de 

los objetivos ya adoptados por parte de los Estados Miembros. Pero estamos lejos toda‑

vía de responder a lo que va a ser una necesidad en un mundo muy cercano y próximo, 

de forma más unitaria, más integrada, más liderada por una política exterior europea. 

Que tenga una visión estratégica de sus intereses y que por lo tanto no vaya a remolque 

de otros, sino que seamos los europeos los que dictemos cuándo y cómo. Ya tenemos 

más de veinte misiones militares funcionando de forma satisfactoria. El objetivo es que 

no sean reflejo única y exclusivamente de Naciones Unidas, o de la Alianza Atlántica, 

o de otras organizaciones, sino que sean decisiones preventivas dictadas por los pro‑
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33pios intereses estratégicos europeos. Si hacemos repaso de todas las misiones en las que 

la Unión Europea está presente, veremos que han sido a posteriori, no han sido a priori, 

han sido misiones en que nos han llamado a participar. Yo creo que son misiones ple‑

namente razonables, eficaces y oportunas, pero también tenemos que empezar a plan‑

tearnos en esta nueva etapa del Tratado de Lisboa, que los europeos seamos los que 

decidamos por nosotros mismos las áreas, los escenarios en dónde consideramos que 

nuestra diplomacia y nuestras fuerzas civiles y militares deben de acompañar esa 

corresponsabilidad para crear más estabilidad y seguridad en el mundo.

Por ello creo que esta cuarta prioridad, que es el papel de la Europa en el mundo, 

va a ser esencial en este primer semestre de 2010. Tendremos tres grandes círculos de 

actuación. Un círculo, yo diría, específico de la propia familia europea. La política 

exterior europea se hace para garantizar la seguridad de nosotros mismos, de los 

Estados Miembros y qué mejor que abriendo la puerta y haciendo más amplia y más 

extensa la geografía europea. Por lo tanto, la ampliación será uno de los objetivos 

prioritarios en Presidencia Española, porque queremos demostrar que una vez que 

hemos consolidado la profundización del proceso de integración europea, podemos 

abrir las puertas a todos aquellos que cumplan con los criterios y las responsabilidades 

de cualquier Estado europeo y por lo tanto ya no hay problema en mantener una polí‑

tica de puertas abiertas y de mantener la ampliación como un ejercicio natural de 

consolidación de una Europa diferente en el siglo veintiuno. 

De ahí que España vaya a hacer todo lo necesario para acelerar las negociaciones 

con Croacia, haremos nuestros deberes con Islandia, y mantendremos nuestro compro‑

miso en el proceso de negociación con Turquía, sabiendo las dificultades que existen 

en ese proceso, sin renunciar a la visión estratégica que al menos España, y estoy segu‑

ro que también Portugal, tienen en relación con Turquía. Primer círculo: la ampliación.

Segundo círculo: la vecindad. Una vecindad que otorga a la Unión Europea una 

responsabilidad mayor a la hora de hacer frente a los distintos problemas de seguridad, 

a los desafíos energéticos, a la inmigración, etc. Con dos grandes direcciones: el Este y 

el Sur. España quiere que se avance en el Partenariado Oriental, pero sobre todo tam‑

bién, y es lógico, en la Unión por el Mediterráneo, donde queremos que nuestros 

amigos portugueses nos ayuden para ir construyendo una Unión por el Mediterráneo 

que sea más eficaz y que tenga mayores resultados a la hora de hacer balance de los 

múltiples esfuerzos que se han venido desarrollando para una mayor integración 

Magrebí y para una solución en Oriente Medio, en donde desgraciadamente todavía 

no hemos logrado alcanzar una paz definitiva. Hay ideas ya propuestas por parte por‑

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 27-44

In
te

rv
en

çã
o 

do
 M

in
is

tr
o 

do
s 

N
eg

óc
io

s 
Es

tr
an

ge
ir

os
 d

e 
Es

pa
nh

a



34 tuguesa para trabajar conjuntamente con la Presidencia Española tanto en materia de 

la Unión por el Mediterráneo como Oriente Próximo. Y desde luego cuento con la 

diplomacia portuguesa para que se pueda avanzar en la estabilidad y en el desarrollo 

del Norte de África, donde hoy en día están muy presentes retos como la mayor pre‑

sencia de Al ‑Qaeda, el Magreb Islámico, la inmigración o la energía. Creemos que 

nuestros socios del Norte y del Centro de Europa comprenden la importancia de esa 

dimensión Sur que España y Portugal siempre han defendido y han construído con‑

juntamente. 

Vecindad, ampliación y por último, los grandes actores internacionales. Dos 

continentes fundamentales, lógicamente mirando hacia el Atlántico, en donde 

España y Portugal tienen intereses compartidos. Tendremos la Cumbre Unión 

Europea ‑América Latina y Caribe. Hemos trabajado conjuntamente gracias a la exce‑

lente Cumbre Iberoamericana de Estoril, el pasado mes de noviembre ‑diciembre, en 

Portugal, en donde ya estuvimos preparando la agenda para la Cumbre Unión 

Europea ‑América Latina y Caribe de Madrid. Con unos objetivos claros para ir traba‑

jando en el establecimiento de un espacio del conocimiento y de la innovación, pero 

también de inclusión social; y para avanzar y lograr los acuerdos regionales entre la 

Unión Europea, Centro América, la Comunidad Andina y Mercosur. Conocemos las 

dificultades, sabemos que no va a ser fácil, pero de nuevo contaremos con la ayuda 

de nuestros colegas portugueses para que nos permitan impulsar y cerrar esas nego‑

ciaciones que van a ser fundamentales. Vamos a mantener lógicamente también 

como una prioridad importante la relación con el continente africano, no porque 

tengamos una cumbre específica, – ya que la cumbre siguiente a la que se celebró 

en Lisboa se celebrará en Presidencia belga –. Para que esa Cumbre tenga el mismo 

éxito, y no se produzca frustración tras la exitosa Cumbre de Lisboa, la tendremos 

que preparar adecuadamente. Y por adecuadamente me refiero a que no podemos 

volver a encontrarnos con los africanos con las manos vacías. Si pensamos que pode‑

mos tener otra Cumbre Unión Europea ‑África sin ampliar y comprometernos en una 

política de lucha contra la pobreza, de ayuda al desarrollo, creo que Europa no estará 

a la altura de las necesidades. Y por ello, la Presidencia Española ha querido colocar 

la cooperación al desarrollo, la lucha contra la pobreza, como unos de los objetivos 

europeos. Y lo va a hacer con nivel político. Hasta ahora no ha habido ninguna pre‑

sidencia, ningún consejo europeo, en el que la problemática de la cooperación al 

desarrollo se haya tratado a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. Lo queremos 

hacer y lo haremos en el Consejo de junio, precisamente con ese doble objetivo: 
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35obligar y mantener el compromiso europeo de solidaridad internacional, de lucha 

contra la pobreza y mantener al máximo los niveles de ayuda oficial al desarrollo. Al 

mismo tiempo queremos preparar una agenda financiera que pueda responder a los 

retos y desafíos del continente africano y de la Cumbre Unión Europea ‑África. Si 

llegamos a la Cumbre con las manos vacías, sin un gran plan europeo financiero, nos 

encontraremos con que otros actores importantes en el mundo, como China, India 

o Brasil, u otros grandes países, lo van a hacer en lugar nuestro. África es nuestro 

vecino inmediato, y por ello, conociendo la gran experiencia y el gran conocimiento 

que tiene Portugal sobre el continente africano, estoy seguro de que todos Ustedes 

nos ayudarán a construir una agenda de desarrollo para África, en donde el esfuerzo 

solidario de los europeos quede patente. Es fundamental que podamos construir esa 

relación cuanto antes ya que el continente africano va a ser una de las grandes polí‑

ticas europeas de cara al futuro.

 Tampoco podemos olvidar la gran relación con Estados Unidos, la relación tran‑

satlántica, en dónde sabemos también que Portugal ha desempeñado un papel impor‑

tantísimo a lo largo de las últimas décadas. El propio Ministro Luís Amado ha motiva‑

do la reflexión y el debate en el seno de la Unión Europea. Esa iniciativa portuguesa 

de ir hacia una agenda trasatlántica renovada, que coincide con el deseo de la 

Presidencia Española de la Unión Europea, nos va a permitir preparar la Cumbre con 

EE.UU. en un marco diferente. 

Yo creo que hay una nueva relación entre los EE.UU y la UE y tenemos que dotar 

de políticas concretas las distintas áreas, desde la económica a la de seguridad y a los 

asuntos de justicia y de interior. Éstas son áreas de interés común en la comunidad 

internacional en las que EE.UU y la UE deben tener un diálogo estratégico diferente 

del que hasta ahora han mantenido.

Lógicamente el continente asiático tendrá también su prioridad. No nos va a 

corresponder a España celebrar ninguna cumbre con China, pero sí con Japón y con 

Pakistán, dos países esenciales a la hora de fijar la estrategia internacional de la Unión 

Europea.

Quisiera concluir por lo tanto con esta visión innovadora y, sobre todo, compro‑

metida que va a tener la Unión Europea en este comienzo del siglo veintiuno. Gracias 

a una política exterior europea que va tener que enfrentarse a estos importantes retos 

y desafíos en profundo cambio.

Si Europa no quiere ser un actor irrelevante, si la Unión Europea no quiere ser un 

actor secundario, tiene que asumir su propia responsabilidad. Y la asumiremos si 
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36 somos todos capaces de apoyar a esta nueva Europa surgida gracias al Tratado de Lisboa 

y en la que la Presidencia rotatoria española quiere demostrar que este nuevo impulso 

europeísta es posible. Que no es un sueño ni una utopía sino una realidad que nos 

corresponde a nosotros como ciudadanos europeos poner en práctica.

Hay siempre una especie de sentimiento euroescéptico, de fatalismo, o de impo‑

tencia. Los ciudadanos europeos se preguntan: ¿Queremos más Europa? Pero luego 

cuando la Unión Europea trata de llevar a cabo una política siempre se la ve, se la con‑

cibe, se la analiza con criterios yo no diría negativos, pero sí con ciertas dudas. Si 

nosotros europeos no creemos lo que queremos ser, no nos movilizamos en esta nueva 

Europa que hemos trabajado y que hemos construido juntos, otros lo harán por noso‑

tros. Europa no va a dejar de ser un actor relevante, yo les puedo asegurar que cada vez 

tenemos mayor capacidad de actuación en el mundo. Siempre y cuando sepamos 

renunciar a algunas de las posiciones de cada uno de los Estados Miembros y nos con‑

centremos en lograr la unidad, la integración, la cohesión política europea que tan 

necesarias son para desempeñar un papel activo y constructivo, solidario, innovador, 

basados en un bagaje y un pasado muy fructíferos, pero sobre todo con una voluntad 

de futuro, de seguir contando para asumir nuestra responsabilidad. 

Creo que Portugal y España siempre han compartido este sueño europeísta, nues‑

tro ejemplo es un ejemplo siempre ilustrativo de los beneficios y por lo tanto de los 

logros que trabajando juntos se pueden alcanzar. Como me indicó nuestro querido 

Embajador Alberto Navarro a veces hemos sabido portugueses y españoles desafiar a la 

lógica de las matemáticas y hemos logrado demostrar que uno más uno no son dos, 

sino que son tres, cuando trabajamos juntos; pues imagínense que uno más veintiséis 

no son veintisiete, sino son mucho más. Podemos alcanzar un papel mucho más 

importante si unidos trabajamos por esa Europa del siglo veintiuno.

Muchas gracias.

Perguntas e respostas /Preguntas y respuestas:

P:

– Em consequência dessa adesão, uma vez que o Tratado de Lisboa, a Carta dos Direitos fundamentais é 

uma peça decisiva de toda a estrutura e orgânica do espaço da UE, o que é que traduz de diferente em termos 

de direitos do Homem para as áreas que interessa à Europa, designadamente o Cáucaso, a Palestina, o Irão ou 

a China, para não falar do Magrebe, onde essas violações ocorrem e têm repercussões pela dimensão que começa 

a atingir a influência da Al -Qaeda nesses países?
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37– Senhor Ministro, eu sou Embaixador na Argentina e gostava de lhe fazer uma pequena pergunta: o que 

é que a Presidência espanhola se propõe fazer para concluir o acordo Mercosul -União Europeia? Obrigado.

– Senhor Ministro, sou Embaixador em Nairobi e gostava de fazer uma pergunta sobre a Somália. A 

situação da Somália, a curto prazo, ou vai agravar -se significativamente, ou vai agravar -se muito significati-

vamente. Em seis meses com certeza que o desequilíbrio regional pode não ser demasiado grave, haverá sempre 

efeitos, já estão a existir alguns efeitos pesadíssimos sobre o Quénia. O Senhor Ministro tem conhecimento de 

que o Quénia há poucos dias e há poucas semanas começou a recusar receber os piratas que são capturados no 

alto-mar e, portanto, a política que estão a demonstrar a esse respeito não é propriamente uma política ainda 

bem definida, e isso é outro risco, e eu gostaria de perguntar, no âmbito da Presidência espanhola, como é que 

uma Conferência que em princípio pretende não seguir exactamente os procedimentos e mecanismos convencio-

nais das Nações Unidas e seguir exactamente as relações de poder que são as relações habituais nestas circuns-

tâncias, qual é a expectativa que a Espanha tem de que pode com um evento importante contribuir para criar 

um impulso completamente diferente para a situação dificílima da Somália, do mar e do fenómeno da pirata-

ria e onde, afinal, é lá que estão parte dos recursos das marinhas dos países da União Europeia, implicando duas 

operações da União Europeia e da NATO? Muito obrigado.

R: Muchas gracias por esas preguntas. Una de las señas de identidad de la 

Unión Europea es la defensa de los Derechos Humanos y nuestra negociación para 

suscribir el Convenio Europeo de Derechos Humanos nos va a exigir a ser más exi‑

gentes con países como China, con el que la aplicación de la pena de muerte va a 

estar muy presente en el diálogo crítico, o con el Cáucaso, o el Magreb. El tema de 

los Derechos Humanos va a constituir siempre un elemento de referencia, que hace 

necesaria una política activa, pragmática, realista, que logre un mayor respeto de los 

Derechos Humanos y al mismo tiempo una política cooperativa de denuncia y de 

condena por la violación de los Derechos Humanos. Hay muchas prácticas o posi‑

ciones, pero creo que en la nueva etapa que se inaugura con el Tratado de Lisboa, 

tendremos que ser mucho más exigentes en el respecto a los Derechos Humanos. 

Tendremos que aumentar nuestro compromiso en la denuncia de las violaciones de 

los Derechos Humanos y por lo tanto ser mucho más exigentes. Creo que el Consejo 

de Europa y la Unión Europea pueden trabajar unidos. Las Presidencias eslovena y 

Suiza quieren organizar una gran convención sobre los Derechos Humanos del siglo 

veintiuno, con la Corte Europea de Derechos Humanos, creo que es un momento 

importante para reforzar la identidad europea en la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos.
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38 En relación con Mercosur y la Unión Europea, tuvimos en Estoril, bajo los auspi‑

cios de la Cumbre Iberoamericana, una reunión informal de ministros de Portugal y 

de España, con una presencia informal de la Unión Europea, con los ministros de 

Asuntos Exteriores de Mercosur. Y ahí pudimos constatar la voluntad política, yo creo 

que por primera vez, muy seria, por parte de los distintos países de Mercosur de alcan‑

zar un acuerdo durante la Presidencia Española. Hay una posición de la Comisión 

Europea, que son los que llevan la negociación de manera principal, que quiere un 

acuerdo muy ambicioso, y ambicioso significa alcanzar un nivel de rebajas importante, 

que es más ambicioso de lo que en estos momentos los propios interlocutores brasi‑

leños y argentinos están dispuestos a alcanzar. Entre la ambición comercial y los retos 

y posibilidades que se abren en un nuevo acuerdo Mercosur ‑Unión Europea, creo que 

podemos encontrar un punto de encuentro. Argentina va a presidir durante este semes‑

tre Mercosur. La Presidenta Kirchner nos ha hecho llegar el mensaje de que le gustaría 

ser ella la protagonista en esta nueva relación con la Unión Europea y también hemos 

encontrado en Brasil un actitud mucho más favorable. Por lo tanto, no es fácil, pero 

creo que hay posibilidades para alcanzar ese acuerdo. Hay que esperar a la nueva 

Comisión para que se pongan a trabajar. Yo creo que las diplomacias portuguesa y 

española podemos aportar mucho y como nos indicó el propio Ministro Amado en 

Estoril, tenemos que hacer un seguimiento político porque al nivel técnico se podría 

frenar y quedamos en que podemos mantener al nivel de Ministros de Asuntos 

Exteriores una mayor vigilancia de cómo se inician los contactos técnicos.

En relación con Somalia y la eventual conferencia internacional. Desgraciadamente 

en España, como en muchos otros países, hemos sufrido los actos de piratería, hemos 

tenido ya dos casos concretos. Pero aunque la piratería es el objetivo inmediato y el 

más urgente en tratar y en resolver y para ello está la misión Atalanta en el Índico, la 

reflexión posterior a todos los episodios de piratería que se repiten de forma incesan‑

te es que salvo que estabilicemos el interior de Somalia, difícilmente podremos resol‑

ver los problemas de piratería. Si los piratas tienen impunidad en el interior de Somalia, 

si Somalia está siendo ya considerada casi como un estado fallido, en donde hay no 

solamente piratas que se dedican al saqueo y a la detención y al secuestro de buques 

de todas las nacionalidades, sino que también es refugio de elementos talibanes, de 

al ‑Qaeda, etc., es urgente que la Comunidad Internacional se implique en prestar más 

atención a Somalia para su reconstrucción, estabilidad general y su seguridad. Por ello 

España, con otros socios, estamos promoviendo la convocatoria de una conferencia 

internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas 
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39ya llevan trabajando en relación con Somalia varios años y se ha avanzado con el grupo 

de amigos, con el grupo de contacto en materia de relación con Somalia, pero creemos 

que hace falta una aportación integral, más global, en la respuesta que tendremos que 

dar a Somalia y para ello creemos que la Unión Europea también puede ser un elemen‑

to fundamental. Estamos en un proceso inicial preparatorio de la convocatoria de esa 

conferencia internacional y creemos que en el curso de la Presidencia Española sere‑

mos capaces de proponerla formalmente.

P:

– Senhor Ministro, sabendo do grande interesse que a Espanha tem pelo Mediterrâneo, eu gostava de lhe 

perguntar qual é a análise que faz sobre as perspectivas reais para os próximos seis meses em relação à União 

para o Mediterrâneo e se há algo em que a diplomacia portuguesa possa ajudar a Espanha. E uma segunda 

pergunta em relação àquilo que nos disse no tema para o Conselho Europeu de Junho, a questão do desenvolvi-

mento no Conselho Europeu, eu gostava de lhe perguntar se isso é uma questão que está já decidida, se foi já 

falada com o Presidente Van Rompuy? Muito obrigado.

– Eu sou embaixador em Marrocos, já fui embaixador em Madrid. Como sempre o Senhor Ministro 

deu -nos uma lição sobre política externa brilhante e eu queria cumprimentá -lo por essa razão mesma. Mas 

ficou -me uma dúvida depois de o ouvir. Disse que um dos objectivos da Presidência espanhola era fazer a apli-

cação do Tratado de Lisboa, mas quando falou do programa espanhol da Presidência europeia falou como se não 

houvesse Tratado de Lisboa e não deixou, ou não fez referência, a passos concretos, como a Espanha quer, vai 

fazer, a passagem para a Comissão e para o Presidente da UE da Presidência europeia. Quais são os passos 

concretos que a Espanha está a pensar tomar, em colaboração com a UE e com a Comissão para conseguir 

implementar o Tratado de Lisboa? Muito obrigado.

– Senhor Ministro, talvez não saiba, estou agora em Ramallah, portanto, creio que caro às suas ideias sobre 

o que é que a UE pode fazer e queria só transmitir uma evidência: é que muitos de nós, que estamos lá, pensamos 

que aquela zona pode representar uma espécie de case study para a aplicação da política externa depois do Tratado 

de Lisboa, nomeadamente há uma necessidade de microgestão de declarações, com acontecimentos por exemplo 

relativos a colonatos ou à situação de Jerusalém leste, em que ainda recentemente o Alto Representante Solana fazia 

um comunicado, a Comissária para as Relações Exteriores emitia outro e a Presidência rotativa emitia um 

terceiro. E a minha pergunta no fundo era transmitir essa noção de que há esta ideia de que poderia ser efectiva-

mente um terreno privilegiado para uma nova forma de exprimir a política externa da UE e neste caso concreto 

portanto, de como gerir a relação com a Alta Representante, o Vice -presidente da Comissão neste acompanhamento 

que infelizmente é quase semanal da situação em Jerusalém e nos territórios palestinos ocupados. Muito obrigado.
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40 R: La perspectiva de la Presidencia rotatoria Española en relación con el 

Mediterráneo es una perspectiva ambiciosa. Tenemos programada una Cumbre Unión 

por el Mediterráneo en el mes de junio y queremos que antes de esa Cumbre podamos 

haber avanzado sustancialmente en los aspectos institucionales, en la puesta en funcio‑

namiento de la Secretaria General de la Unión por el Mediterráneo con sede en 

Barcelona, en el nombramiento del Secretario General y todos los vice ‑secretarios 

adjuntos. Además, queremos que los proyectos aprobados en la Cumbre de Paris de 

2008 estén en marcha y que podamos llegar a la Cumbre de Barcelona del mes de 

junio, no sólo con la Secretaria ya establecido sino con los proyectos aprobados en Paris 

avanzados y que permitan que en la Cumbre de Barcelona se puedan aprobar otros 

proyectos. Pero no somos ingenuos. Sabemos que tanto el Proceso de Barcelona, como 

ahora la Unión por el Mediterráneo tienen dificultades, no por razones intrínsecas a 

las instituciones, sino por la evolución y la atmósfera de paz o de confianza en Oriente 

Próximo. Si no hay avanze y progresos en Oriente Próximo, la Cumbre de Barcelona 

tendrá más dificultades de que si vivimos un período de reencuentro y de voluntad de 

acuerdo para impulsar toda esta cooperación euromediterránea. Por lo tanto, sin olvi‑

darnos de los aspectos institucionales y propios de la Unión por el Mediterráneo, que 

yo espero que tengan solución rápida, tendremos que preocuparnos de lograr avances 

sustanciales en el proceso de paz de Oriente Próximo. Las noticias que tengo es que se 

puede constatar en los últimos días y semanas que hay una voluntad de iniciar nuevas 

negociaciones. Si esto se concreta, yo creo que podemos albergar la esperanza de llegar 

al mes de junio con una atmósfera más favorable para relanzar y consolidar definitiva‑

mente la perspectiva mediterránea de la Unión Europea. Hay además temas tan impor‑

tantes como los que hemos mencionado antes: la lucha contra el terrorismo, el desa‑

rrollo del Magreb, y que van a estar muy presentes durante estos seis meses. 

En relación con el Consejo Europeo de junio. Se ha hablado con el Presidente Van 

Rompuy de la agenda, no se ha tratado todavía definitivamente la agenda de cada 

Consejo, salvo del extraordinario que él mismo convoca. A él le va corresponder pre‑

sidir el Consejo. Hay un mandato del último Consejo Europeo de diciembre en el que 

se dice que la cooperación al desarrollo estará en el Consejo Europeo de junio. Por lo 

tanto, ya está inscrito en el Consejo de junio.

Las otras preguntas sobre cómo estamos aplicando el Tratado de Lisboa. Una 

Presidencia, y los amigos portugueses lo conocen, no se improvisa si hay un sentido 

de la responsabilidad. Y la diplomacia española se encontró en una coyuntura dónde 

desgraciadamente no sabíamos qué escenarios íbamos a encontrar. Si íbamos a tener 
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41una Presidencia con Tratado de Lisboa o sin Tratado de Lisboa. Y por lo tanto habría 

sido una irresponsabilidad no prepararnos para los retos de este comienzo del siglo 

veintiuno y del año 2010. Y lo que hizo la Presidencia española, como todas las presi‑

dencias y porque además el Tratado de Lisboa pide que el Trío de Presidencias elabore 

el programa de la Unión, fue presentar el programa en el último Consejo de Asuntos 

Generales, que fue aprobado por los 27 Estados. Por lo tanto, España no está poniendo 

elementos nuevos o nacionalistas para mejorar su posición – lógicamente tenemos 

nuestra visión de Europa, tenemos nuestras prioridades dentro de la Unión Europea, 

pero en realidad van de la mano de las de la Unión Europea, como estoy seguro que 

ocurre con las prioridades portuguesas y del resto de los países europeos. Lo que esta‑

mos haciendo es que el Tratado de Lisboa se note en todos los sentidos. Y por lo tanto, 

las presidencias de los Consejos Europeos serán del Presidente Permanente. La Alta 

Representante será la que dirigirá la política exterior y será la que presidirá el Consejo 

de Asuntos Exteriores. Y yo voy a presidir el Consejo de Asuntos Generales. Ambos 

consejos tendrán que convivir de forma ordenada y con el impulso del Tratado de 

Lisboa. Y hemos empezado a aplicarlo ya desde el principio de enero. En enero hubo 

un atentado dramático en Pakistán y la única declaración que surgió fue de la Alta 

Representante. Y por lo tanto no vamos a hacer más que dar más visibilidad a las actua‑

ciones tanto del Presidente Permanente como de la Alta Representante. Nos hemos 

puesto en manos de la Comisión Europea, de la Secretaria General del Consejo para ver 

quién va a coordinar las políticas europeas en los distintos países. La Comisión y la 

Secretaria General nos dijeron: en estos países estamos en condiciones de hacerlo. Pues 

será el delegado de la Unión Europea el que presida las reuniones locales. Pero también 

nos dijeron: no estamos preparados en otros muchos. Que sea el Embajador español el 

que presida. Y así lo hemos hecho. Pero siempre después de que la Presidencia 

Permanente y la Alta Representante nos dijeran lo que ellos querían o podían hacer. 

España ha dicho: ustedes son ahora los responsables, ustedes nos dicen en que les 

podemos ayudar, ustedes nos dicen en qué les podemos sustituir. Y la Presidencia rota‑

toria, que tiene la responsabilidad de preparar los grupos de trabajo – porque son 

presididos por un representante español – y tiene también la responsabilidad del 

Consejo de Asuntos Generales y un programa que desarrollar, lo hará en plena coordi‑

nación y con la mayor voluntad de apoyar y lograr la eficacia de las nuevas personali‑

dades e instituciones.

Yo estoy convencido de que se va a ir notando cada vez más que hay una nueva 

manera de trabajar, habrá un modus operandi diferente, pero en general creo que las cosas 
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42 saldrán bien. Y se logrará la voluntad mayoritaria de todos, porque por eso firmamos 

y ratificamos el Tratado de Lisboa. Queremos una Unión más unida, más integrada y 

nos corresponde ahora darles a ellos esa oportunidad de ponerla en práctica.

Sobre Oriente Próximo. Yo imagino que cada Estado Miembro tiene muchos inte‑

reses en los territorios palestinos, pero sería muy bonito que en la Presidencia Española, 

con el acuerdo de todos consiguiésemos el reconocimiento del Estado palestino y 

podríamos tener ese ejemplo, de una Embajada única en Ramallah o en la ciudad que 

decidan los palestinos y la Comunidad Internacional.

P:

– Obrigada, Senhor Ministro. É sempre um gosto ouvi -lo e, antes de mais, boa sorte para a Presidência 

espanhola. Há pouco o Ministro Amado falou -nos de um tema prioritário para este próximo ano, que tem a 

ver com as relações transatlânticas. As relações transatlânticas também têm uma importância especial para a 

Espanha, sobretudo neste momento. E a pergunta que eu lhe colocava era a seguinte: nós estamos num processo, 

ainda há pouco tempo aprovámos a estratégia de revisão europeia de segurança, temos uma agenda muito 

importante para discutir com os EUA no âmbito transatlântico, que vai muito para além daquelas matérias 

tradicionais da segurança e defesa, que também tem que ver com terrorismo, desenvolvimento e outros tipos de 

desafios, e estamos também neste momento a discutir o novo conceito estratégico da NATO. Como é que a 

Presidência espanhola vê a representação da UE dentro deste novo conceito estratégico da NATO, isto é, se o 

pilar europeu continuará a ser uma amálgama de Estados -membros, ou se a nova Política Comum de Segurança 

e Defesa, tal como reconhecida no Tratado, deverá ser o tal novo pilar europeu da NATO, e isso, sim, dará uma 

outra dimensão àquilo que é a presença da Europa na relação transatlântica.

– Eu vou deslocalizar só um bocadinho regionalmente a questão, porque ao mesmo tempo que a Espanha 

iniciava a Presidência da UE, na OSCE o Cazaquistão iniciava a Presidência em exercício para todo o ano 

2010, e todos desejamos evidentemente que essa Presidência seja um sucesso, mas de facto é a primeira vez que 

um Estado -membro da União Soviética e da Ásia Central, e não um Estado -membro da UE assume a 

Presidência da OSCE. É uma Presidência com bastantes expectativas, pretendem fazer mesmo uma Cimeira no 

final de 2010. Eu gostaria que o Senhor Ministro pudesse, talvez até relacionando um bocadinho com a ques-

tão anterior, falar -nos das perspectivas que vê em relação à Presidência cazaque, designadamente desse ponto de 

vista da afirmação da UE como actor num mundo global. Muito obrigada.

– Muito obrigado, Senhor Ministro. Sou o embaixador de Portugal na Guiné -Bissau e estou confiante 

que as questões da África Ocidental merecerão a atenção e a sensibilidade da Presidência espanhola da UE. 

Relativamente à Guiné -Bissau, como o Senhor Ministro sabe, o semestre da Presidência espanhola vai colocar 
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43duas questões importantes. Uma delas, no curto prazo, já em Janeiro ou Fevereiro, será a redefinição da Pre-

sidência da UE na Guiné -Bissau na área da reforma e do reforço do sector de segurança e as questões que daí 

advêm para a estabilidade do país. Importante também a promoção e o apoio à organização de uma importante 

mesa -redonda de doadores, a conferência internacional, fala -se mesmo de Madrid como o possível local para 

albergar essa conferência. O Senhor Ministro conhece bem as expectativas que as autoridades guineenses depo-

sitam nesta Presidência, neste semestre, em que se vão decidir importantes questões de apoio da UE à Guiné-

-Bissau. Gostaria de ouvir os seus comentários sobre isto. Muito obrigado.

R: En relación con las relaciones transatlánticas y sobre todo en ese momento tan 

importante que va a ser la Cumbre de la OTAN en Lisboa, con la aprobación del nuevo 

Concepto Estratégico de la Alianza, vamos a tener que trabajar en una nueva política 

común de seguridad y defensa europea y cómo integrar este pilar europeo dentro del 

concepto más amplio que es el Concepto Estratégico de la Alianza. Debemos hacer que 

sean complementarios e integrarlos de forma más eficaz que en el pasado. Para eso 

tendremos que trabajar para que el diálogo entre la Unión Europea y la Alianza 

Atlántica se renueve. La Presidencia española va a tratar de buscar un marco para supe‑

rar el problema de Chipre y Turquía. Portugueses y españoles tendremos que estar muy 

atentos, para que al final haya fumata blanca para el nuevo Concepto Estratégico de la 

Alianza, pues integra unos elementos y algunas percepciones europeas que pueden ser 

interesantes. El Consejo de Defensa, en donde nuestros militares y diplomáticos están 

trabajando, es un buen marco para que nuestras respectivas milicias y diplomacias 

trabajen en los progresos que podríamos hacer en seguridad y defensa europea, en la 

definición del Concepto Estratégico, en la búsqueda de la complementariedad entre el 

pilar europeo de defensa y la Alianza Atlántica. Podemos aportar algunas ideas y suge‑

rencias sobre los nuevos retos a los que la Alianza Atlántica y la Unión Europea van a 

tener que dar respuestas. Es un tema que tanto portugueses como españoles podríamos 

abordar de forma bilateral para luego compartirlo con nuestros socios de la Alianza y 

de la Unión Europea. 

En relación con la OSCE, hay una nueva presidencia kazaja que es una buena opor‑

tunidad para la Organización. Yo no oculto mi opinión sobre la necesidad de convocar 

una cumbre de la Organización sobre la cooperación europea. He sido Presidente de 

la OSCE, estoy acostumbrado a ir a las reuniones ministeriales al final del año y aun‑

que este año en Atenas hemos asistido a pequeños avances, a un nuevo espíritu, creo 

que la seguridad europea necesita una refundación, sin negar la existencia y la bien 

fundada presencia de las instituciones y organizaciones a las que pertenecemos. Sin 
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44 entrar a suscribir las propuestas de unos u otros, lo que no podemos ignorar es que 

estamos en otro siglo, en otro momento de seguridad. Y para que la Organización se 

consolide, – yo creo que la OSCE tiene un gran potencial, porque es la única organi‑

zación verdaderamente euroatlántica, euroasiática, con escenarios de enorme interés 

estratégico para todos los europeos, – es necesario que los Jefes de Estado y de 

Gobierno definan lo que queremos hacer con esta Organización. Hace más de diez 

años que no hay cumbres. Siempre se dice lo mismo, que hay que prepararlo bien, 

que no hay agenda. Si no se convoca una cumbre, nunca habrá agenda y nunca se 

preparará bien. Es perder el tiempo. Yo creo que a veces las diplomacias son extrema‑

damente timoratas y falta el coraje político. Porque la situación merece que los Jefes 

de Estado y de Gobierno se reúnan. Es cierto que hay que prepararlo bien. Hay que 

prepararlo con los Ministros de Asuntos Exteriores para que no ocurra como en 

Copenhague. Los diplomáticos, los embajadores, son necesarios; los representantes 

permanentes son necesarios, los ministros adjuntos son necesarios y los Jefes de 

Estado y de Gobierno son necesarios y hacen su trabajo. Pero llegar a reuniones para 

que luego negocien sólo los Jefes de Estado y de Gobierno es complicado. Por lo 

tanto, hay que armarlo, hay que prepararlo necesariamente, pero con la voluntad de 

que haya un cambio en la definición y la organización de la Conferencia de Seguridad 

y de Cooperación Europea.

Y por último, Guinea ‑Bissau. He mencionado la prioridad del Continente Africano, 

y desde luego, de África Occidental, y también de un país como Guinea ‑Bissau, donde 

la pasada Presidencia de Portugal, y la reciente Presidencia española necesitan de un 

apoyo mutuo. Estamos totalmente de acuerdo, es una de las agendas en donde España 

y Portugal han trabajado en los últimos meses de forma muy coordinada. Pueden con‑

tar con el apoyo pleno de España, tanto en materia de fortalecimiento del sector de 

seguridad como en las conferencias de donantes, y vamos a trabajar para estabilizar 

Guinea ‑Bissau. La situación, siendo frágil, va a mejor y esperamos, por lo tanto, traba‑

jar adecuadamente en el semestre español.NE
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45

António Braga*

antes de Mais nada, bom dia! Aproveito para desejar um bom ano a todos os embaixadores e 

chefes de missão aqui presentes. Queria começar por dizer que, dada a exiguidade do 

tempo, reconfigurei – estamos agora também na moda da reconfiguração – a minha 

intervenção, centrando ‑a essencialmente no que é a parte mais útil relativamente à 

ligação ao trabalho dos embaixadores e chefes de missão, no que tem a ver com as 

novas missões atribuídas ao Instituto Camões.

Reconfigurei a apresentação quase exclusivamente ao Ensino Português no Es tran‑

geiro, dito ensino não superior. Os leitorados, a cooperação com as universidades, os 

centros culturais, etc. ficam para pequenos traços de que daremos aqui nota, dando 

especial sentido às alterações legislativas que suportaram o que chamamos a refunda‑

ção do Instituto Camões. 

Justamente, no início do mandato anterior, identificou ‑se um primeiro problema, 

pela existência de dupla tutela na área do Ensino Português no Estrangeiro. Dupla tute‑

la que às vezes era tripla, com incursões na área da cultura. No nosso ponto de vista 

era preciso dar unidade e reunir instrumentos para se poder ser mais eficaz e assim 

qualificar esta intervenção no exterior. Esse foi um processo demorado, como, aliás, 

são todos os processos de cedência de poder. Não há nenhum poder filantrópico, tanto 

quanto se conheça e foi um processo que resultou, finalmente, nas leis que ora estão 

já em vigor. 

Aproveito para dizer ‑vos que o prazo de aplicação da nova Lei do EPE será derro‑

gado, designadamente o da nomeação dos novos coordenadores do ensino, justamente 

porque não foi viável concluir os processos de candidatura e de concurso, no prazo 

inicialmente previsto (que era até final do mês de Dezembro do ano passado), por‑

tanto, prolongaremos também por via legislativa o mandato dos actuais coordena‑

dores do ensino nas diferentes áreas do mundo, até ao final do ano lectivo, no senso 

europeu da expressão ano lectivo.

* Intervenção do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
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46 Gostaria de começar por relembrar o que, evidentemente, é de todos conhecido: 

o Instituto Camões (IC, I.P.) é, na prática, o braço armado do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros para a área da Língua e da Cultura portuguesas. Compete ‑lhe, 

agora, a lei orgânica assim refere, promover, ensinar e difundir no estrangeiro a 

Língua a todos os níveis de ensino, incluindo a formação de formadores e, também, 

divulgar a cultura portuguesa – esta é a grande diferença – quer directa, quer indi‑

rectamente.

O que se pretendia e pretende, com esta alteração, é fazer a gestão integrada do 

Ensino Português no Estrangeiro e desse modo atingir melhor os objectivos progra‑

mados a que o governo se propõe.

O primeiro grande objectivo é fazer com que o ensino do português possa ser 

realizado nos sistemas educativos dos países com quem temos relações bilaterais e, 

onde haja uma grande comunidade portuguesa ou, também, onde se verifique 

uma conveniência estratégica para a economia, cultura e outros interesses de 

Portugal. 

Reconhecida a importância ao português para que possa ser presente nesses 

países, e atendendo ao facto de que a cooperação e colaboração, no sentido de visar 

este objectivo, estão cometidas ao IC, I.P., determinou ‑se a opção pela sua gestão 

integrada no Instituto.

Se, até à data, o Instituto Camões já tinha participação concreta na elaboração de 

protocolos com as universidades, na criação de leitorados em estabelecimentos do 

ensino superior, na formação e ensino de nível superior e na investigação em língua 

e cultura portuguesas, agora, com uma responsabilidade mais alargada a todo o ensi‑

no da Língua propriamente dito, este objectivo torna ‑se, no ponto de vista do gover‑

no, mais acessível para ser atingido. 

Por outro lado, permite optimizar recursos ao nível de professores de português 

no estrangeiro a partir de licenciados e outros graduados nesta área, ao serviço de 

uma só entidade, e responder melhor ao enquadramento de experiências e modali‑

dades diferenciadas de ensino existentes.

Neste processo de reforma há a boa notícia de uma negociação bem sucedida 

com todos os sindicatos da Educação. Aproveito para vos dizer que provavelmente 

deve ter sido o único acordo que se fez, na vigência do anterior governo, na área da 

Educação. Esse acordo foi firmado com todos os sindicatos da educação, incluindo a 

FENPROF e a FNE (Federação Nacional de Educação), justamente à luz desta moda‑

lidade de Ensino do Português no Estrangeiro, no qual se garante a salvaguarda de 
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47um estatuto que é reportado ao Estatuto da Carreira Docente, vigente em Portugal. 

No que se refere à matéria de vencimentos e remunerações, estes têm outro nível de 

abordagem, como aliás é sabido: o ajustamento é feito de acordo com os PIBs dos 

respectivos países.

A rede não é fixa e é definida previamente. É, por isso, que não se designa de 

sistema de ensino, mas sim modalidade de ensino. É a rede que corresponde em 

cada ano e em cada momento às necessidades, não só da procura, mas também  

da definição de interesses estratégicos e da afirmação da língua portuguesa num 

dado país. 

Cria ‑se um estatuto único para todos os professores de português no estrangei‑

ro. É um facto curioso! Os senhores embaixadores provavelmente sabem, tão bem 

quanto eu, que os leitores não tinham nenhum estatuto de resguardo. Não se sabia 

o que eles eram na relação laboral que detinham, do ponto de vista jurídico ‑laboral, 

nem mesmo, muitas vezes, funcional. Actualmente esta situação está resolvida por 

via da alteração e da consagração desse novo regime. 

Do mesmo modo se consagra um regime que se aplica aos centros culturais. Os 

centros culturais, como os senhores embaixadores sabem, tinham dificuldades no 

plano laboral. Havia trabalhadores em serviço há quinze, vinte ou mais anos que não 

possuíam nenhum vínculo, nenhum contrato ou qualquer tipo de ligação ao Estado 

português. Esta situação era inaceitável e a sua resolução foi, também, um dos objec‑

tivos a alcançar. Neste plano era imperativo criar um standard mínimo de referência 

para vencimentos e garantir essa ligação. Ao que está para trás, teremos também de 

dar solução, mas ficam, de facto, ainda muitas situações a descoberto, relativamente 

a esses trabalhadores. Temos de o dizer com toda a clareza, porque só enfrentando a 

realidade é que podemos encontrar soluções para elas. 

Só uma pequena nota, mais uma pequena incursão. Ao IC, I.P. é igualmente atri‑

buída a coordenação da negociação dos acordos culturais. Como todos sabem, exis‑

tem neste momento 76 acordos culturais em vigor, a que acresce a assinatura de 

documentos bilaterais nas áreas que agora estão cometidas ao Camões.

Olhando a figura seguinte é possível verificar que, de facto, há aqui uma exten‑

são, com uma repercussão notável, dos centros culturais e dos centros de língua 

portugueses. São 19 os centros e pólos culturais distribuídos por 15 países (assina‑

lados no mapa com a bandeira correspondente) e 57 centros de língua (+ 9 para 

instalação). Uma curiosidade: entre 2003 e 2010 houve um crescimento de 172% de 

centros de Língua portuguesa.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 45-58

In
te

rv
en

çã
o 

do
 S

ec
re

tá
ri

o 
de

 E
st

ad
o 

da
s 

C
om

un
id

ad
es

 P
or

tu
gu

es
as



48

Só para se ter uma ideia do que está a ser realizado, do trabalho meritório do 

Instituto Camões ao nível da docência e da investigação e dos resultados obtidos, 

com aumentos exponenciais, pela análise dos indicadores de evolução da docência 

e investigação, no quadro seguinte, quer em países, quer em cátedras, quer em 

centros de línguas, constata ‑se que há aumentos muito superiores a 100%. Dir ‑se ‑á 

que a base de crescimento era pequena, provavelmente, mas é um esforço que se 

traduz, também, no sinal que se pretende dar.
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49DOCÊNCIA/INVESTIGAÇÃO

Docência e Investigação

2003/04 2009 Aumento relativo(cerca de 82.000 
estudantes/formandos 
em 2008/2009)

Países 41 69 68%

Instituições com Projectos 
de Cooperação

122 294 141%

Professores (Leitores / 
Formadores / Docentes 
ao abrigo de Protocolos 
de Cooperação)

127 
equivalendo a 135*

549 
equivalendo a 621*

332%

* por acumulação de  
funções em mais de 
1 instituição

Cátedras 9 30 233%

Centros de Língua 
Portuguesa

25 57 128%

Como é sabido, o IC, I.P. participa ainda no IPOR com uma percentagem de 51%, 

ao que acresce a participação minoritária de outros parceiros. (ver quadro seguinte)

Instituto Português do Oriente

Maioritários
(95%)

Outros
(5%)

Instituto Camões – 51% Caixa Geral de Depósitos

Fundação Oriente – 44% Banco Nacional Ultramarino

Banco Espírito Santo

CESL – Somague

EDP

Hovione

STDM

Nota: Participação no IPOR.
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50 Falando em linhas de força que se pretendem para o ensino da Língua e da Cultura 

portuguesas e, também, para a sua dinamização e divulgação, aspectos indissociáveis, 

considerando que a língua é expressão de cultura, é importante o desenvolvimento do 

binómio língua/cultura através dos mesmos pólos de dinamização, utilizando o que 

significa, hoje, no terreno, a representação do Instituto Camões, para com esse activo 

se atingir os níveis de desenvolvimento na relação, difusão e afirmação desses valores 

estratégicos.

Por isso, a ideia é de potenciar resultados tendo como parâmetros esta dimensão 

externa ligada ao valor económico e ao funcionamento profissional da língua portu‑

guesa.

Mais à frente serão apresentados alguns dados, os mais pessimistas ou os menos 

emblemáticos, para a Língua portuguesa e verificarão que nos rankings a língua portu‑

guesa tem uma posição de facto muito relevante, a que decididamente não correspon‑

dem standards de reconhecimento internacional, desde logo na própria Europa e em 

instituições internacionais. Mas esta é uma outra matéria a que o governo pretende 

responder justamente com a criação do Fundo para a Língua.

O IC também vai gerir o Fundo para a Língua. O Fundo para a Língua tem três 

pilares: o pilar da internacionalização, o pilar da CPLP e o pilar das Comunidades 

Portuguesas. No conjunto estes três pilares fortalecem esta dinâmica de valorização da 

Língua como instrumento económico e também como apelativo do ponto de vista da 

função de instrumento profissional da Língua Portuguesa. Este objectivo fica melhor 

centrado, agora, nesta nova missão do Instituto Camões.

Trata ‑se de afirmar a dinamização e promoção cultural, enquanto veículo de intro‑

dução das nossas actividades artísticas, no sentido mais geral do termo, e na extensão 

das matrizes culturais à contemporaneidade e às culturas em língua portuguesa. É 

obvio que esta cooperação do IC extravasa largamente o papel, tout court, do Ensino do 

Português no Estrangeiro. Pretende ‑se que a utilização da língua produza uma inspira‑

ção cultural, na medida em que as manifestações culturais são a âncora da valorização 

dos interesses do país no estrangeiro. Poderemos mais à frente abordar outras áreas 

onde faz o mesmo sentido juntar ou reunir instrumentos. Refiro ‑me à área económica 

em concreto, mas essa é uma outra abordagem.

É sensato criar em cada país um modelo de funcionamento que permita ao titular 

ou chefe de missão condições para coordenar a acção diplomática no conjunto. A 

diplomacia não existe, no caso concreto, sem a cultura e sem a língua e, é fundamen‑

tal que seja exercida por quem tem competências e autoridade académica e científicas 

próprias, devendo ser dirigida por quem tenha a responsabilidade de fazer a represen‑
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51tação dos interesses externos de Portugal. É justamente à luz da tradução dessa medida 

que se pretende que venha a ser realizada como âncora de valorização dos interesses 

nacionais e, por isso, na realização duma cooperação e dependência hierárquica clara, 

que agora fica (antes não estava), designadamente na questão dos coordenadores do 

ensino e nos leitorados.

Todo esse arsenal, toda essa instrumentação para realizar esses trabalhos, embora 

com ramificações técnicas e específicas que resguardam as competências próprias ema‑

nadas pelo IC, do ponto de vista da acção e da regulação das iniciativas, fica agora na 

claríssima dependência hierárquica e funcional do chefe de missão.

Essa responsabilização obriga à existência, por essa via, de uma melhor coordena‑

ção com as políticas da União Europeia, da CPLP e do próprio eixo Atlântico. Por via 

da defesa destes interesses há necessidade de criar novos focos de difusão nos países 

PEC, do Magrebe, da América do Norte, BRIC, etc., países importantes estrategicamen‑

te pelas características das suas economias emergentes, organizações internacionais e 

regionais que nos permitam fazer jus à valoração da Língua e da Cultura portuguesas 

e do património histórico que lhe está associado, que representa do ponto de vista 

diplomático, um valor acrescentado inestimável.

Tudo isto implica ‑nos, também, no incremento de actividades de formação e 

investigação junto de agentes locais ou ditos profissionais locais. Por essa via acredita‑

mos ser possível criar uma mancha de influência idêntica à que hoje já se verifica em 

alguns países reconhecidamente interessados e beneficiários no domínio da Língua 

portuguesa, por também serem interesses próprios desses mesmos países, designada‑

mente em África. Afinal de contas o português é a Língua oficial de oito países e, em 

África, uma das quatro línguas oficiais da Organização de Unidade Africana.

Sob o ponto de vista empírico e epistemológico, o lugar cimeiro do português é 

reconhecido em todas as estâncias de debate linguístico ‑cultural e, hoje, é também 

economicamente valorável essa sua posição.

O número de falantes do português no mundo é extremamente significativo – 

230 milhões é a estimativa mais baixa. Há quem já aponte 250 milhões. Ao apresentar‑

‑se a estimativa moderada de 230 milhões de falantes procuramos ser mais rigorosos 

na abordagem do impacto da língua. Tenha ‑se presente que a Língua Portuguesa tem 

estatuto de idioma transcontinental através da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) e também das diásporas em língua portuguesa, não apenas da diás‑

pora portuguesa e, é uma língua de trabalho de importantes organizações internacio‑

nais e de diversas regiões. O português é, também, fundamental na relação da UE com 
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52 os países da CPLP, países com importância crescente. Esta realidade leva ‑nos a concluir 

que há uma desproporção e sub ‑representação do português no contexto europeu, 

análise sustentada no facto desta não ser uma língua de trabalho da UE.

Note ‑se que ao IC, I.P. também compete a missão de recolocar na sua directa e real 

valia a língua e os interesses associados à cultura portuguesa.

A visão do governo está materializada na transformação do tecido legislativo que 

suporta a refundação do Camões e assenta na interacção e reciprocidade entre a ideia 

do valor de cultura, língua e economia para a promoção de valor cultural e económi‑

co do português. 

O incentivo ao uso do português nos diálogos internacionais é também uma das 

valências que compete ao Instituto Camões. 

Embora não estejamos em maré de abundância em matéria de fundos, como aqui 

tão bem explicou o Dr. Victor Constâncio, a criação do Fundo para a Língua, que dis‑

ponibiliza 30 milhões de euros por ano, não só é um sinal claríssimo do interesse e da 

ambição programática do governo, mas também representa a capacidade em canalizar 

verbas importantes para este movimento que se pretende concretizar nos programas 

que foram já elencados. 

A imagem seguinte pretende dar uma ideia da dimensão da comunidade portu‑

guesa no mundo. Considera ‑se que o número apresentado – 5 milhões – está exagerado. 
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53O governo tem o Observatório da Emigração (OEm – http://www.observatorio‑

emigracao.secomunidades.pt) a funcionar e este reporta ‑nos uma estimativa um pouco 

mais baixa. 

Actualmente espera ‑se a conclusão do estudo sobre os stocks populacionais nos 

países da diáspora portuguesa, estudo que se socorre de fontes oficiais para a obtenção 

de dados fidedignos. 

Um exemplo interessante, que passo a anunciar, tem a ver com uma grande sur‑

presa assinalada na República da África do Sul. Nos registos internos deste país apenas 

se obtém a informação da existência de aproximadamente 60 mil portugueses. Por 

outro lado, nos registos internos da área diplomática e consular, surge um número 

diferente, próximo dos 120 mil. Há aqui uma discrepância significativa que interessa 

interpretar. Tradicionalmente falava ‑se em mais de 300 mil portugueses na África do 

Sul, quando afinal se verifica que há aqui uma décalage muito acentuada e que não cor‑

responde a essa visão. 

Só estou a sublinhar este aspecto porque o Observatório foi criado como resulta‑

do de um protocolo que a Direcção ‑Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas (DGACCP) estabeleceu com um pólo universitário de Lisboa – o ISCTE –, 

justamente para entregar a quem sabe fazer, à academia, à ciência, o trabalho de iden‑

tificação e recolha da informação que permite, a posteriori, concertar, mesmo que seja 

por aproximação, uma ideia de quantos somos lá fora. 

O quadro seguinte é retirado de uma fonte bem conhecida que põe o português 

como primeira língua, em sétimo lugar com 178 milhões falantes.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 45-58

In
te

rv
en

çã
o 

do
 S

ec
re

tá
ri

o 
de

 E
st

ad
o 

da
s 

C
om

un
id

ad
es

 P
or

tu
gu

es
as



54 O bengali tem 181 mil milhões e o hindi tem 182 milhões. Mesmo neste ranking, 

com diferenças que são muito próximas entre o bengali e o hindi, como se pode veri‑

ficar, o português está extraordinariamente bem posicionado.

Um outro dado que tem a ver com as línguas usadas nas TIC e que hoje se assume 

como um factor cada vez mais relevante, pode ser encontrado na figura seguinte. No 

internet world states o português aparece justamente em sexto lugar, o que é um dado 

muito curioso e interessante e que nos responsabiliza.

Estes são os indicadores mais pessimistas. Os mais optimistas colocam a língua 

portuguesa em quinto lugar como língua no ranking das mais faladas no mundo e em 

terceiro lugar nas línguas da Europa mais faladas. Segundo os indicadores mais pessi‑

mistas fica ‑se com uma ideia do potencial que a expansão da língua portuguesa terá 

para o domínio das TIC.

Para se ficar com uma ideia do impacto gerado pela transformação operada no IC, 

refira ‑se que, até à data, este instituto tinha 549 docentes (professores, leitores e for‑

madores), 82 mil alunos de estudos da Língua portuguesa e 205 bolseiros.
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55Com a chegada do actual núcleo essencial do Ensino Português no Estrangeiro 

entram mais 580 professores, actualmente em exercício, mais 58.305 alunos na 

Europa e cerca de 3.600 alunos na República da África do Sul, Namíbia e 

Suazilândia.

É uma responsabilidade em crescendo porque o governo inscreveu no seu progra‑

ma o objectivo de criar redes de resposta ao Ensino de Português no Canadá, nos 

Estados Unidos e na Venezuela.

É grande este desafio para o Instituto Camões, uma vez que é lançado na base 

duma estimativa de população portuguesa de cerca de 1 milhão e meio de portugueses 

e luso ‑descendentes a residir nos Estados Unidos e de cerca de 410 mil no Canadá, 

segundo dados do OEm para o ano de 2007.

Estes números representam uma massa crítica que justifica a existência de uma 

resposta organizada, certificada e convalidada nos planos académico e científico. 

Pretende ‑se, assim, lançar uma rede que enquadre as iniciativas existentes nos próprios 

locais, sejam de associações ou de outras organizações.
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56 O mesmo se fará relativamente à Venezuela. Como é sabido, no Mercosul a língua 

portuguesa é, já, uma língua de trabalho e em alguns países segunda língua de apren‑

dizagem, pelo que a Venezuela tem interesse em investir neste domínio. 

Segundo os dados apurados pelo OEm (ver figura), para a Venezuela, há resultados 

também ligeiramente aquém do que já se falava, chegou ‑se a apontar um universo de 

600 mil portugueses e luso ‑descendentes. 

Em qualquer caso nos cerca de 268 mil nacionais apontados pelo Observatório da 

Emigração há massa crítica que fundamenta a necessidade de articular uma rede que 

responda à procura da aprendizagem do português no ensino não superior e ao nível 

dos leitorados.

Na essência, no que reporta à própria lei orgânica do Instituto Camões, a estru tura 

foi acrescentada de mais dois organismos internos. 

Em primeiro lugar o Conselho Estratégico. Este órgão integrará um representante 

de cada um dos membros do governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangei‑

ros, da economia, da educação, da cultura, do ensino superior, da ciência e tecnologia, 

da juventude e da comunicação social. 
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57

No Conselho Consultivo, que já existia antes, por negociação, acrescentou ‑se, para 

lhe conferir um estatuto parassocial, um representante de cada uma das associações de 

sindicatos do pessoal docente que integram as confederações sindicais com assento na 

comissão permanente da concertação social – a FNE e a FENPROF.

Como bem se entende, o Conselho Estratégico é quem define as linhas programá‑

ticas e de acção do Instituto Camões. 

Em segundo lugar, para dar acolhimento ao EPE, é criada uma nova divisão para 

o ensino básico e secundário, que fundamentalmente resguarda o transvase quer do 

orçamento que lhe estava associado, de cerca de 33 milhões de euros, quer de todo 

o funcionamento de um departamento de educação que passa para o Instituto 

Camões.

Faz ‑se a salvaguarda da transferência desta modalidade de ensino na continuidade, 

uma vez que serão os mesmos “manipuladores” dos processos, designadamente para 

lançamento de concursos, de criação das redes, etc., que transitam para o Camões, e o 

correspondente orçamento. É por via deste processo acautelada uma transição pacífica, 

maduramente negociada.
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58 Gostaria, finalmente, à laia de conclusão, de salientar que toda a reorganização 

assenta nos objectivos de promoção do ensino e da aprendizagem da Língua em regi‑

me presencial e à distância, na formação inicial de professores de português – eviden‑

temente resguardado no estatuto da carreira docente – na formação contínua de pro‑

fessores, quer em regime de e ‑learning ou be ‑learning e presencial, na formação 

linguística de futuros quadros das múltiplas áreas profissionais, desde a Medicina às 

Relações Internacionais, da Economia ou Direito, por exemplo, na formação inicial e 

contínua de tradutores e intérpretes, desenvolvendo, simultaneamente, léxicos técnicos 

disponibilizados na Internet, ao seu serviço das diferentes áreas profissionais e, ainda, na 

investigação e pós ‑graduação, com vista ao aprofundamento do conhecimento nas 

áreas das Literaturas, da História e Sociologia dos povos que partilham a Língua por‑

tuguesa. No fundo, é a divulgação da língua como cultura. 

Por último, dou apenas nota do centro virtual do Instituto Camões. É o centro de 

formação a que recorrem muitos dos que hoje investigam a língua portuguesa.

Finalmente, um voltar à parte inicial para sublinhar os aspectos que dizem respeito 

à articulação de todo este processo com o corpo diplomático que está no terreno.

A partir da entrada em vigor da nova lei, levando em consideração as instruções 

que emanarem do Instituto Camões para as coordenações, a programação será mais 

concertada e sempre hierarquizada pela embaixada que dirige a representação dos 

interesses externos de Portugal no país, relativamente à definição da missão.NE
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Pedro Lourtie*

Senhor Secretário de Estado,

Senhor Secretário Geral,

Senhor Dr. João Vale de Almeida,

Senhor Presidente do Instituto Diplomático,

Senhores Embaixadores e caros colegas,

1. Foi escolhido como tema para este painel do Seminário Diplomático o Serviço Europeu 

para a Acção Externa. 

se há doMínio em que é visível o carácter inovador do Tratado de Lisboa, esse domínio 

é, sem dúvida, o das relações externas da União. 

Tratou ‑se de tentar dar resposta ao dilema que o projecto de integração europeia 

se coloca pelo menos desde a queda do muro de Berlim e que tem vindo a ser acen‑

tuado nos tempos recentes com a emergência de um mundo tendencialmente multi‑

polar. Dilema que se pode resumir na seguinte questão: como é que a União pode 

assumir no mundo um papel consentâneo com as suas ambições e com o seu peso 

económico?

E é neste campo, da política externa, que o Tratado encontra a resposta porven tura 

mais inovadora. Inovadora porque o faz sem que haja uma transferência de competên‑

cias dos Estados membros para as instituições supranacionais da União, como tantas 

vezes tem acontecido ao longo da história da integração europeia, apostando antes 

num reforço da unidade institucional da acção externa da Europa.

De facto, o novo Tratado altera o quadro institucional da União, sem contudo 

alterar juridicamente o equilíbrio das suas competências externas. 

Ou seja, a União, que no domínio externo, mais do que em qualquer outro, faz 

coabitar competências comunitárias com competências intergovernamentais, mantém 

* Intervenção do Secretário de Estado para os Assuntos Europeus.
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60 essa coabitação – o que na prática quer dizer que os Estados ‑membros não cederam 

a intergovernamentalidade e a unanimidade no âmbito da Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC) e da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD), nem 

tão pouco foram retiradas competências à Comissão Europeia que mantém intactas 

as suas prerrogativas nos domínios externos comunitarizados.

O que este Tratado traz de novo é a tentativa de dar uma resposta às limitações 

evidentes que este modelo de coabitação encerra para a capacidade de actuação 

externa da União criando as condições para que a coabitação na área externa não seja 

impeditiva ou limitativa de uma União mais forte e mais presente no mundo.

Essa resposta, o Tratado procura ‑a na criação de novos actores institucionais que 

deverão contribuir para uma maior coerência, eficácia e visibilidade da actuação 

externa da União. 

Em primeiro lugar, a União passa a contar com um Presidente estável do 

Conselho Europeu, que assegura, por um período de dois anos e meio, renovável 

uma vez, ao mais alto nível, a representação internacional da União nas áreas da 

Política Externa e de Segurança. Para além de promover a continuidade dessa repre‑

sentação, esta solução preserva a responsabilidade da Comissão Europeia – e nomea‑

damente do seu Presidente – na representação externa da União nas áreas da sua 

competência. 

Em segundo lugar, a União passa a dispor de um – ou no caso presente de uma – 

Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, posto 

ocupado por Catherine Ashton. Esta figura terá um papel fundamental na nova arqui‑

tectura externa, contando, pela primeira vez, com um duplo chapéu Conselho/

Comissão que decorre do facto de ser simultaneamente Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Politica de Segurança, Presidente do Conselho de 

Negócios Estrangeiros (que reúne os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27) e 

Vice ‑Presidente da Comissão responsável pelas relações externas. A Alta Representante 

encontra ‑se, assim, em posição privilegiada para assegurar uma maior coordenação 

entre as várias vertentes da política externa da União, incluindo as dimensões exter‑

nas das várias políticas sectoriais.

Em terceiro lugar, será criado um Serviço Europeu para a Acção Externa, com‑

posto por funcionários da Comissão, do Secretariado ‑Geral do Conselho e dos 

Estados ‑membros, que terá por missão apoiar a Alta Representante no desempenho 

das suas funções e que deverá trabalhar em estreita colaboração com os serviços 

diplomáticos dos Estados ‑membros. 
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61Prevê ‑se que a Alta Representante apresente uma proposta de decisão relativa à 

organização e funcionamento deste Serviço, para que esta possa ser adoptada em 

Abril de 2010, de acordo com o calendário – extremamente ambicioso, diga ‑se – 

que foi reafirmado pelo Conselho Europeu em Dezembro.

Estamos, por isso, numa fase crucial de preparação do Serviço, no início da 

Presidência Espanhola, que definiu, naturalmente, entre as suas prioridades, como 

ouvimos aqui ontem do Ministro Moratinos, a implementação do Tratado de Lisboa 

e do Serviço Europeu para a Acção Externa. 

Para esta fase dos trabalhos foi constituído um Grupo de Alto Nível presidido 

pela Alta Representante e composto pela Comissão, pelo Secretariado Geral do Con‑

selho e pelos representantes permanentes do actual trio de Presidências – Espanha, 

Bélgica e Hungria – para trabalhar na proposta de criação do Serviço. 

Temos hoje connosco o Dr. João Vale de Almeida, Director ‑Geral das Relações 

Externas da Comissão Europeia e membro desse Grupo e que, melhor que ninguém, 

nos poderá perspectivar os seus trabalhos e os desafios para a União e para as suas 

instituições que decorrem da criação deste Serviço Diplomático Europeu. Grupo, 

aliás, que terá amanhã a sua primeira reunião formal. Quero agradecer ao Dr. João 

Vale de Almeida a sua presença neste Seminário e sublinhar a sua imediata disponi‑

bilidade para aceitar o convite para nos vir falar hoje aqui sobre este tema.

Gostaria, pela minha parte, de me concentrar nos desafios que a criação deste 

Serviço representa para as diplomacias dos Estados ‑membros e, em particular, para 

Portugal. 

Julgo que podemos identificar três grandes desafios que, qualquer que seja o 

desenho que o Serviço Diplomático Europeu venha a assumir, irão necessariamente 

colocar ‑se a Portugal e, muito em particular, ao Ministério dos Negócios 

Estrangeiros.

2. O primeiro desafio consiste em assegurar uma participação adequada do nosso país no 

novo Serviço.

Não é facilmente qualificável – pelo menos no actual estado dos trabalhos – o que 

poderá ser entendido como uma participação adequada.

É um dado adquirido que o Serviço será implementado de forma gradual, 

apontando ‑se 2014 como o ano em que deve estar totalmente operacional, sendo 

também apenas nessa data que a representação de diplomatas dos Estados ‑membros 

deverá atingir um terço do total dos postos no Serviço. Como sabem, foi fixado como 
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62 objectivo para o Serviço que seja constituído por 1/3 de funcionários de cada origem: 

Comissão, SG Conselho e Estados membros. 

Nesta base, e salvaguardando as incógnitas que o exercício forçosamente compor‑

ta, temos vindo a considerar que Portugal poderá avançar entre 6 a 10 diplomatas 

portugueses para o novo Serviço, que deverão estar em condições de concorrer a luga‑

res que abram já durante o ano de 2010, na lógica de que 200 a 300 lugares sejam, 

numa primeira fase, ocupados por diplomatas de Estados membros. Este número 

dá ‑nos uma percentagem superior à da nossa população no conjunto da União. Mas 

julgo que temos boas razões para tentar esse objectivo como temos bons argumentos 

para o conseguir. 

Mas, nesta fase, mais importante do que fixar um número, será trabalhar com base 

em determinados princípios orientadores da nossa preparação interna para a partici‑

pação no Serviço Diplomático Europeu. 

Participação essa que é uma prioridade e para a qual Portugal deve estar prepa‑

rado desde o primeiro momento. Primeiro momento com o qual, de resto, já esta‑

mos confrontados na medida em que a Comissão Europeia deu já indicações de que 

durante 2010 abrirá a concurso também para diplomatas dos Estados membros cerca 

de 30 lugares de Chefes de Delegação, onde, aliás, se incluem Brasil e Angola – 

Delegações actualmente chefiadas por portugueses – bem como Moçambique e 

Guiné ‑Bissau, apenas para mencionar países lusófonos. 

A preparação é, por isso, urgente, e deve ter presente os seguintes pontos:

i)  Primeiro, é indispensável que orientemos a nossa participação, tanto em 

termos de áreas de acção como de cargos. Devemos definir prioridades 

claras nas quais devem ser concentrados os nossos esforços. Irei desenvolver 

este ponto adiante.

ii)  Segundo, é obviamente necessário ter um número adequado de diplomatas 

para concorrer ao Serviço, sendo imprescindível que estes tenham perfil, 

experiência e preparação adequados, bem como, obviamente, qualidade 

reconhecida. Este ponto é tão mais importante quanto o acesso será por 

concurso, não obstante dever ser salvaguardado o necessário equilíbrio 

geográfico.

iii)  Terceiro, e complementarmente ao ponto anterior, será necessário investir 

na formação dos diplomatas, desde logo em política europeia, preparando‑

‑os para os concursos; 
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63iv)  Quarto, será necessário introduzir na cultura da carreira diplomática, em 

todos os seus níveis e em todas as suas categorias e com tradução no seu 

enquadramento jurídico, esta nova realidade, devendo o Serviço Europeu 

para a Acção Externa ser encarado como um posto dentro da carreira 

diplomática portuguesa e não fora dela; e 

v)  Por último, todo o trabalho de participação de diplomatas nacionais no 

futuro Serviço deverá levar em linha de conta a existência de funcionários 

portugueses actualmente nas instituições e nos serviços que ficarão no 

perímetro do Serviço Europeu para a Acção Externa.

É com base nestes pontos que começou a ser preparada internamente a resposta 

nacional à participação no Serviço Diplomático Europeu e que eu promoverei reuniões 

com o Senhor Secretário Geral e com os Senhores Directores Gerais com vista a essa 

preparação.

3. No centro dessa preparação está aquele que eu separaria como o segundo desafio que 

o Serviço coloca e que passa por garantir que a participação portuguesa resulte 

numa mais ‑valia mútua, tanto para o novo Serviço como para a afirmação externa 

de Portugal.

Passa por reforçar, na diplomacia europeia, aqueles que são hoje os principais vectores 

da política externa portuguesa. Julgo que temos boas condições para o fazer. 

Em virtude do seu contexto histórico, cultural e linguístico, Portugal tem rela‑

cionamentos especiais com áreas do globo e com países que estão claramente em 

emergência. O exemplo mais evidente é o Brasil. Mas há também os casos de Angola  

e Moçambique, bem como de Cabo Verde, que é um exemplo muito importante na  

sua região.

De um modo global, e não sendo exaustivo, isto aplica ‑se à totalidade da CPLP e 

também, em particular, aos países do Norte de África com os quais Portugal tem rela‑

cionamentos diplomáticos e económicos importantes.

Essa, aliás, tem sido a estratégia seguida nas Presidências portuguesas da União 

Europeia. É disso exemplo o papel que Portugal desempenhou no desenvolvimento de 

uma Estratégia Conjunta UE/África, da parceria estratégica da União com o Brasil, ou 

da parceria especial com Cabo Verde. E Portugal fê ‑lo com benefício para os parceiros 

europeus e para os países terceiros, mas também, como é evidente, com inegável bene‑

fício próprio.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 59-66

In
te

rv
en

çã
o 

do
 S

ec
re

tá
ri

o 
de

 E
st

ad
o 

pa
ra

 o
s 

A
ss

un
to

s 
Eu

ro
pe

us



64 Quero com isto dizer que Portugal deve saber posicionar ‑se no Serviço Europeu 

para a Acção Externa de acordo com as suas prioridades políticas e diplomáticas, pro‑

curando prioritariamente os lugares onde pode ser uma mais ‑valia, onde esse papel 

nos é reconhecido e adquirido e onde esses relacionamentos podem ser potenciados 

por Portugal no âmbito de uma política externa europeia que ganhe relevância.

O reforço da centralidade dos países com os quais temos um relacionamento 

especial na política externa europeia contribui também para o reforço da centralidade 

de Portugal nesses países e na Europa.

4. O terceiro desafio diz respeito à articulação da nossa diplomacia com o Serviço e, 

nomeadamente, das nossas Embaixadas e missões diplomáticas com as Delegações 

da União que, sucedendo às delegações da Comissão, passam a ser o interlocutor 

em nome da União nos países terceiros. 

Contrariamente ao que por vezes se diz e se escreve, a criação de um Serviço 

Diplomático Europeu não retira competências às diplomacias nacionais nem pretende 

substituí ‑las. A sua função é a de executar a política externa europeia – executá ‑la com 

maior coerência e dando ‑lhe maior relevância, todos o esperamos.

A verdade é que a diplomacia nacional – bilateral ou multilateral – na sua verten‑

te política, económica ou cultural, não será feita senão por nós próprios. Aliás, diria 

mesmo que há pelo menos um vector da diplomacia nacional que será fundamental 

reforçar e que é o do relacionamento com as Delegações da União.

Com efeito, grande parte desta nova acção externa europeia vai ter lugar e vai jogar‑

‑se nas Delegações, tornando ‑se fundamental que a acção das nossas missões fora da 

União Europeia seja – de forma reforçada – dirigida à Delegação da União no local, no 

que se poderia caracterizar como desempenhando um papel de “diplomacia interna”. 

Torna ‑se, portanto, claro que esta nova fase da acção externa da União representa 

para a nossa diplomacia nacional uma nova exigência.

Mas é também verdade que, chegados a este ponto, muitas diplomacias se estão a 

questionar sobre o seu papel perante a existência de um Serviço Diplomático Europeu. 

E, não descarto, até pelos contactos que já tive sobre esta matéria, que algumas chega‑

rão à conclusão de que se trata de uma oportunidade ideal para eventualmente dimi‑

nuir a sua rede de Embaixadas e missões no estrangeiro.

Afinal de contas as pressões orçamentais existem em todos os países e vários países 

europeus questionam ‑se sobre se não será mais prático e, seguramente, barato, delegar 

na União a representação em locais onde os interesses bilaterais sejam menos relevantes.
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65Estou convencido de que essa estratégia, que poderá ser seguida por alguns países, 

seria um erro para Portugal. 

Portugal é, no âmbito europeu, um país de dimensão média com um grau de 

desenvolvimento abaixo da média. Mas é, do ponto de vista internacional, o país de 

origem de uma das maiores línguas globais e detentor de uma rede de relacionamen‑

tos históricos e culturais sem paralelo na União.

Portugal tem na sua afirmação externa não apenas um ponto absolutamente fun‑

damental da sua estratégia de desenvolvimento económico – como foi ontem subli‑

nhado aos participantes neste Seminário pelo Senhor Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, pelo Senhor Primeiro Ministro e pelo Senhor Presidente da República – 

como tem nessa afirmação externa um dos pontos centrais da sua identidade. 

E neste último ponto não tem paralelo com nenhum outro país da sua dimensão 

na União.

Daí que para Portugal a escolha não possa ser entre jogar no tabuleiro do Serviço 

Europeu ou jogar no tabuleiro nacional, devendo, necessariamente, jogar nesses dois 

tabuleiros. 

Aproveitando, a nível europeu, o facto de estarmos perante a criação de uma 

diplomacia política necessariamente poderosa pelo peso da Europa e pelos recur‑

sos que terá ao seu dispor para, de forma orientada, sublinhar os domínios onde 

mais pode acrescer à diplomacia europeia e desse modo também ter benefícios 

nacionais.

Mas sabendo que a sua afirmação na própria União Europeia e na sua acção 

externa será tanto maior quanto não descurarmos a mais ‑valia que efectivamente 

Portugal tem em termos globais, e de que tem sabido, como já referi anteriormente, 

tirar partido durante as suas Presidências da União Europeia, mesmo em regiões do 

mundo onde o seu peso é objectivamente relativamente reduzido mas onde a sua 

capacidade histórica de interlocução é relativamente grande – e penso aqui nas duas 

principais economias emergentes, a China e a Índia.

Não podemos menosprezar o efectivo desafio que o Serviço Europeu para a Acção 

Externa coloca às diplomacias nacionais. Mas, por mais que esta expressão seja um 

lugar ‑comum, não posso deixar de referir que considero este desafio como uma opor‑

tunidade. Pelas razões que referi e, também, pela mais ‑valia que uma experiência no 

Serviço Europeu pode representar, quer para os funcionários que nele participem quer 

para os próprios serviços diplomáticos de onde os mesmos provêm e para os quais 

regressarão com valências acrescidas.
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66 É, assim, neste pressuposto que os serviços do Ministério têm estado a trabalhar: 

tendo presente a necessidade de assegurar, à partida, uma participação nacional repre‑

sentativa e de qualidade e cientes de que não só a Europa como Portugal pode ter 

muito a ganhar com a criação deste novo Serviço. 

Muito obrigado e bom ano de 2010.NE
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67

João Vale de Almeida*

Senhores Secretários de Estado,

Senhor Secretário ‑geral,

Senhor Presidente do IDI, 

Senhores Embaixadores, 

Chefes de Missão:

É uM prazer começar o ano profissional em Lisboa, e é um prazer especial fazê ‑lo em português. 

Depois do que aqui nos disse o Senhor Secretário de Estado das Comunidades sobre 

a dimensão da língua portuguesa no mundo, vou ter isso ainda mais presente no 

meu quotidiano bruxelense, onde algumas vezes, por facilidade, não utilizamos o 

português tanto como desejaríamos. A sua mensagem ficou bem gravada e transmiti‑

‑la ‑ei também aos meus colegas.

Dá ‑me igualmente grande satisfação estar aqui com um número alargado de caras 

conhecidas e de amigos, um número alargado de companheiros e companheiras de 

aventuras anteriores, até de colegas de liceu (Pedro Nunes para não o citar). Mas é 

também um prazer poder falar ‑vos um pouco daquilo que me ocupa mais actualmente, 

que é ajudar a Senhora Catherine Ashton e o Senhor Presidente da Comissão Europeia 

a tirar o maior proveito possível do Tratado de Lisboa. 

Como o Pedro Lourtie disse claríssimamente, e o Vasco Valente também, se há uma 

área ou domínio do Tratado que leva o nome da cidade onde eu nasci, se há um domí‑

nio onde este Tratado pode trazer algo de novo, algo de qualitativamente diferente à 

União Europeia, são as relações externas, é a frente externa. Há muitas mudanças estru‑

turantes e estruturais que o tratado introduz, contudo, do ponto de vista político e 

mediático, todas as atenções estão centradas na frente externa e em torno do que será 

ou não possível fazer de novo e de melhor nesta área. 

* Intervenção do Director‑Geral das Relações Externas da Comissão Europeia; designado embaixador da UE em 
Washington.
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68 Mas não podemos analisar a frente externa fora do quadro mais geral. E o contex‑

to é complexo e tem a ver, basicamente (e vou simplificar, porque não temos muito 

tempo), com uma nova relação de forças, tem a ver com movimentos tectónicos em 

curso em termos de quem joga que papel no futuro da União Europeia. E é ilusório 

isolar o Serviço de Acção Externa deste contexto.

O Tratado cria novas funções, novos actores, novos instrumentos, tudo isso na 

frente externa. Mas assistimos também a um reposicionamento dos Estados face ao 

projecto europeu em geral. Não haja qualquer dúvida sobre isso. Estamos a entrar 

numa fase nova. Aqueles que acompanharam a génese do Tratado de Lisboa desde a 

Declaração de Laeken, passando pela Convenção e pela Constituição, sabem que o que 

se jogou aqui, ao longo destes dez anos de introspecção institucional, foi um novo 

equilíbrio de poderes. E, portanto, é natural que no Serviço Europeu de Acção Externa 

se reflictam esse tipo de tensões. Estamos em pleno debate político. É preciso estar 

atento e eu estou muito satisfeito pelo que tenho ouvido das autoridades portuguesas, 

do Senhor Ministro há umas semanas atrás, do Senhor Secretário de Estado hoje 

mesmo assim, como o que temos ouvido de uma forma mais privada da parte do 

Primeiro ‑Ministro: a total consciência da dimensão deste desafio e a correcta aproxi‑

mação das autoridades portuguesas a esta fase da Integração Europeia. 

Eu estou de acordo, no essencial, com o que foi dito sobre as implicações do 

Tratado na área externa, portanto, não vou repetir o que acabaram de ouvir de forma 

brilhante da parte do Pedro Lourtie. Mas queria dar ‑vos uma outra perspectiva. 

É fundamental perceber a maneira como nós estamos a ser observados, não por 

serviços exteriores e estrangeiros (o que também não é de excluir…), mas como esta‑

mos a ser observados pelos nossos parceiros internacionais. Nas diversas cimeiras em 

que tive ocasião de participar, em particular nos últimos meses, com o Presidente 

Barroso, a maneira como o Senhor Medvedev (e há aqui grandes especialistas na 

Rússia), como o Senhor Primeiro‑Ministro Wen (e há aqui grandes especialistas na 

China), como o Senhor Obama (e há aqui também grandes especialistas nos Estados 

Unidos), são ilustrativas do interesse e da curiosidade que desperta o Tratado de Lisboa 

sobretudo na sua frente externa. Todos eles interrogam o Presidente da Comissão (por‑

que as Presidências rotativas vão ‑se sucedendo, e o Presidente da Comissão fica) sobre 

no fundo o que é que vai mudar. E o tipo de interrogação que eles formulam é certa‑

mente simpática e educada, mas o que está implícito na pergunta é: “Será que é desta 

vez que vocês se vão organizar decentemente?”, “Será que é desta vez que nós vamos 

ter que nos preocupar realmente com o poder da União Europeia, ou será que é apenas 

mais uma tentativa de pôr ordem naquilo que é estruturalmente inorganizável?”
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69Esta é a atitude, enfim, subliminar, dos nossos grandes parceiros: expectativa, 

talvez exagerada, algum receio, espero que legítimo, mas sobretudo alguma incredu‑

lidade fundamental em relação à capacidade da União de vencer este desafio. 

Portanto, estamos sob observação, temos que estar à altura dos acontecimentos, 

temos de provar que somos capazes de dar um salto qualitativo.

Vejamos como estamos na frente interna. Será que temos neste momento as con‑

dições ideais para não confirmar a incredulidade dos nossos grandes parceiros, da 

imprensa que foi muito crítica em relação às nomeações que foram feitas? Temos neste 

momento as condições internas para surpreender? Eu ponho algumas questões, since‑

ramente… Eu ponho algumas questões, neste momento, sobre a atitude de algumas 

capitais em relação a esta nova fase da construção europeia.

Eu acho que entre profissionais do mesmo ofício, temos que ser muito claros. Não 

é evidente que todos os parceiros no seio da União queiram o sucesso desta operação. 

Não é evidente que todos os parceiros tenham a mesma visão do que deve ser o sucesso 

desta operação. Temos, portanto, de ser extraordinariamente frios e realistas na abor‑

dagem desta questão. Toca ‑se aqui uma relação de forças, trata ‑se aqui de decidir quem 

vai ter poder numa frente fundamental para a afirmação da União, portanto, vai ser um 

processo difícil e eu gostaria de vos deixar um pouco a dimensão da complexidade 

política do processo que estamos a iniciar. 

Mas se formos um bocadinho mais optimistas, para começar o ano de forma 

mais positiva, vemos que se houver verdadeira vontade política, nós temos, talvez pela 

primeira vez, os instrumentos capazes de vencer a incredulidade daqueles que não 

acreditam que a Europa seja capaz de se organizar na frente externa. Temos um Tratado 

com uma base relativamente sólida, temos possibilidade de avançar de forma concer‑

tada. Assim o queiram os Estados ‑membros, assim o queiram todos os Estados‑

‑membros, assim o queiram os Estados ‑membros que têm mais peso na UE. E não 

vale a pena insistir muito na negação destas realidades. É esta a realidade quotidiana 

que vamos ter de enfrentar, quando tivermos de construir este Serviço e fazer dele 

algo de significativo. Mas se os Estados ‑membros quiserem, temos finalmente as con‑

dições para avançar de forma sustentada na afirmação da União no mundo. Se os 

Estados ‑membros o quiserem e se as instituições e as pessoas, os actores, aqueles que 

vão ter que personificar esta nova realidade forem, também, capazes de estar à altura 

dos acontecimentos. Que as várias instituições sejam capazes de abandonar alguma 

atitude de turf battle, e aqui falo da Comissão sem qualquer espécie de problema, mas 

também falo do Parlamento Europeu, sem qualquer espécie de problema, e acho que 
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70 tenho de falar também dos Estados ‑membros. Se não houver aqui uma atitude aberta, 

construtiva, consensual, será muito difícil fazer algo de verdadeiramente significativo. 

O que é que já mudou e o que é que está a mudar, para ser um pouco mais con‑

creto (penso que é útil dar ‑vos algumas informações mais práticas).

O que já mudou desde 1 de Dezembro:

•	 	Temos uma Alta Representante em plenitude de funções como Alta Represen‑

tante, a Senhora Catherine Ashton e temos essa mesma Senhora, assumindo de 

forma transitória, porque ainda não foi confirmada pelo Parlamento Europeu, 

as funções de Vice ‑Presidente da Comissão para as Relações Externas. Portanto, a 

fusão numa mesma pessoa de duas funções que eram exercidas por duas pessoas 

diferentes no passado, já existe na prática, embora não completamente. 

•	 	Outra alteração que já se operou traduz ‑se na transformação das delegações da 

Comissão Europeia em delegações da União Europeia. Mudámos o nome, o 

papel timbrado, as placas no exterior do edifício, desde o dia 1 de Dezembro. 

E a partir de 1 de Janeiro, 57 delegações da União assumiram as funções de 

representação e coordenação até aqui desempenhadas pelas Embaixadas da 

Presidências rotativas.

  Nós contamos completar este processo até ao final de 2010. Em alguns dos 

países onde estão colocados já é essa a realidade, noutros países acontecerá ao 

longo do ano.

•	 	Outra alteração importante, a Senhora Ashton passa a presidir, a partir de 

Janeiro, o Conselho de Relações Externas, que é uma nova entidade que faz a 

desmultiplicação do antigo CAGRE, para aqueles que acompanham isto mais 

directamente. 

•	 	A Senhora Ashton passará também a ser a única representante da União no 

diálogo com os países terceiros a nível ministerial. Deixa de existir troika, deixa 

de existir presidência rotativa com funções nessa matéria, à excepção daquilo 

que foi acordado com a Presidência Espanhola como medidas transitórias.

•	 	O Presidente da Comissão e a Vice ‑Presidente e Alta Representante decidiram 

abrir a totalidade dos postos de chefia de delegação da União Europeia em 2010 

ao concurso de diplomatas dos Estados ‑membros. Nada os obrigava a isso, o 

Serviço de Acção Externa ainda não está em vigor, mas este é um gesto político 

de abertura em relação aos Estados ‑membros, no sentido de que antes mesmo 

do início do processo de criação do Serviço Externo a componente Estados‑

‑membros possa estar presente no centro e no âmago deste processo. 
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71Estas são, portanto, as principais alterações já introduzidas. Em relação ao Serviço 

de Acção Externa, propriamente dito, o que é que está em curso neste momento?

Basicamente, o ponto de partida são as conclusões do Conselho Europeu de 

Outubro de 2009, que no fundo traçam já um perfil relativamente consistente do 

que poderá ser o Serviço. Um serviço que cubra a totalidade dos países com quem a 

União tem relações e, portanto, com desks geográficos cobrindo todo o mundo e  

um serviço que tenha um estatuto jurídico sui generis, ou seja, não é uma direcção‑

‑geral da Comissão, não é uma instituição totalmente autónoma, é algo de híbrido, 

em relação ao qual vai ser necessário alterar uma série de disposições em vigor.  

Para quem quiser perceber um pouco do que vai ser o Serviço Externo o documento 

base de leitura são as conclusões do Conselho Europeu e o relatório anexo a essas 

conclusões, que foram preparados por um grupo restrito, do qual eu fiz parte em 

nome do Presidente Barroso, pilotado pela Presidência Sueca na segunda metade do 

ano passado.

O segundo elemento a considerar, como dizia o Secretário de Estado há pouco, é 

a criação do grupo de alto nível do qual faço parte e que se reúne pela primeira vez 

amanhã em torno e sob a presidência da Senhora Ashton, para começar a preparar as 

decisões. Nós contamos ter decisões na mesa do Conselho entre Fevereiro e Março, não 

posso ser mais preciso neste momento, mas devo desde já dizer, dentro deste círculo 

fechado, que me parece muito difícil respeitar, como queremos, a data do mês de Abril 

estabelecida pelo Conselho Europeu, porque algumas das decisões que temos que 

adoptar implicam co ‑decisão com o Parlamento Europeu. Estou a falar, no essencial, de 

quatro decisões:

A primeira é uma decisão formal, jurídica, de criação do SEAE, apresentada pela 

Senhora Ashton, com o acordo do Colégio, ou seja, com o acordo do Presidente da 

Comissão e dos outros comissários, após consulta ao Parlamento Europeu. Será apre‑

sentada ao Conselho para decisão do Conselho.

Segundo instrumento, uma revisão do Regulamento Financeiro da União Europeia. 

Para aqueles que são versados nas instituições comunitárias, isto é um instrumento 

fundamental da organização da União, mas o actual regulamento é incompatível com 

o tipo de serviço que está implícito nas conclusões do Conselho Europeu de Outubro. 

Para vos dar apenas uma ideia, um diplomata nacional não pode, em nome da 

Comissão e da União, autorizar despesas se não for funcionário das instituições comu‑

nitárias. Isto passa por uma alteração do Regulamento Financeiro, que passa pelo acor‑

do do Parlamento e do Conselho. Não se faz num dia.
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72 Terceiro instrumento necessário: temos de alterar as regras do Estatuto do Pessoal. 

Há um estatuto do funcionalismo europeu, como há um estatuto da vossa carreira 

diplomática, que neste momento não é compatível com a presença de diplomatas 

nacionais em funções de responsabilidade, tendo os mesmos direitos em termos de 

carreira interna no serviço. Para alterar esse estatuto precisamos de um diálogo social 

intenso. Ora, e permitam ‑me este parêntesis, o facto de o Conselho ter posto em causa 

o sistema remuneratório dos funcionários europeus, e a sua adaptação anual, criou as 

piores condições para que os sindicatos dos funcionários europeus estejam abertos a 

uma negociação do seu estatuto. Não estou aqui a fazer sindicalismo, mas, en passant,  

o quadro não é o ideal em termos de negociação com os sindicatos e por isso talvez 

Abril seja demasiado optimista.

E em quarto lugar, para podermos ter um serviço ambicioso, um serviço que 

corresponda à visão implícita nas conclusões do Conselho Europeu de Outubro, pre‑

cisamos de rever o orçamento comunitário. Precisamos do acordo da Autoridade 

Orçamental, de que o Parlamento Europeu faz parte. É uma negociação sempre com‑

plicada, vai demorar o seu tempo.

São quatro instrumentos que são precisos. Uma decisão jurídica, uma alteração do 

regulamento financeiro, uma alteração do estatuto do pessoal, um novo orçamento, 

que determinarão o número de pessoas que dele farão parte e, em consequência, o 

número de diplomatas europeus que poderão vir a fazer parte dele. Quatro instrumen‑

tos e um calendário apertado que nos esforçaremos por respeitar.

Entretanto, quais são as questões que estão neste momento em aberto sobre o 

formato do Serviço?

Sem ser exaustivo, mencionaria duas ou três de forma breve e simplificada. A 

primeira, tudo o que tem a ver com a programação financeira, ou seja, em que medida 

é que este Serviço recupera da Comissão a capacidade de decidir o que é que se faz 

com o dinheiro destinado às relações externas. Isto tem a ver com a capacidade da 

senhora Ashton, e do SEAE, de assegurar a coerência entre as prioridades políticas e os 

meios financeiros à disposição dessas prioridades políticas. Não é um tema pacífico, 

tem mais uma vez a ver com as fronteiras entre o comunitário e o intergovernamental, 

tem a ver com a relação da Comissão com o Parlamento, ou seja, a dimensão comuni‑

tária e a maneira como os Estados ‑membros, por via intergovernamental, poderão 

influenciar o rumo dos acontecimentos. Segunda questão, o Tratado dá à Senhora 

Ashton, ao Alto Representante, um mandato fisicamente e humanamente quase impos‑

sível de realizar. A Senhora não pode fazer tudo aquilo que lá está escrito se for nor‑
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73malmente constituída. Ela é normalmente constituída e não tem poderes sobrenaturais, 

portanto, não vai poder ser Vice‑Presidente da Comissão, ser a Comissária “britânica”, 

e estar todas as quartas ‑feiras a defender as suas posições perante os seus colegas, ao 

mesmo tempo fazer tudo o que fez o Senhor Solana nos últimos anos, e algo mais, ao 

mesmo tempo presidir os Conselhos de Ministros de Relações Externas e obviamente, 

ter alguma relação com os países terceiros, porque nem tudo se faz em Bruxelas, tem 

que ir a cimeiras, diálogos, encontros ministeriais, tem de visitar zonas de crise, tem 

que ir participar no “quartet”, etc., etc., … É um trabalho muito intenso. A questão 

aqui é saber como se vai assegurar a substituição da senhora que não é a superwoman.  

O Tratado nada diz sobre isso, ou diz muito pouco. Portanto, é uma questão que, mais 

uma vez, só pode ser resolvida de forma pragmática, mas atrás do pragmático estão 

questões políticas. O que é que se vai passar? A Senhora vai pedir de forma sistemática 

que a presidência rotativa assuma esse papel? Mas alguma coisa que o Tratado faz é 

acabar com a presidência rotativa na frente externa. Não podemos aprovar um Tratado 

para resolver as coisas, e assim que não encontramos soluções óbvias para algum pro‑

blema voltarmos às soluções do anterior tratado. O Presidente Barroso reagiu de certa 

forma antecipadamente a esta questão através da organização do novo Colégio de 

Comissários. Mas isso não resolve todos os problemas. 

A terceira questão tem a ver com as fronteiras ou a definição clara dos papéis dos 

novos actores. Na frente externa temos a nível de Chefe de Estado ou Primeiro‑

‑Ministro, o novo Presidente Permanente do Conselho Europeu, o Senhor Herman von 

Rompuy e o Presidente da Comissão, José Manuel Barroso, e a nível ministerial a 

Senhora Ashton. São os três actores que vão jogar na frente externa. Temos de resolver 

o papel das presidências rotativas, sobretudo nesta fase de transição. Suponho que o 

Ministro Moratinos vos falou do assunto ontem, a Presidência espanhola é de transição, 

temos que a assumir como tal, a meu ver os problemas vão começar depois da Pre‑

sidência belga, se não se conseguir chegar até ao fim da Presidência espanhola com 

uma clarificação do que é no futuro o papel da presidência rotativa na frente externa. 

Portanto, até Junho temos de resolver este problema e claramente dizer, ou não, que a 

presidência rotativa na frente externa não tem um papel e que a substituição da 

Senhora Ashton não deve excluir ministros, não deve excluir o ministro da Presidência, 

mas não deve assentar prioritariamente nessa solução, sob pena de tornarmos esse 

sistema dificilmente compreensível em termos da nossa imagem externa.

Qual é a contribuição que os Estados ‑membros podem e devem dar a este processo, 

quais são os veículos e os instrumentos para assegurar essa contribuição? Eu diria, 
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74 antes do mais, através do Grupo de Alto Nível que a Senhora Ashton criou, onde o trio 

de presidências está representado, no COREPER (e os próprios Estados ‑membros indi‑

caram ‑nos o desejo de ter no COREPER o centro do mecanismo de concertação e 

consulta dos Estados ‑membros), mas também por via do Conselho de Assuntos Gerais 

ou do Conselho de Relações Externas. Mas a principal contribuição dos Estados‑

‑membros far ‑se ‑á através da integração de diplomatas nacionais nesta nova estrutura. 

Tentando interpretar aquilo que me parece ser o entendimento de Bruxelas em 

relação a este assunto, a nossa posição é clara. A componente Estados ‑membros é uma 

componente fundamental, qualitativamente fundamental, desta nova construção. Se há 

coisa que muda, como julgo que o Pedro Lourtie também disse, neste novo design, é 

que nós introduzimos no sistema comunitário, de uma forma assumida, uma dimen‑

são de diplomacias nacionais. Não é fácil pelas razões que eu já indiquei, mas é o 

principal veículo para os Estados ‑membros contribuírem para esta nova realidade.

Daí que a Comissão, o Presidente e a Vice ‑presidente tenham decidido antecipar 

esse processo através da abertura a diplomatas nacionais dos postos que foram men‑

cionados. Trinta e três postos com trinta chefes de delegação e três adjuntos, em 2010, 

dos quais nós esperamos que à volta de um terço possam ser preenchidos por diplo‑

matas nacionais.

Em relação ao futuro Serviço, ou seja, numa base já estabilizada, a ideia é que um 

terço dos funcionários de formação universitária possam vir dos Estados ‑membros. A 

minha proporção de um terço, dois terços, é um bocadinho diferente da do Secretário 

de Estado, porque a minha versão de um terço é um terço para os Estados ‑membros e 

dois terços para Bruxelas. No interior destes dois terços, eu não reconheço o terço do 

Conselho como igual ao terço da Comissão visto que os pontos de partida são subs‑

tancialmente diferentes. Há terços e terços …

Estamos a falar aqui de diplomatas no centro, em Bruxelas, nos headquarters do ser‑

viço, e no conjunto das delegações. Em relação às delegações, nós temos actualmente 

uma das maiores redes de delegações do mundo, com 135 delegações abertas e a ten‑

dência é para aumentar e de facto, se seguirmos o que o Secretário de Estado dizia há 

pouco, de alguns Estados ‑membros admitirem claramente fechar algumas embaixadas, 

é possível que haja alguma pressão no sentido de aumentar a rede europeia, portanto, 

não é de excluir que esta rede, que já é importante, possa vir a ser alargada.

Uma palavra, para terminar, em relação à possível futura estrutura deste Serviço. 

Aqui entro claramente em futurologia pura, porque vos vou dar apenas um sentimento 

para animar as vossas reflexões. Acho que, antes do mais, e isso está relativamente 
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75assente, o serviço terá de ter como estrutura de base uma estrutura geográfica, como 

qualquer ministério. A ideia é que deve cobrir todo o mundo e mesmo em áreas onde 

a Comissão possa ter ou manter uma especial responsabilidade – como, por exemplo, 

no Desenvolvimento, onde ainda está em aberto saber o que é que fica na Comissão e 

o que é que é parcialmente transferido para este Serviço, ou no Alargamento, que é 

claramente uma responsabilidade comunitária. Na nossa perspectiva, o Serviço deve ter 

serviços geográficos para esses países em relação aos quais a Comissão mantém uma 

relação estreita e forte. O segundo critério será uma organização temática, obviamente, 

cobrindo desde os Direitos do Homem a outras questões horizontais. Mas um dos 

nossos objectivos, ou pelo menos um dos meus objectivos (e sei que é partilhado por 

outros), é estar atento às novas frentes da diplomacia. Vão ainda falar sobre Copenhaga, 

que não foi um momento de grande glória para a União Europeia, sejamos claros, é 

preciso que a nossa política externa olhe para estes assuntos. É preciso que o nosso 

aparatus de relações externas olhe para as questões do clima, do ambiente, da energia, 

das migrações e para as questões da regulação internacional, é preciso que o nosso 

aparelho diplomático não ignore o G ‑20, não ignore o G ‑8, não ignore o que se passa 

na OCDE e nas organizações de Bretton Woods. A dicotomia foreign policy pure, de um 

lado, e questões económicas do outro, tem que acabar. E se este Tratado tem algum 

significado, tem que ser no aproximar destas várias dimensões. Parece ‑me que, no meu 

ponto de vista, e estou a falar a título pessoal nesta matéria, que se o SEAE ignora toda 

essa dimensão, outros se vão ocupar disso e perder ‑se ‑ia aí uma fundamental alavanca 

de projecção e de defesa do interesse comunitário na cena internacional.

A incorporação da dimensão militar e de intelligence parece ‑me também óbvia, não 

é simples, é complexa, mas mais uma vez não faria sentido não a incorporar de forma 

clara. A dimensão da gestão das delegações. É evidente que um Serviço Externo sem 

comando sobre a rede de delegações não faz qualquer espécie de sentido. E em último 

lugar, em relação a esta matéria, é fundamental que a integração dos diplomatas nacio‑

nais seja plena, que essa integração, enquanto existe, enquanto os diplomatas estão no 

Serviço tenham exactamente os mesmos direitos que os funcionários das instituições, 

que possam subir na hierarquia e ter uma carreira, que essa carreira seja reconhecida 

pela casa ‑mãe, (e registo com muito agrado a posição do Secretário de Estado sobre 

esta matéria, espero que todos os Estados ‑membros sigam essa linha), mas também 

que depois da passagem pelo Serviço, os diplomatas voltem ao serviço nacional. A ideia 

não é emigrar diplomatas para Bruxelas, ou para o Serviço Europeu em qualquer parte 

do mundo, é que eles lá passem uns anos e depois voltem passados alguns anos, e se 
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76 for possível que os funcionários europeus façam o percurso inverso em relação às 

diplomacias nacionais. Isso seria uma contribuição fundamental para a formação de 

uma cultura diplomática europeia, que no fundo é isso que está em causa aqui.

Mas nada disto valerá alguma coisa, e termino assim, se não houver um empenha‑

mento político, uma opção política clara dos Estados ‑membros em relação a este novo 

projecto. É por aí que tudo vai passar, nós somos meros instrumentos da existência ou 

não existência de vontade política. O que eu sinto em Bruxelas da parte das pessoas 

que estão a tratar deste assunto, da parte do Presidente Barroso e da Vice ‑presidente da 

Comissão, é uma enorme motivação e empenhamento, uma abertura de espírito em 

relação aos interesses das instituições. Suponho que do lado do Parlamento, com outras 

perspectivas e outras nuances, haverá a mesma disponibilidade e eu espero apenas que 

da parte dos Estados ‑membros a opção seja de investir, e não de utilizar, o novo apa‑

relho. Que a opção seja de participar activamente, e não de ignorar. Se assim for, o SEAE 

será um grande sucesso da União. Espero poder contribuir pessoalmente para isso, e 

espero poder contar com o vosso apoio nos vossos diferentes postos e aqui em Lisboa. 

Estejam seguros de poder contar com o meu.

Obrigado.NE
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77Geopolítica das alterações climáticas: análise e implicações 

da Cimeira de Copenhaga

Humberto Delgado Rosa*

Senhores Embaixadores, 

Senhores Convidados,

CoMeço por expressar a muita honra que tenho em estar pela segunda vez consecutiva no 

Seminário Diplomático, sobre este mesmo tema das alterações climáticas – no caso 

concreto, sobre a Cimeira de Copenhaga. Isto mostra como o assunto ganhou de 

facto uma preponderância que o mantém actual, e suspeito que assim se manterá 

por muito tempo.

Entrando directamente na Cimeira de Copenhaga, devo dizer ‑vos que foi uma 

Cimeira desconcertante a vários níveis. Não foi tanto pelo resultado fraco que ela sur‑

preendeu, pois já havia riscos de insucesso detectados de há muito. Por exemplo, 

embora as alterações climáticas tenham mantido um certo ímpeto político desde 2007, 

quando Portugal detinha a Presidência da União Europeia na Cimeira de Bali, até 2009, 

não deixou de passar a estar em competição com o tema da crise económica e finan‑

ceira, que claramente foi prevalecente. Já em 2007, quando o Roteiro de Bali foi apro‑

vado após intenso esforço, havia a noção de que o tempo negocial até Copenhaga – 

dois anos – era escasso. E ao longo das negociações intercalares nesses dois anos os 

progressos foram desesperantemente escassos e lentos. Isto para dizer que não foi tanto 

o fracasso relativo que foi desconcertante. O que foi desconcertante foi o facto de, 

apesar da presença física de mais de cem Chefes de Estado e de Governo, o resultado 

ter sido tão fraco que se pode falar de um insucesso relativo, ou de um fracasso rela‑

tivo. Isto é uma situação nova em si mesma. Deixou de bastar a presença ao mais alto 

nível de tantos dirigentes mundiais para garantir o sucesso de uma cimeira. E apesar 

de tudo, o fraco acordo que conseguido resultou da presença dos Chefes de Estado. 

Não fora essa presença, e nem isso se teria conseguido.

* Intervenção do Secretário de Estado do Ambiente.
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78 Na minha óptica, esta foi uma Cimeira extraordinária, invulgar, que merece aná‑

lise de vários pontos de vista, nomeadamente quanto ao que de facto se conseguiu e 

não conseguiu; o que terá corrido mal, e se poderia ter sido diferente. Que significado 

político e diplomático mais vasto se poderá tirar desta Cimeira? E que perspectivas nos 

deixa para 2010, nomeadamente quanto a perspectivas estratégicas para a União 

Europeia e para Portugal?

Iria começar por vos dar a minha perspectiva realista do relativo grau de sucesso 

ou insucesso do acordo obtido, à luz de alguns indicadores. Fui rever as minhas notas 

do último Seminário Diplomático, em que abordava a questão de quais seriam algumas 

das questões centrais para Copenhaga. Vejamos então em que medida foram ou não 

alcançadas.

Uma delas, era a definição de uma visão partilhada de longo prazo: uma ideia 

consensualizada sobre o que seria desejável alcançar até 2050 quanto a clima e desen‑

volvimento. Neste aspecto eu falaria de um semi ‑sucesso, porque o acordo de 

Copenhaga assume dois graus centígrados como limite de aumento médio da tempe‑

ratura global a admitir, e este limite tem uma relação directa com o que a ciência diz. 

Mas é também um semi ‑fracasso, porque não refere o grau de esforço de redução de 

50% de emissões globais que se deve alcançar até 2050. É pois uma visão a longo prazo 

ainda um tanto indefinida.

Quanto a metas de médio prazo (ou seja, até 2020) para países desenvolvidos, elas 

estão lá. Está lá inclusive o facto de os Estados Unidos terem recolado ao pelotão dos 

países desenvolvidos com metas absolutas de redução, em vez de se tentarem colar ao 

pelotão dos países em desenvolvimento, como no tempo da administração Bush. No 

entanto, as metas para países desenvolvidos estão abaixo do nível de ambição identifi‑

cado como necessário para a tal meta de longo prazo. Se somarmos todos os contribu‑

tos, apesar de haver alguns significativos como o do Japão, da Noruega e da União 

Europeia, já a meta dos Estados Unidos, fica abaixo do necessário, enquanto o Canadá 

e a Rússia são particularmente pouco ambiciosos. Ou seja, aqui também há razão para 

falar de algum insucesso.

Quanto às acções de médio prazo para os países em vias de desenvolvimento, 

considero que aqui houve um relativo sucesso, visto que elas ficaram consagradas pela 

primeira vez. Os países em vias de desenvolvimento, em particular as economias emer‑

gentes, passam a ter que ter também acções, pelo menos acções de desvio de ‘business as 

usual’. Houve mesmo algumas metas anunciadas de considerável ambição, como é o 

caso do Brasil, que reforçou consideravelmente a sua política climática internacional. 
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79Outras são de mais escassa ambição, como é o caso da China, pois apesar da aparência 

dos números que adiantou, há evidências de que representam mais ou menos o que já 

estava em curso na China. Mas em todo o caso, houve uma certa tendência de genera‑

lização de objectivos climáticos: Índia, México, Indonésia, Coreia do Sul, África do Sul, 

etc., puseram números em cima da mesa, o que dantes era quase um tabu.

Também houve avanços na questão do financiamento para apoio aos países em 

desenvolvimento, nomeadamente com compromissos quantificados e concretos da 

parte da União Europeia, e depois também dos Estados Unidos, para o chamado finan‑

ciamento rápido (de 2010 a 2012), embora apenas um número global do montante 

anual necessário para o pós ‑2012. Houve pois um relativo sucesso neste aspecto.

Um ponto que ficou aquém das expectativas é o que emana daquela sigla que 

nasceu com o Roteiro de Bali, MRV, de ‘measurable, reportable, verifiable’, entendível  

por transparência ou verificação. O que está no acordo de Copenhaga é abaixo das 

ambições, mormente por oposição chinesa. Está lá uma menção, é certo, à avaliação 

internacional, mas restringida por “orientações” para não pôr em causa a soberania 

nacional. É uma formulação pouco feliz, insatisfatória, e geradora de desconfiança.

Quanto à natureza do futuro Tratado Climático, também há indefinição, nomea‑

damente quanto ao seu carácter vinculativo. Há ainda indefinição sobre se haverá um 

documento único ou, como é mais provável neste momento, se se manterão duas vias: 

uma via de continuidade do Protocolo de Quioto, e uma via paralela da Convenção‑

‑Quadro como um todo.

Em suma, e do conjunto destes indicadores, retiro que o que se alcançou em 

Copenhaga ficou efectivamente muito abaixo das expectativas. Quase tudo ficou em 

aberto para 2010 – mas ficou aberto, apesar de tudo, sem portas fechadas, e com 

alguns passos em frente que não devemos desconsiderar. Pior estaríamos certamente 

com nenhum acordo. Mas há um risco real de termos árduas e frustrantes negociações 

até à Cimeira da Cidade do México, e há o risco também de as negociações puderem 

transferir ‑se para um cenário extra ‑Nações Unidas, o que não seria muito adequado.

O que partilho convosco de seguida, com base na minha percepção própria do 

que foi o cenário negocial em si, refere ‑se ao significado real desta Cimeira, e à forma 

como ela decorreu. Estaria escrito que o resultado tinha de ser assim, ou poderia ter 

sido diferente? O Primeiro ‑Ministro José Sócrates, que esteve em Copenhaga, comen‑

tou na altura que o que assistimos não foi só uma questão de clima, mas antes seria 

mais o dealbar de uma nova ordem, determinada por uma questão de nova afirmação 

de poder. Foi porventura a primeira vez que, com tanto desafronto, a China pôde 
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80 manifestar o seu poder e peso específico em cenário internacional. A China foi efecti‑

vamente uma parte bloqueante, persistentemente opondo ‑se a mais ambição no acordo. 

E fê ‑lo, mesmo suportando o ónus de ser identificada como tal. A maior parte das 

vezes, pelo menos na arena climática, a China agia sob a capa do G77. Em Copenhaga 

não: a partir de certa altura era a China enquanto tal a bloquear. E deu ‑se ao desplante 

de o fazer em confronto com os interesses de parte dos países do G77, nomeadamente 

os pequenos Estados ‑ilha, que queriam uma menção a eventual objectivo global pos‑

terior mais ambicioso de apenas 1,5 C de aumento médio de temperatura, sob resis‑

tência estrénua chinesa. Foi a China que rejeitou qualquer referência aos 50% de 

redução global de emissões até 2050; a China rejeitou mesmo que os países desenvol‑

vidos, com propunha a União Europeia, pudessem ter lá uma meta de redução própria 

de 80% a 2050, não fosse tal dar a ideia de que os 20% remanescentes sobrariam para 

os outros; e foi ainda a China que se opôs a maior clareza na linguagem sobre trans‑

parência e verificação. Julgo que se pode dizer com clareza que houve um efectivo 

bloqueio chinês quanto a poder haver mais ambição em Copenhaga.

Tenho a percepção de que esta estratégia de bloqueio ia mais além que a China, 

nomeadamente nalguma forma de aliança tácita do grupo BASIC (Brasil, África do Sul, 

Índia e China). Houve evidências de actuarem em concertação, apesar de alguns destes 

parceiros – e o caso do Brasil é paradigmático disso – terem tido o cuidado de exibir 

uma postura pública de outro género. Talvez por ser a democracia que a China não é, 

o Brasil antecipou publicamente uma política climática ambiciosa, agora com metas 

próprias e com objectivos concretos de redução de emissões. Foi mesmo ao ponto de 

mostrar disponibilidade para financiamento de outros países, num quadro sul ‑sul, 

conforme o discurso do Presidente Lula na Cimeira. Mas por outro lado, posso também 

testemunhar que o Brasil bloqueava sistematicamente em mesa negocial, e bloqueava 

em concertação com a China. Pelo menos em certos casos bloqueava mesmo em maté‑

rias que não denotavam ter nada a ver com interesses brasileiros directos, como por 

exemplo no tema dos mecanismos de mercado na via negocial da Convenção. Em 

suma, e como primeiro ingrediente de análise, há indícios óbvios de ter havido desde 

o início alguns grandes parceiros articuladamente recalcitrantes.

Daqui podíamos ser tentados a concluir simplesmente que então estava escrito 

que Copenhaga ia sempre fracassar, de uma forma ou outra. Infelizmente não é assim 

tão claro. E posso recorrer de novo quer ao caso brasileiro, quer ao caso chinês, para 

ilustrar como não é possível apostar em visões simplistas. No caso do Brasil, há evidên‑

cias de poder ter havido algum tipo de “guerra de bastidores” entre Relações Exteriores 
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81e Ambiente, quanto à definição da política brasileira para o clima. A nova política cli‑

mática brasileira tem a marca predominante do Ministro do Meio Ambiente, Carlos 

Minc. A posição habitual brasileira, definida no Itamarati, costumava ser muito mais 

conservadora, centrada na responsabilidade histórica dos países desenvolvidos. Creio 

que o Presidente Lula terá a certa altura optado por uma inflexão pró ‑clima e pró‑

‑ambiente, posicionando habilmente o Brasil no grupo dos que saíram bem na foto‑

grafia. Mas a verdade é que quem se senta nas mesas negociais pelo Brasil não é do 

Ministério do Meio Ambiente, mas do das Relações Exteriores. Não estou pois seguro 

se a atitude de bloqueio negocial de bastidor não terá sido reflexo de mais uma etapa 

da disputa interna pela condução política do dossier climático, mais que uma verdadeira 

opção de fundo.

No caso da China, a dúvida sobre o grau de inevitabilidade da posição de bloqueio 

emana de um factor indisfarçável: a desastrada condução da Cimeira pela presidência 

dinamarquesa, que não pode ser chamada de outra maneira. Não me refiro às filas 

intermináveis de muitas horas ao frio para aceder ao edifício, causadas pelo registo de 

mais de 45.000 inscritos quando a capacidade de carga do edifício era de 15.000, 

porque parece que nisso foi a ONU que não esteve bem. Estou a falar de outros aspec‑

tos. Ao longo dos dois anos tornou ‑se patente um mal ‑estar mais ou menos latente 

entre o Ministério do Clima da Dinamarca e o Gabinete do seu Primeiro ‑Ministro. Por 

outro lado, por ser um país europeu, a presidência iria sempre ser suspeita de estar 

alinhada com a União Europeia, o que exigiria um cuidado especial com o G77. Ora, 

a uma semana da Cimeira era anunciado que a Presidente da Cimeira seria a próxima 

Comissária Europeia para o clima, o que não me parece ter sido um passo no sentido 

ou no momento certo. E depois houve erros brutais de condução processual. A própria 

gestão do processo negocial deixou ‑se arrastar ao ponto de, no dia em que os Chefes 

de Estado estavam a chegar, os Ministros do Ambiente não sabiam que mesas negociais 

haveria, nem quando, nem em que configuração. Houve uma certa sensação de des‑

norte, de bloqueio. Não foram gerados textos de consenso com conteúdo ou em 

tempo útil. Pior ainda é a história do alegado esquecimento em convidar o Primeiro‑

‑Ministro chinês para a primeira ronda negocial do mais alto nível. Parece inconce‑

bível, mas foi ‑me contado como verdadeiro por mais de uma pessoa, e é compatível 

com o facto de a China se ter feito representar a nível de embaixada, quando o seu  

PM estava fisicamente em Copenhaga. E houve ainda uma condução inepta e desas‑

trada do plenário final, o tal que conduziu a um mero “tomar nota” do Acordo de 

Copenhaga.
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82 Não posso saber se terá havido em tudo isto algum factor de ‘ofensa’ à China, 

como parece que possa ter acontecido. Mas tenho a percepção que a China poderia 

talvez ter ido mais longe, já que o que pôs em cima da mesa dificilmente seriam as 

suas verdadeiras red lines. Esta dúvida terá de persistir no nosso espírito: se efectivamente 

não se conseguiu mais porque era impossível, ou se o resultado final poderia ter sido 

outro. Como seria se esta Cimeira tivesse tido lugar na China, no Brasil, na África do 

Sul ou na Índia?...

Em qualquer caso, ainda que fosse teoricamente possível ter ido mais além, havia 

decerto entraves sérios para um verdadeiro progresso, em função de um certo status 

quo que algumas partes pretendem manter. Para vários países em desenvolvimento, e 

estou a pensar nas economias emergentes, mais importante que o clima em si parece 

ser a manutenção da lógica Norte/Sul, desenvolvido/em desenvolvimento, Anexo I / 

Não ‑Anexo I da Convenção. E esta é uma lógica que hoje não faz qualquer sentido em 

termos climáticos. Não faz sentido tratar a China, a Arábia Saudita e as Maldivas como 

pares, seja em termos de emissões ou de desenvolvimento. Mas a verdade é que vários 

países batalham para manter esta lógica que entendem que lhes convém. Presumo que 

isto fosse um obstáculo efectivo ao nível de ambição que o mundo precisa. Mas por 

outro lado, creio que o magro acordo de Copenhaga abre perspectivas de diferenciação 

efectiva entre países em desenvolvimento. Muitos destes execram o acordo por pouco 

ambicioso, como os países menos desenvolvidos e os pequenos Estados insulares, que 

são dos que mais têm a perder se o futuro regime climático internacional for fraco. 

Esses, não estão propriamente satisfeitos com o que se passou no seio do G77 ou com 

a atitude da China. Há pois aqui uma perspectiva de mudança que se abre.

Os Estados Unidos também foram muito apontados como um factor de bloqueio 

ao longo do processo negocial, no sentido de ter havido um arrastar de indefinição, 

própria da dependência do que se passaria ou não no respectivo Senado, ou seja, da 

definição da sua política interna. Considero que os Estados Unidos levaram longe de 

mais, por tempo demais, a sua indefinição, o que provavelmente denota falta de sufi‑

ciente pressão internacional sobre o Presidente Obama. E falta de pressão porquê? 

Quando lá estava o Presidente Bush era muito fácil: quando os Estados Unidos não se 

mexiam, eram abertamente criticados. Foi o que fizemos em Bali, durante a presidên‑

cia portuguesa, e com algum sucesso. Mas desta vez o Presidente Obama era o ‘Mr. nice 

guy’, bem ‑intencionado e com dificuldades internas, pelo que era difícil optar por 

criticá ‑lo. Mas eu considero que a União Europeia e outros deviam tê ‑lo feito mais. É 

ou não um facto que os Estados Unidos, de uma forma ou de outra, acabaram por 
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83colocar os seus números de redução de emissões na mesa? Foi tarde, mas apresentaram‑

‑nos, inclusive quanto a financiamento, de que não mostravam querer falar. E acabá‑

mos por ver o Presidente Obama a “rastejar” atrás da China para ter a esmola de um 

acordo que pudesse levar para casa, de que ele precisava muito – e que a ele devemos, 

embora fraco. Havia assim uma limitação fundamental, que era o calendário político 

interno dos Estados Unidos. Mas sendo isso um facto, qual é a nova oportunidade que 

se divisa? Eu creio que o Presidente Obama tem boas hipóteses de passar legislação 

climática no Senado, não sei é com que nível de ambição. No caso de essa legislação 

vir a estabelecer um sistema de comércio de emissões americano, tal permitirá uma 

parceria União Europeia/Estados Unidos no que se refere à ligação entre os dois siste‑

mas, robustecendo o mercado global de carbono.

Passemos à análise do papel da União Europeia. A União Europeia tem uma lide‑

rança climática incontestada e, diria eu, incontestável. Nenhum outro bloco tem uma 

política de clima e energia assumida e no terreno que ombreie. Considero que a União 

Europeia não é de todo culpada pelo magro resultado da Cimeira. Agora, que não teve 

liderança negocial efectiva e na prática, é também um facto. E não o teve, vastamente, 

porque o acordo final foi feito ao nível dos que têm pouca ambição. Quando a União 

Europeia tem uma política climática ambiciosa – com ingredientes como 80 a 95% de 

redução das emissões dos países desenvolvidos até 2050, e redução em 30% das suas 

próprias emissões até 2020 – e não só nenhuma das partes lhe pede para concretizar 

os seus 30%, como alguns impedem a referência aos 80% de longo prazo, a União 

Europeia fica um parceiro sem trunfos válidos. O acordo foi nivelado por baixo. Neste 

sentido, a União Europeia deve reflectir sobre as razões por que acabou secundarizada 

na etapa final.

Considero que a Presidência sueca esteve em geral bem, conduzindo e coordenando 

o processo comunitário tão bem como pôde, salvo um par de ressalvas onde não terá 

sido feliz. Uma foi quando, em cenário negocial em Banguecoque, deixou declarar que 

a União Europeia almejaria um acordo único que substituisse o Protocolo de Quioto, 

fundindo as diferentes vias negociais. Isto foi interpretado pelo G77 como se os euro‑

peus quisessem abandonar Quioto e as suas metas, o que gerou tremenda desconfiança, 

quando é exactamente o contrário: a União Europeia é paladina assumida do Protocolo 

de Quioto. Por outro lado, creio que a Presidência sueca não jogou suficiente pressão 

na frente mediática durante a Cimeira. Nós usámos esse recurso em Bali, na Presidência 

portuguesa, e com considerável sucesso, como quando concertámos com os Estados‑

‑Membros do G8 o anúncio de abandono do Major Economies Meeting em caso de fracasso 

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 77-87

In
te

rv
en

çã
o 

do
 S

ec
re

tá
ri

o 
de

 E
st

ad
o 

do
 A

m
bi

en
te



84 em Bali. Usámos pois formas de pressão, declarações que geravam necessidade de 

reacção de outros. Em Copenhaga estivemos demasiadamente bem comportados, com 

um discurso de “dificuldades ‑mas ‑esperança”, que de nada serviu.

Também não senti ou detectei, em momento algum, indícios de entendimento de 

bastidor efectivo com parte do mundo em desenvolvimento. Eu não estive na negocia‑

ção do Protocolo de Quioto, mas já me foi narrado como a chave de sucesso passou 

por uma aliança implícita, tácita, não expressa, entre a União Europeia e parte dos 

países em desenvolvimento. Uma aliança no sentido de que, entre os países desenvol‑

vidos, os europeus são encarados como bons rapazes, que até querem fazer o que lhes 

cabe, e isso gera alguma confiança. Isto terá sido indispensável em Quioto, e posso 

testemunhar por experiência própria que em Bali, onde a União Europeia contou até 

ao fim – a mesa negocial final foi entre Estados Unidos, União Europeia, e Índia repre‑

sentando o G77 –, foi um certo entendimento de bastidor com parte do G77 que 

viabilizou o Roteiro de Bali. Ora não se alcançou qualquer entendimento deste género 

em Copenhaga. Não havia nenhuma aliança implícita com a Presidência da União 

Europeia, e muito menos com a Presidência da Cimeira, também europeia.

Finalmente, quero abordar as perspectivas que se abrem para 2010, e também os 

riscos e estratégias que a União Europeia, e Portugal nesse contexto, devam evitar ou 

prosseguir. Há dois grandes riscos com que a União Europeia se defronta, do meu 

ponto de vista. Um é o risco da irrelevância. Podemos continuar negocialmente irrele‑

vantes, e não nos convém de todo deixar que isto aconteça, nesta frente de softpower 

europeu que é a política climática. O outro risco de diluição efectiva da visão europeia, 

que tem sido sempre de multilateralismo no quadro da ONU e de um acordo global 

top down, impondo metas vinculativas às partes. Há o risco real de a sequência de 

Copenhaga vir a ser mais relevante em cenário negocial extra ‑ONU, e há o risco de 

vingar a abordagem bottom up de metas e políticas nacionais carreadas para algum tipo 

de acordo internacional. Esta Cimeira revelou como a Convenção Quadro das Nações 

Unidas está disfuncional – ou mesmo que o sistema actual das Nações Unidas poderá 

estar disfuncional. Devo dizer que o desempenho do próprio Secretário ‑Geral das 

Nações Unidas, apesar de todo o esforço de percurso que fez para apoiar este tema, foi 

nulo em sede de plenário final, quando o caos estava instalado. Mas o que se constata 

hoje é que na Convenção Quadro se nivela pelo mínimo denominador comum por via 

dos consensos, e se fica refém de minorias de bloqueio por via da unanimidade. Seja 

a OPEP disfarçada de Arábia Saudita ou de Venezuela, seja a China disfarçada de G77, 

sejam agora os Estados revolucionários (Bolívia, Cuba, Nicarágua, etc.), que tiveram 
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85um palco óptimo em Copenhaga e que vão querer continuar nessa senda. Há pois um 

risco real de não ser possível tirar proveito pleno do cenário negocial da ONU, que é 

afinal o cenário que mais convém à União Europeia. Como defrontar este risco? Na 

verdade há outros cenários negociais, como o Major Economies Forum lançado pelos ame‑

ricanos e onde estamos hoje em pleno, ou o G20. Todos esses cenários são relevantes, 

não os podemos desvalorizar, mas há neles uma relativa diluição da União Europeia 

enquanto tal nestes cenários. Não podemos jogar só neles.

A primeira recomendação estratégica que considero pertinente é que a União 

Europeia faz bem em manter e em prosseguir internamente uma política de clima avan‑

çada. O caminho não passa decerto por dar passos para trás, ou desfazer o pacote ener‑

gia/clima. Devemos caminhar para os 30% de redução de emissões, pela simples razão 

de que precisamos desse impulso para nossa vantagem própria, como motor de inova‑

ção, de modernidade e de economia verde. Para isso há que vencer as resistências inter‑

nas que existem, e que ameaçam a unidade da União Europeia a 27, nomeadamente por 

o Leste olhar para este tema com preocupação que temos de acomodar internamente.

Mas a principal arma estratégica europeia, a meu ver, é o financiamento rápido 

para adaptação e desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Somos os que puse‑

mos dinheiro mais cedo em cima da mesa. Temos verbas, e temos tecnologia para 

energia limpa e descentralizada. Podemos e devemos usar o financiamento de fast start 

para construir alianças de geometria variável com outras partes, nomeadamente com 

África. Levar tecnologia de energia renovável a África, levando desenvolvimento limpo 

aos países mais carentes; colaborar com os países médios e de boa vontade da América 

Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Peru ou México; envolver a União Europeia 

com os pequenos Estados Insulares desejosos do nosso financiamento e apoio; e con‑

siderar mesmo um reforço de cooperação União Europeia/Estados Unidos, em espe‑

cial se vingar a devida legislação e pudermos ligar os nossos comércios de emissões. 

Há outra frente estratégica, que é a aposta nas florestas como parte fundamental da 

política climática, e que permite ainda outros configurações com países florestais. Uma 

voz europeia que defende em geral este tipo de estratégia, talvez a mais activa, creio 

ser a do Presidente Sarkozy. Ele tem colocado exactamente estes ingredientes em cima 

da mesa no seu discurso interno: África, financiamento, florestas. Mas tem usado um 

ingrediente adicional que lhe vai dificultar a vida, que são as tarifas aduaneiras. Um 

pacote estratégico com tarifas aduaneiras à mistura, suspeito, não permite que haja 

aproximação efectiva a parte dos países em desenvolvimento, porque execram o pro‑

teccionismo comercial.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 77-87

In
te

rv
en

çã
o 

do
 S

ec
re

tá
ri

o 
de

 E
st

ad
o 

do
 A

m
bi

en
te



86 Portugal tem uma oportunidade para explorar em todo este contexto, nomeada‑

mente através da influência intra ‑europeia que possa ter para fazer avançar estes rumos. 

Posso atestar que, em termos de alterações climáticas, somos um parceiro credível a 

nível da União Europeia. Desempenhámos um bom papel reconhecido em Bali, temos 

muito bons negociadores, experientes e solicitados a toda a hora para missões de relevo, 

somos pelo menos uma voz que é ouvida. Temos além disso um interesse próprio e 

óbvio em África, nos PALOP e na CPLP, que podemos explorar, e que aliás já começou 

a ser explorado pelo nosso Primeiro ‑Ministro logo em Copenhaga.

Em suma, entendo que devemos ter o objectivo de explorar as oportunidades que 

o relativo fracasso de Copenhaga também abre, tais como: tentar contrariar de vez a 

velha lógica Norte/Sul; contribuir indirectamente para diluir o ingerível G77, apostando 

em alianças e acções de geometria geopolítica variável; contribuir para o sucesso da 

política climática da Administração Obama; consolidar uma confiança e aliança tácita 

com parte dos países em desenvolvimento.

Como já alguém disse antes de mim, no dia a seguir a Copenhaga a situação do 

clima no mundo estava exactamente como antes. E há aqui duas hipóteses: ou está tudo 

mal avaliado, a ciência está errada, o clima antes está a arrefecer, e não há alterações 

climáticas de origem humana – o que não parece nada provável; ou há mesmo um 

problema grave de alterações climáticas e aquecimento global, que é determinante para 

o nosso futuro imediato e longínquo. Neste caso, vão continuar a ocorrer mais fenó‑

menos climáticos extremos, haverá novos relatórios do Painel Intergovernamental para 

as Alterações Climáticas evidenciando a degradação da atmosfera, as calotes polares e 

os glaciares continuarão a minguar, e em qualquer caso os combustíveis fósseis conti‑

nuarão a rarear e encarecer. Isto significa que, em termos de clima e ambiente, a vitó‑

ria é difícil mas é certa. Haverá um momento no futuro em que a Humanidade se 

organizará para gerir o seu clima e atmosfera, e para governar a Terra como um todo. 

O risco é que só atinja essa fase perante um cenário muito degradado das condições 

de suporte de vida do planeta. Este é o risco real e último com que nos defrontamos. 

Devemos pois trabalhar no sentido de desviar o rumo pós ‑Copenhaga para um melhor 

rumo de governação climática global.

Termino com uma comparação que emana da teoria dos jogos. A maioria dos 

jogos são jogos de competição, em que uma parte ganha e a outra perde. Por exem‑

plo, num jogo de xadrez há um que dá xeque ‑mate e outro que o sofre. É o que se 

chama de jogo de soma nula: um ganha, na exacta medida em que o outro perde, e 

não é possível ganharem os dois. Os jogos de poder geralmente são deste tipo: para 
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87um ter mais poder, há outro que tem que ter menos. Em Copenhaga o que aconteceu 

foi mais um jogo de poder do que um jogo de clima. O jogo das alterações climáticas 

é de outra natureza: é tipicamente um jogo de soma não ‑nula, em que, se todos fize‑

rem a sua parte, todos ganham; e se não fizerem, todos perdem. Os jogos de soma 

não ‑nula precisam de dois ingredientes fundamentais, como o diz a teoria dos jogos: 

boa comunicação entre as partes; e confiança entre as partes. Ora precisamente, a 

comunicação aberta e a confiança estão muito ausente do cenário negocial climático. 

Convém ‑nos a nós, União Europeia e Portugal, contribuir para aumentar estes ingre‑

dientes, para que uma vitória conjunta na protecção do planeta se possa configurar 

no futuro próximo.NE
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91

o desequilíbrio do Mundo. 
da terra, dos hoMens

e do CapitalisMo
de BEAUD, Michel

Editora: Terramar
Lisboa, 2007, 307 p.

de natureza ensaístiCa, esta obra destaca ‑se, 

na bibliografia de Michel Beaud, como refle‑

xão sobre a problemática do advento das 

sociedades industrializadas, elaborada, curio‑

samente, no momento em que se torna 

patente o processo de desindustrialização das 

Teresa Nunes*

mesmas. Assim, tendencialmente, o Ocidente, 

pólo primordial da indústria, assume novos 

paradigmas tributários da ascendência cres‑

cente da tecnologia sob as múltiplas vertentes 

da sociedade. Contudo, nem por isso deixa de 

se ressentir com os desajustamentos inerentes 

à etapa de desenvolvimento anterior, em si 

mesma razão fundamental de desequilíbrios 

diversos, de repercussões inquestionáveis 

sobre o ambiente e, em especial, sobre os 

recursos naturais de sustentação do desenvol‑

vimento económico do Ocidente. Por outro 

lado, este crescimento originou o início de 

um grande disparidade entre sociedades 

hábeis no domínio tecnológico e as outras, 

um confronto onde se destacam as primeiras 

que, em função da supremacia alcançada, 

estabelecem os fundamentos de uma nova 

ordem económica e comercial vocacionada 

para a satisfação das suas crescentes necessi‑

dades. 

Esta nova dinâmica, inerente ao expan‑

sionismo europeu que ocorreu a partir do 

século XV, encontra ‑se directamente associada 

ao que o autor apelida de etapa primordial do 

capitalismo, na vertente mercantil, cujas con‑

* Doutoranda em História Contemporânea, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e Bolseira da FCT.
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92 sequências mais ou menos próximas se fize‑

ram sentir em cenários geográficos diferen‑

ciados e afectaram as respectivas populações 

por imprimirem ritmos de produção dife‑

rentes dos até então registados. Por último, 

subverteram a natureza das relações entre 

Estados com a assunção do económico em 

detrimento, entre outras, das dimensões polí‑

tica, social ou cultural. Todavia, atribui ao 

capitalismo um carácter residual até ao final 

do século XVIII, momento da mudança sur‑

gida no decurso da industrialização, conjun‑

tura que permitiu aquilo que denomina por 

tripla dinâmica “de acumulação, de inovação 

e de alargamento da área das mercadorias”, 

inaugurado no capitalismo industrial britâ‑

nico. Esta definição, extraída do aparelho 

conceptual de Schumpeter, à semelhança da 

dimensão estruturante do edifício económico 

regido por uma dinâmica incessante de “des‑

truição criadora”, assegura, em última análi‑

se, a capacidade de reprodução deste sistema, 

traço identitário que o distingue dos demais. 

No entanto, ainda que eficaz na vertente 

 económica, a utilização deste conceito não 

contempla as dimensões sociais, políticas e 

ideológicas. Em função disso menospreza os 

efeitos do capitalismo enquanto catalisador 

de mudanças e acelerações dos tempos 

modernos, de que resultou uma nova confi‑

guração das sociedades humanas. Por isso, o 

autor contrapõe uma outra hipótese explica‑

tiva do fenómeno, de natureza integradora, 

próxima da concepção de Fernand Braudel, 

cujo núcleo primordial se mantém indisso‑

ciável da esfera económica que, ao expandir‑

‑se, extravasa este âmbito primário para 

imprimir novos ritmos e desenvolver relações 

sociais diversas; ou seja, o capitalismo instau‑

rou uma “lógica social que dá origem a uma 

totalidade, totalidade social, simultaneamente 

circunscrita e mundial” [p. 75].

A ambivalência desta dinâmica radica 

no processo de afirmação dos capitalismos 

nacionais que, após o crescimento e consoli‑

dação no mercado dos Estados ‑nação onde 

surgiram, superam as fronteiras políticas 

destes espaços através de uma estratégia mul‑

tifacetada que se inicia com a internacionali‑

zação (das trocas, do crédito, dos pagamen‑

tos), depois pela mundialização (de empresas, 

de bancos, de organismos financeiros) e, 

finalmente, a última etapa de globalização 

(monetária, financeira, cultural), o corolário 

de um processo em que, por um lado, o 

capitalismo demonstra capacidade de se 

autonomizar dos espaços geográficos, políti‑

cos e sociais à sombra dos quais havia cresci‑

do e, por outro, induz a criação de uma nova 

ordem supranacional de interdependências 

sucessivas. Saliente ‑se que este salto qualita‑

tivo e quantitativo não contempla um cená‑

rio de rupturas, antes a presença de uma 

vitalidade responsável pela transposição dos 

limites institucionais e políticos a que a sua 

acção se encontrava confinada. Neste sen‑

tido, o expansionismo capitalista, longe de 

simbolizar uma mutação da sua essência, 

consolida as características elementares desta 

“totalidade” que, actuante no espaço plane‑
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93tário, adquire outras, surgidas no contexto 

global do estabelecimento de novas relações 

e, necessariamente, realidades de dependên‑

cias mútuas e, o mesmo seria dizer, de dese‑

quilíbrios.

Aliás, na obra de Michel Beaud ressalta 

como evidência que a cada etapa de cresci‑

mento do capitalismo correspondem novos 

níveis de desajustamento, de natureza diversa, 

os quais, na conjuntura actual, tendem a con‑

dicionar a evolução económica como a rela‑

ção entre o indivíduo, a sociedade e o meio 

ambiente, invariavelmente submetidos ao 

primado da economia, o qual, por seu turno, 

legitimou a mercantilização crescente do 

indivíduo, da sociedade e da natureza. 

Reduziu cada uma das entidades menciona‑

das à condição estrita de mercadoria, passível 

de ingressar na espiral capitalista. Segundo 

Michel Beaud, o culminar do desmante‑

lamento dos eixos estruturantes da sociedade 

desenvolvidos pela dinâmica capitalista ocorre 

em 1992, com a atribuição do prémio Nobel 

da Economia a Gary Becker, precursor da 

aplicação da análise neoclássica a novos cam‑

pos, como o capital humano e a informação, 

cujo trabalho resultou na assunção da pers‑

pectiva do Homos oeconomicus. A partir de então, 

também a dimensão humana pode ser expli‑

cada com base numa abordagem reducionista 

de cálculo elementar, factor que, em si 

mesmo, encerra novos desequilíbrios.

Elaborado sob o signo do cepticismo, 

este ensaio não se reduz a uma reflexão 

inquietante sobre a evolução do capitalismo  

a partir do século XV até à actualidade; nem 

tão‑pouco a identificar as principais etapas 

cumpridas na afirmação desta “totalidade” 

desde a feição mercantil original, passando 

pelo capitalismo manufactureiro, entre os 

séculos XVII e XVIII, em Inglaterra e nos 

Países Baixos, o industrial, surgido na esteira 

do novo paradigma de desenvolvimento eco‑

nómico inglês, dos finais de setecentos, 

extensível ao Ocidente em oitocentos e domi‑

nante até à década de 70 do século XX, data 

do advento do capitalismo tecnocientífico. 

Como não se limita à enumeração dos desa‑

justamentos ocorridos ao longo do processo 

evolutivo capitalista ou o respectivo impacto 

na actualidade. Michel Beaud defende uma 

reorientação do paradigma económico domi‑

nante, considerado desadequado e redutor 

por não contemplar a análise da evolução 

histórica. Nas suas palavras, “para a econo‑

mia, bem como para o social e o político, a 

observação histórica está em primeiro lugar. 

[…] Só a análise histórica permite compre‑

ender, caso a caso, porque é que num deter‑

minado período, neste ou naquele país, o 

capitalismo nacional é dificilmente indisso‑

ciável do Estado ‑nação em que se formou; e 

porque num outro período, num ou noutro 

país, a capacidade de auto ‑reprodução do 

capitalismo nacional faz com que se dissocie 

dos seus mercados” [pp. 106 ‑107]NE.
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ten episodes in China’s 
diploMaCy

de Qian Qichen
Editora: HarperCollins

Até mesmo o passado mais recente é história – diz‑

‑nos avisadamente Paul Kennedy na sua obra 

Ascensão e Queda das Grandes Potências. Se há nação 

que tem um passado recente digno de figu‑

rar nos anais da História, essa nação é a 

China. De um Estado alienado, a China pas‑

sou a nação indispensável, com uma voz 

cada vez mais activa na agenda global. No 

Luís Cunha*

centro dessa transformação encontramos a 

diplomacia chinesa e, no epicentro desta, 

um tecnocrata com uma visão estratégica 

bem definida da posição da China no 

mundo: Qian Qichen.

Um dos mais influentes membros da 

terceira geração de líderes chineses a chegar 

ao poder, Qian Qichen foi um observador/

actor privilegiado das radicais transforma‑

ções operadas na estratégia do Partido‑

‑Estado. Durante quase duas décadas foi ele 

o rosto e o braço da política externa chinesa. 

Fez carreira no Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) da China, foi promovido a 

Vice ‑ministro (1982 ‑88) e Ministro (1988‑

‑1997). Também desempenhou o cargo de 

Vice ‑primeiro ‑ministro durante dez anos 

(1993 ‑2003).

Em 2003 publicou as suas memórias 

(stricto sensu, uma vez que o autor confessa 

nunca ter possuído um diário ou guardado 

qualquer papel), sob o título Dez Episódios da 

Diplomacia da China. À edição inicial em chi‑

nês, seguir ‑se ‑iam as versões em inglês 

(2005) e tailandês (2006). Trata ‑se de uma 

espécie de volta ao mundo com lentes chi‑
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95nesas, repartida por três centenas e meia de 

páginas. Tendo vivido por dentro alguns dos 

acontecimentos e crises que marcaram uma 

das fases mais dinâmicas da política chinesa 

desde o início das reformas – acontecimen‑

tos de Tiananmen, crise com Taiwan, trans‑

ferência de Admi nistrações em Hong Kong e 

Macau, tensões com o Japão, etc. – o antigo 

dirigente chinês e membro destacado do 

PCC vai além da espuma desses marcos his‑

tóricos, partilhando com o leitor um deta‑

lhado conjunto de pormenores.

Primeira observação: significativamente, 

Qian não perdeu tempo a colocar o seu lega‑

do impressionista por escrito. Abandonou as 

funções oficiais em Março de 2003 e em 

Julho do mesmo ano assinava a introdução à 

sua obra. Segunda observação: a publicação 

deste livro é em si mesmo um acontecimen‑

to. Não serão muitos os (ex) ministros das 

relações exteriores a publicar na primeira 

pessoa as memórias de acontecimentos 

recentes sendo que, no caso chinês, estamos 

perante um facto inédito. Terceira observa‑

ção: surpreendentemente, a obra tem valor 

intrínseco pela forma credenciada e acuti‑

lante como dá a conhecer a mundivisão chine‑

sa. Somos levados a concordar com Ezra F. 

Vogel (o académico norte ‑americano que 

assina o prefácio) quando este revela não ter 

conhecimento de um outro volume que dê 

a entender tão detalhadamente o modo 

como a China vê o mundo. Um exercício 

que alguns autores (com predominância 

para os anglo ‑saxónicos) têm ensaiado em 

anos recentes sem a mesma credibilidade. 

Referimo ‑nos, por exemplo, a títulos como 

What Does China Think? (Mark Leonard, 2008) 

ou The Beijing Consensus (Joshua Ramo, 2004), 

entre outros.

E o que é que a China pensa (no caso 

vertente por interposto ex ‑governante)? Não 

será de surpreender que os 10 Episódios reflic‑

tam muita da doutrina oficial chinesa relativa 

às relações bilaterais sino ‑americanas, sino‑

‑russas, ou sino ‑africanas (refira ‑se neste 

particular que Qian inaugurou a tradição de 

reservar para África a primeira viagem oficial 

do titular do MRE a cada ano novo). Mas 

também há análise política incisiva. 

No último dos episódios, referente às 

transições de poderes administrativos em 

Hong Kong e Macau, Qian dá conta das 

muitas peripécias geradas em torno das 

negociações sino ‑britânicas e da tensão pro‑

vocada pela entrada em cena do Governador 

Chris Patten. Partindo do princípio de que 

Patten tinha o apoio de Londres, Qian con‑

clui que o Governo britânico errou nos cál‑

culos ao projectar na China um cenário 

semelhante ao que ocorrera na Europa de 

Leste com a desintegração da União Soviética. 

Resultado: a China fez tábua rasa da tardia 

tentativa britânica de criação de uma demo‑

cracia sufragada na Região Administrativa 

Especial de Hong Kong (RAEHK).

Quase dois anos e meio após a transi‑

ção de poderes na colónia britânica de Hong 

Kong, chegaria a vez de Portugal fechar a 

cortina sobre o seu multissecular Império ao 
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96 consumar a transferência de Macau. No seu 

livro autobiográfico, o antigo ministro das 

Relações Exteriores da China considera que 

a transição de Hong Kong foi tempestuosa e 

turbulenta, enquanto a de Macau foi calma e 

tranquila. Desde logo porque, revela, Portugal 

havia decidido considerar Macau território 

chinês sob administração portuguesa. Um ponto de 

partida consensual e que contrastava com 

Hong Kong, colónia britânica até ao arriar 

da Union Jack. O antigo governante chinês 

revela ainda que Portugal queria adiar a 

transferência de Macau para uma data incerta 

no século XXI, mas que a liderança chinesa, 

atendendo ao desígnio da reunificação 

nacional, foi irredutível no propósito de 

concluir o processo de transição antes do 

crepúsculo do século XX. 

Mas se os 10 Episódios de Qian Qichen 

são de um inegável valor para os estudiosos 

das relações internacionais, até pela raridade 

do género na literatura especializada chinesa, 

é nos anexos que vamos encontrar algumas 

das mais ilustrativas análises da geopolítica 

mundial sob a apurada lupa de um expe‑

riente político que, sendo um produto típico 

do PCC (estudou na União Soviética, onde 

seria colocado durante oito anos), foi trans‑

formado num incansável globe trotter ao serviço 

da diplomacia chinesa (antes de chegar ao 

Governo seria Embaixador na Guiné e 

Guiné ‑Bissau). Os cinco anexos reproduzem 

as intervenções de Qian Qichen na Escola de 

Estudos Internacionais da Universidade de 

Pequim, na qualidade de reitor honorário da 

instituição. No primeiro discurso, dedicado 

à globalização económica, Qian defende que 

a globalização económica não significa uma economia 

mundial ou uma economia americanizada, porque as 

funções nacionais ainda subsistem e continuarão a exis-

tir em todo o mundo. O Estado -nação permanece um 

factor essencial no desenvolvimento económico. Palavras 

premonitórias da crise económica e finan‑

ceira de 2008 ‑9 que conduziram ao reforço 

do papel regulador do Estado. 

Com o regresso do intervencionismo 

estatal e as nacionalizações no Ocidente, 

Pequim viu ‑se desagravada perante os mui‑

tos críticos do seu capitalismo de Estado, 

assente num rígido controlo macroeconó‑

mico e na protecção do sector público.  

O papel do Estado na regulação dos mercados é insubs-

tituível – diria o Vice‑primeiro ‑ministro, Qian 

Qichen em 2000. Não terá sido por acaso 

que a China sobreviveu melhor à crise do 

que a maioria das economias mundiais, 

distanciando ‑se ainda mais no pelotão da 

frente. A ultrapassagem da economia japo‑

nesa ficou, decididamente, mais próxima. 

Dando voz à doutrina pacifista colocada 

em campo por Pequim em meados da década 

de 90 do século passado, Qian defende a 

cooperação internacional e multilateralismo 

de que a ONU é expoente máximo. Quanto 

aos estudos internacionais na China, o ex ‑gover‑

nante traça três linhas: na primeira encontra‑

‑se a diplomacia, na segunda os institutos de 

pesquisa (think-tanks) e na terceira e última 

linha as instituições académicas. Refira ‑se a 

este propósito que o think-tank do MRE – 
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97Instituto Chinês de Estudos Internacionais 

(ICEI) – conduz pesquisa e análise num vasto 

conjunto de matérias relacionadas com polí‑

tica externa, principalmente dossiers de médio 

e longo prazo e assuntos estratégicos. Fundado 

em 1956, é composto por cerca de 200 fun‑

cionários (diplomatas, especialistas em polí‑

tica externa e académicos) e está dividido em 

sete divisões: Estudos Americanos; Estudos da 

Ásia ‑Pacífico, Estudos da Europa Ocidental, 

Estudos do Médio Oriente, África e Ásia do 

Sul e Estudos da Rússia e Europa de Leste. Há 

ainda outras duas divisões mais genéricas: 

Economia Mundial e Desenvolvimento e 

Política Internacional. 

Na segunda intervenção, Qian discorre 

sobre a era da informação e suas consequên‑

cias para a diplomacia moderna. Atendendo 

ao manancial informativo ao dispor do gran‑

de público, Qian sustenta que, objectivamente 

falando, toda a gente pode participar na diplomacia na era 

da informação e que nós devemos tomar em consideração 

a opinião interna bem como a opinião internacional, uma 

vez que os assuntos externos e os assuntos internos estão 

inter -relacionados. Para o ex ‑ministro das rela‑

ções exteriores da China, a compreensão da natu-

reza da sociedade da informação é um elemento vital para 

os estudos internacionais e para a diplomacia. 

Da terceira dissertação na Universidade 

de Pequim, dedicada a tópicos relacionados 

com a situação mundial, sublinhamos o 

reforço na tónica da ascensão pacífica da 

nação chinesa: no novo século a segurança da China 

dependerá não somente da força militar mas, mais 

importante, da sua força nacional abrangente. Qian 

referia ‑se ao Poder Nacional Abrangente – 

PNA (comprehensive national power em inglês) – 

uma mistura de poder económico, militar e 

político.

Numa asserção que parece confirmar a 

adaptação da China ao statu quo, Qian admite 

que actualmente nenhum país pode estar divorciado da 

situação internacional ou isolado da comunidade inter-

nacional.

O antigo ministro das Relações Externas 

da China admite que a China tem de pagar um 

preço pela integração na ordem internacional vigente, 

mas considera valer a pena e que isso não é con-

tra os nossos interesses básicos. E dá como exemplo 

o facto de a China ser um dos membros 

permanentes do Conselho de Segurança da 

ONU, tendo, nessa qualidade, uma palavra a 

dizer quanto à ordem mundial. Não considera-

mos que a ordem vigente e respectivas regras sejam 

isentas de falhas. Todavia, a menos que tenhamos mão 

nelas, nós não podemos procurar vantagens, evitar des-

vantagens e alterar o que é irracional. 

Qian aproveitou ainda para rebater a 

tese da ameaça chinesa, dizendo que uma econo-

mia florescente não significa automaticamente expan-

sionismo, dando como exemplos o Japão e a 

Alemanha do pós ‑Segunda Guerra Mundial. 

Apesar de a escola realista ser muito influente entre os 

académicos de relações internacionais, as suas falhas são 

óbvias, isto é, enfatiza a balança de poderes internacional, 

ao mesmo tempo que ignora o impacto dos complexos 

factores domésticos no comportamento externo de um 

país – explica o antigo homem forte da 

diplomacia chinesa. Embora realce aquilo 

que considera falhas na mais popular das 
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98 teses em Relações Internacionais, o ex ‑gover‑

nante não descarta o uso da força na resolu‑

ção definitiva da questão de Taiwan, um 

recurso estatal tipicamente weberaniano e rea‑

lista. Repita -se: a China não poder prometer que irá pôr 

de lado o uso da força. De outro modo, a independência 

de Taiwan seria encorajada e tornaria mais difícil uma 

solução pacífica. 

Na quarta intervenção, datada de 

Setembro de 2002, o Vice ‑primeiro ‑ministro 

chinês preleccionou longamente sobre o 

mundo após os atentados terroristas de 11 de 

Setembro 2001. Para muitos observadores a 

China conseguiu afirmar ‑se como potência 

regional, mas as fragilidades internas 

impedem ‑na de transformar ‑se numa potên‑

cia global. Qian, provavelmente animado pela 

janela de oportunidade estratégica aberta 

pelo comprometimento dos EUA na guerra 

contra o terrorismo, não deixa margem para 

dúvidas ao afirmar: A China e os Estados Unidos são 

duas potências mundiais. E para aqueles que duvi‑

dam das capacidades chinesas reiterou que a 

ascensão da China é irresistível.

Um ano mais tarde, na sua derradeira 

intervenção na Universidade de Pequim 

(Qian abandonara as suas funções oficiais 

poucos meses antes), reflecte sobre o papel 

dos Estados Unidos na guerra do Iraque. O 

que torna esta intervenção curiosa é desde 

logo a profusão de referências à imprensa 

(Le Figaro, Washington Post, The Independent, New 

York Times, International Herald Tribune, Foreign 

Policy, Los Angeles Times, etc), como expediente 

para citar a opinião pública ocidental e colo‑

car em xeque algumas das polémicas deci‑

sões tomadas pela Administração norte‑

‑americana relativamente à guerra do Iraque. 

Qian confirma que a guerra do Iraque e o 

combate movido por Washington a nível 

global contra o terrorismo aliviaram a pres‑

são sobre a China, abrindo oportunidades 

estratégicas de desenvolvimento para duas 

décadas.

Nos anexos dos 10 episódios podemos 

encontrar ainda frequentes referências a 

cientistas políticos norte ‑americanos 

(Samuel P. Huntington, Ezra Vogel, Zbigniew 

Brzezinski). Qian defende a realização de 

estudos especializados na China, delineando 

estratégias de longo prazo, e dá como exem‑

plo a grande obra de Brzezinski, The Grand 

Chessboard. Quanto à tese do choque de civi‑

lizações de Huntington, Qian manifesta a 

sua discordância, mas admite que merece a 

nossa atenção.

Nos anos 80 do século findo a política 

externa chinesa era uma sombra titubeante, 

sem significativa expressão nos principais 

areópagos internacionais. Uma década mais 

tarde encontrávamos a China apaziguada 

com os seus principais rivais estratégicos e 

plenamente integrada nos fóruns que gerem 

a agenda mundial. Essa transformação só foi 

possível graças à profissionalização do corpo 

diplomático chinês, formado em grande 

parte nas melhores academias ocidentais. 

Qian Qichen foi o grande responsável pelo 

salto quântico na preparação académica e 

profissional dos diplomatas chineses.
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99A diplomacia chinesa tenta agora acom‑

panhar as alterações operadas na importân‑

cia e visibilidade da China nos palcos mun‑

diais. Desde a segunda metade de 2002, e 

mais claramente desde o início de 2003, a 

política externa chinesa orientou ‑se para 

uma nova maturidade segundo a expressão ofi‑

cial. O pragmatismo é a palavra de ordem 

que leva a China a reconhecer a importância 

do relacionamento com os EUA, a procurar 

a satisfação das necessidades energéticas do 

país e a dilatar o seu papel estratégico nas 

questões internacionais.

Recorrendo a uma espécie de absolutis‑

mo moral de inspiração neoconfucionista – 

já que o programa ideológico marxista com 

características maoístas entrou em falência 

virtual – a nova diplomacia chinesa, forjada 

por Qian Qichen na melhor tradição desse 

ícone da política externa da China que foi 

Zhou Enlai, dissemina o modelo chinês desenvol‑

vimentista ao mesmo tempo que divulga a 

visão geopolítica da China pelos quatro can‑

tos do globo. Actualmente, os diplomatas 

chineses estão na linha da frente da estratégia 

de afirmação – regional e global – da China. 

Cabe a eles a execução do hiper -realismo que, de 

acordo com alguns autores chineses, caracte‑

rizou a política externa chinesa na primeira 

década do século XXI.NE
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107Ofício n.º 20 do Conde de Lavradio, Ministro Plenipotenciário 

de Portugal em Londres, para Jarvis de Atouguia, 

Ministro dos Negócios Estrangeiros

 1853, 26 de Fevereiro, Londres

Sara Monteiro Vieira*

no despaCho n.º 8, que recebi pelo Paquete que saiu de Lisboa em 19 do corrente, parti‑

cipa ‑me V. Ex.ª que Sua Majestade foi servida determinar que Augusto Pedro de 

Mendonça, que havia sido despachado Segundo Adido à Legação de Sua Majestade 

em Estocolmo e Copenhaga, fosse temporariamente empregado na mesma sobredita 

qualidade nesta Legação de Londres. Logo que este Cavalheiro aqui se me apresentar 

farei a V. Ex.ª a comunicação, que me é ordenada, e a ele o empregarei no trabalho 

da Secretaria desta Legação, procurando habilitá ‑lo, quanto de mim dependa, para 

dignamente se poder empregar no Serviço de Sua Majestade.

As pessoas que se queiram dedicar à Carreira Diplomática, além de outras dispo‑

sições naturais, deverão ter as habilitações necessárias, sem as quais o Diplomático, 

longe de prestar serviços, poderá ser muito nocivo ao seu País, já abandonando por 

ignorância os seus verdadeiros interesses, já causando ‑lhe embaraços de que umas 

vezes resultam guerras, outras detrimento para a dignidade do País. Tempo houve em 

Portugal em que as Missões Diplomáticas só eram confiadas aos homens de capacidade 

superior, mas esse tempo está já longe do nosso, que eu me devo abster de censurar 

na posição em que me acho, mas que nem por isso deixo de conhecer o mal e as suas 

causas, e o pior é, os seus efeitos.NE

Deus Guarde a V. Ex.ª.

Londres, 26 de Fevereiro de 1853.

Conde de Lavradio

AHD, Caixa 66

* Mestranda em Estudos Orientais (Instituto de Estudos Orientais – Universidade Católica Portuguesa) e esta‑
giária do Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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108 Ofício n.º 24 do Conde de Lavradio, Ministro Plenipotenciário 

de Portugal em Londres, para Jarvis de Atouguia, 

Ministro dos Negócios Estrangeiros

 1853, 6 de Março, Londres

não tendo atÉ agora chegado o paquete, que deve ter saído de Lisboa no 1.º do corrente, não 

tenho Despacho algum de V. Ex.ª a que deva resposta.

Sua Majestade Britânica, achando ‑se muito adiantada na sua gravidez, não assistiu 

ao primeiro Levee do presente ano, que teve lugar no dia 2 do corrente. Determinou, 

porém, que Sua Alteza Real, o Príncipe Consorte, recebesse o Corpo Diplomático, e os 

súbditos ingleses que têm direito a comparecer nestas solenidades.

As notícias desta semana dão bem fundadas esperanças de que, por ora, se poderá 

esperar a conservação da paz na Europa.

A Turquia, sem esperar nem intervenção, nem mesmo os amigáveis conselhos do 

Governo Britânico, acedeu a todas as reclamações do Governo Austríaco. Isto não obstante, 

Lord Stratford continuou a sua viagem para Constantinopla. Nesta questão, o Governo 

Francês foi menos activo do que o Inglês, posto que decerto não desejasse o desmem‑

bramento do Império Otomano, a qual também creio não ser desejada pelo Governo 

Austríaco, que ainda que tivesse uma parte nos despojos, conhece contudo que a maior 

e melhor pertenceria à Rússia, única Potência interessada na destruição da Turquia.

Por muito grandes que sejam os desejos da Áustria de ocupar uma parte da Suíça, 

o Cantão do Tecino, por exemplo, não creio que ela ouse tomar uma semelhante reso‑

lução, porque sabe que se tal ousasse, a França ou se oporia à entrada das tropas aus‑

tríacas, ou entraria com uma força igual, ou mesmo superior, de onde nasceriam 

grandes complicações, e provavelmente uma guerra que, começando entre as duas 

Potências, viria a tornar ‑se geral. Além disso, tendo sido reconhecida por toda a Europa 

a neutralidade suíça, a entrada das tropas austríacas em qualquer ponto da Confederação 

Helvética seria uma violação do Direito Público da Europa.

Ontem à noite estive com o Ministro da Áustria, que me assegurou que o 

Imperador se achava com notável melhoria, que já tinha podido sofrer a luz, e até já 

se tinha ocupado de negócios públicos. Contudo, a ferida foi muito grave, e a cura 

há ‑de ser lenta, e Deus queira que possa ser completa.
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109Este lamentável acontecimento, junto à tentativa de insurreição de Milão, excitou 

a indignação não só do Governo Austríaco, mas a do povo de Viena contra os refu‑

giados políticos dos Estados Austríacos, a quem se atribuem estes crimes, e contra o 

Governo Inglês, pelo asilo que tem dado e continua a [dar] a esses, e outros refugiados 

de todos os países do Universo. Eu sei, por cartas de Viena, escritas por pessoas muito 

respeitáveis, que se tem pretendido fazer algum insulto ao Ministro de Inglaterra em 

Viena, e que tem sido difícil evitá ‑lo. As vidraças da casa de um dos adidos da Legação 

Inglesa consta ‑me que foram quebradas. Todas estas notícias, e provavelmente exage‑

radas, aqui têm chegado, e produzido uma certa irritação contra o Governo Austríaco, 

que maior teria sido se não fosse a consumada prudência do Conde de Colloredo, 

Ministro Austríaco nesta Corte, e digno da consideração de todos pela sua inteligência, 

saber, experiência de negócios, e respeitabilidade de carácter, nunca desmentida.

Recomendo a V. Ex.ª a leitura das Sessões da Casa dos Comuns do 1.º e 3.º do 

corrente, e a da Casa dos Lordes de Sexta ‑feira última.

Na primeira daquelas Sessões notará V. Ex.ª a resposta categórica dada por Lord 

Palmerston a respeito da resolução em que está o Governo de não propor alteração 

alguma sobre a Legislação que regula os direitos dos estrangeiros (embora sejam refu‑

giados políticos) neste país. A declaração de Lord Palmerston, que se ressente um 

pouco da sua falta de simpatia pelo Governo Austríaco, foi repetida no dia 4 na Casa 

dos Lordes por Lord Aberdeen, e ainda que este, na substância, disse o mesmo que 

Palmerston havia dito, a forma foi diferente, e é provável que a sua declaração seja bem 

recebida pelo Gabinete de Viena. Os comentários feitos pelos sábios Chanceler e 

ex ‑Chanceleres são de grandessíssima importância, e defendem, quanto a mim, com‑

pletamente a Legislação Inglesa, das acusações que alguns Governos do Continente lhe 

têm feito. Sobre esta muito debatida questão do direito de asilo concedido neste país 

aos refugiados, parece ‑me que posso assegurar a V. Ex.ª que se o Governo propusesse 

alguma medida restritiva deste direito no Parlamento, esta lhe seria recusada por uma 

maioria tal que o Ministério seria obrigado a retirar ‑se imediatamente. Neste país não 

se pode fazer tudo quanto se deseja, porque aqui há uma opinião pública esclarecida 

e muito pronunciada à qual é mester obedecer. É pois de esperar que o Governo 

Austríaco e outros Governos do Continente conheçam esta verdade, e não insistam 

mais em pedir o que se lhes não pode conceder, nem é necessário para a sua seguran‑

ça. Não pode haver dúvida que na Itália, na França, na Alemanha, e outras partes da 

Europa existem conspiradores e em grande número, e conspirações permanentes con‑

tra os governos estabelecidos, mas a verdadeira sede desses conspiradores é nas pró‑
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110 prias localidades e não em Londres, e uma das principais causas dessas conspirações é 

a tirania de muitos desses Governos. Um homem notável pelo seu saber, moralidade e 

elevada posição social, que há pouco voltou de Itália, disse ‑me o seguinte: “A Itália, à 

excepção dos Estados sujeitos ao Rei da Sardenha, pode ser considerada hoje como 

uma grande prisão”. Os governos do Norte são governos militares, e por consequência 

apoiados pela força e não pela justiça. Se pois os Governos do Continente conseguis‑

sem destruir o asilo, que pleno e seguro só existe presentemente, de direito e de facto, 

em Inglaterra, onde iriam acolher os inocentes perseguidos já pela tirania de muitos, 

a anarquia, já pela de um só, o despotismo?

As declarações de Lord John Russell na Sessão de 3 da Casa dos Comuns provam, 

o que já acima notei, que a Inglaterra há ‑de defender a integridade e independência 

do Império Otomano, cuja existência é necessária para a conservação do equilíbrio 

político da Europa. É, contudo, certo que aquele Império está muito mal governado, e 

que se assim continuar, quaisquer que sejam os bons ofícios dos seus aliados, a sua 

conservação tornar ‑se ‑á impossível, cairá não por ataques externos, mas por dissenções 

internas, e falta de direcção.

No Times de ontem notei um artigo, que eu tomo a liberdade de recomendar à 

atenção de V. Ex.ª.NE

Deus Guarde a V. Ex.ª.

Londres, em 6 de Março de 1853.

Conde de Lavradio

AHD, Caixa 66
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111Ofício n.º 32 do Conde de Lavradio, Ministro Plenipotenciário 

de Portugal em Londres, para Jarvis de Atouguia, 

Ministro dos Negócios Estrangeiros

 1853, 25 de Março, Londres

os aConteCiMentos destes últimos dias têm sido tão variados, e tão incertas as suas conse‑

quências, que ninguém sem temeridade pode prognosticar qual será o futuro próximo 

da Europa. Houve um momento em que quase todos julgaram a guerra inevitável, 

mas depois de mais bem conhecidos os factos, modificou ‑se esta opinião.

Constantinopla tem sido ultimamente o teatro dos grandes acontecimentos, em 

consequência das arrogantes exigências primeiro da Áustria, como já tive a honra de 

participar a V. Ex.ª, e logo depois da Rússia.

O Sultão, tendo acedido a todas as pretensões, ou antes exigências acompanhadas de 

ameaças, do Embaixador da Áustria, Conde de Leiningen, mostrou a sua fraqueza, mas 

ainda mais a mostrou sofrendo a arrogância ou insolência do Príncipe de Menschikoff, 

Embaixador Extraordinário do Imperador da Rússia. Estes insultos que o Sultão acaba de 

sofrer da Áustria e da Rússia foram principalmente devidos à protecção que a Porta deu 

aos refugiados húngaros e polacos, por conselho do Governo Inglês, e às concessões 

ultimamente feitas ao Governo Francês, relativas à posse e guarda dos Lugares Santos. Em 

suma, o Governo Otomano foi comprometido pelos conselhos e exigências dos Governos 

Inglês e Francês, e por ambos abandonado no momento de perigo.

Logo que o Príncipe de Menschikoff apresentou as suas pretensões, o Coronel 

Rose, Encarregado de Negócios de Inglaterra em Constantinopla, escreveu ao Almirante 

Dundas, Comandante da Esquadra que está em Malta, convidando ‑o a aproximar ‑se 

dos Dardanelos, mas o Almirante, mais experiente dos negócios, e conhecedor da polí‑

tica do seu Governo do que o Coronel Rose, não anuiu ao convite deste, pelo que 

mereceu a aprovação do seu Governo, e o Coronel a censura. Como, porém, o 

Encarregado de Negócios de França julgasse que Dundas aceitaria o convite do Coronel 

Rose, escreveu nesse sentido ao seu Governo, que sem mais exame, ordenou à sua 

Esquadra que fosse para os mares da Grécia, não com o fim de dar apoio ao Sultão que 

ele havia comprometido, mas sim para impedir que a Inglaterra obrasse sem a sua 

cooperação. Sabendo ‑se, porém, que a Esquadra Inglesa se não havia movido, nem 
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112 moveria, é quase certo que a Esquadra Francesa receberá contra ‑ordem, e que o 

Governo Russo se vingará sem obstáculo, e firmará ainda mais o seu ascendente sobre 

a raça Eslava, que é o seu principal instrumento para o desmembramento futuro do 

Império Otomano, o que pode vir a ser fatal para a Europa. A hora, porém, deste des‑

membramento ainda não está chegada, e só há ‑de chegar quando o previdente 

Imperador da Rússia tiver tudo preparado para conseguir o fim a que já tenderiam os 

projectos de Pedro, o Grande.

A inacção do Gabinete de Londres sobre os negócios do Oriente admira muito, 

mas ele desculpa ‑se dizendo que a questão actual é uma questão religiosa entre gregos 

e latinos, na qual a Inglaterra nenhum interesse tem, ou antes um capricho da França. 

Isto, porém, não é exacto, porque a questão só é religiosa em aparência – isto é, a 

religião é um pretexto, mas o fim da Rússia é captar os Eslavos para lhe facilitarem a 

conquista do Império Otomano. A Áustria parece começar a conhecer este risco, mas 

não tem energia para sacudir o jugo da Rússia, que ainda há pouco lhe salvou (talvez 

provisoriamente) a Hungria.

Quanto à conduta do Governo Francês, é fácil de explicar, não só pela sua falta de 

sistema governativo, como pelo receio que ela tem de excitar a desconfiança das 

Grandes Potências do Norte, sobretudo a do Governo Russo, ao qual parece estar dis‑

posto a sofrer tudo.

Quanto mais se estuda o estado actual da Europa, mais se conhece a posição difí‑

cil em que se acham quase todos os Governos, receosos uns dos outros, e receosos dos 

seus próprios súbditos.

Entre a França e a Inglaterra a cordialidade é afectada, e a prova é que esta última 

activa os seus preparativos de defesa, e a conversação dos homens políticos deste país 

versa quase sempre sobre a probabilidade de um ataque por parte da França, e a neces‑

sidade de aumentar os seus meios de defesa. A diminuição ultimamente operada no 

Exército Francês não tem importância nenhuma, porque dentro de três dias se pode 

reunir e armar os soldados licenciados.

O acordo entre as Grandes Potências do Norte é só real para se oporem às preten‑

sões da França, mas elas, entre si, têm interesses opostos. A Prússia quer ser o núcleo da 

Alemanha, no que a Áustria não pode nem quer consentir. A Rússia protege a Áustria 

para os seus fins, sendo um deles apoderar ‑se, tarde ou cedo, de todo o território em 

que predomina a raça Eslava. De todos estes interesses encontrados, de toda esta má fé, 

de todos os muitos e grandes erros cometidos pela maior parte dos Governos, é prová‑

vel que resultem guerras e revoluções, cujas finais consequências não é dado prever.
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113Para o caso de guerra que se pode, e deve prever, muitas vezes tenho chamado a 

atenção dos diversos Ministros ingleses com quem tenho tratado, sobre a necessidade 

de uma aliança íntima da Inglaterra com os Estados das Penínsulas Hispânica e Italiana, 

para conter a França, e com os da Alemanha para evitar a invasão russa. A este sistema 

de aliança podia e devia dar ‑se um grande desenvolvimento, mas estou certo que só o 

terá quando já se não puder duvidar do perigo.

Sinto que o mau estado da minha saúde me não permita coordenar melhor as 

minhas ideias, e dar o devido desenvolvimento às diversas questões políticas mencio‑

nadas com pouca ordem neste meu ofício.

No dia 4 do próximo mês de Abril continuarão as sessões do Parlamento, e além 

das discussões sobre os negócios de interesse interno, é provável que os negócios 

externos, sobretudo os relativos aos últimos acontecimentos da Turquia, darão lugar a 

importantes interpelações. Lord John Russell, Lord Palmerston, e Lord Clarendon, 

todos três enérgicos, posto que não muito amigos, farão todos sair Lord Aberdeen da 

sua política dúbia, meticulosa, e caduca, no que a Inglaterra e a conservação da tran‑

quilidade da Europa poderão ganhar muito, sobretudo se a energia dos três primeiros 

Lordes nomeados não for além do que é justo.NE

Deus Guarde a V. Ex.ª.

Londres, 25 de Março de 1853.

Conde de Lavradio

AHD, Caixa 66
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114 Ofício de Edward Clarke, Cônsul de Portugal em Kanagawa, 

para o Conde d’Ávila (mais tarde Marquês), Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros

 1865, 12 de Junho, Lisboa

Monsieur le Ministre,

Je prends la respectueuse liberté de présenter à Votre Excellence une demande que, j’ose 

l’espérer, elle voudra bien prendre en considération. Je viens solliciter auprès d’elle 

le grade honorable de Consul Général de S. M. T. F. à Kanagawa (Japon) où je suis 

Consul depuis le mois de Juin 1861.

Ayant, dans les circonstances difficiles et très graves, été investi temporairement 

du titre de Ministre Plénipotentiaire de S. M. et ayant été assez heureux pour justifier 

entièrement la confiance flatteuse qui m’avait été témoignée, je crois pouvoir aspirer 

à ce titre de Consul Général.

Si V. E. veut bien me le permettre j’aurai l’honneur de mettre sous ses yeux les 

points saillants de mes États de service, et les raisons qui me font désirer ce poste tout 

honorifique.

Chargé le 27 Décembre 1861 de suivre les négociations entamées avec Sa Majesté 

le Tycoun et de faire ratifier et échanger les Traités qui ouvraient aux Portugais les Ports 

du Japon, ce n’est que le 8 Avril 1862 que j’ai pu enfin avoir satisfaction complète du 

Gouvernement Japonais.

Je ne chercherai pas à faire à Votre Excellence le tableau de toutes les difficultés 

que j’ai trouvées dans l’accomplissement de la Mission qui m’avait été confiée, le récit 

en serait trop long.

Si chaque jour en Europe la diplomatie tend à se simplifier, il n’en est pas de 

même au Japon, il entre dans le caractère japonais de ne jamais faire une transaction 

même lorsqu’elle est considérée comme avantageuse et qu’elle est vivement désirée 

sans soulever au moment de conclure, des difficultés et des discussions. Si l’affaire se 

traite naturellement, elle ne serait pas considérée comme bonne.

Que Votre Excellence d’après cet aperçu du caractère national veuille bien se figu‑

rer le monde d’empêchements que l’on m’a suscités pour en arriver à éviter un Traité, 
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115bien plus imposé, que désiré, et qui, s’il ouvre aujourd’hui les ports du Japon, n’ouvre 

pas encore les cœurs des japonais.

Pendant quelques jours j’ai cru les négociations entièrement rompues c’était 

lorsqu’arriva la nouvelle de la mort de Sa Majesté Don Pedro V, et j’ose le dire, sans 

mon énergie et la position morale que j’occupe au Japon, elles l’étaient en effet. 

Heureux de saisir une occasion qui leur paraissait un motif plausible pour voiler leur 

mauvaise volonté, à l’annonce de ce douloureux évènement j’appris que les 

Plénipotentiaires Japonais avaient l’intention de déclarer que les Traités étant faits 

avec Sa Majesté Don Pedro V et Sa Majesté étant décédée, il n’y avait plus lieu à en 

poursuivre les Ratifications. Il n’y avait pas un moment à perdre, il fallait détourner 

le coup avant qu’il ne fut porté, je fus assez heureux en cette occasion pour que le 

respect profond que m’inspirait le Souverain du Pays qui a cru devoir me confier ses 

intérêts, me vient en aide et que les deux cérémonies funèbres que j’organisai, l’une 

pour Sa Majesté Don Pedro V, l’autre pour Ses Augustes frères Don Juan et Don 

Ferdinand, eussent un retentissement qui frappât les esprits et fit une impression 

profonde dans la population indigène, tant parmi les représentants du Gouvernement 

que parmi le peuple.

En effet, ayant en quelques jours improvisé des tentures et des ornements pour 

l’église récemment construite, et m’être entendu avec les missionnaires catholiques 

de Kanagawa afin qu’ils donnassent à la cérémonie toute la pompe possible, j’obtins 

des Escadres Françaises et Hollandaises, un concours effectif de 80 hommes d’équi‑

pages, qui accompagnèrent leurs États Majors respectifs et vinrent escorter le Corps 

Diplomatique qui, sans exception aucune, assista officiellement aux services funè‑

bres. J’avais en soin tout d’abord, tant par la voix du Journal, que par des lettres 

particulières de prévenir toute la population Européenne qui se rendit en masse à 

mon invitation et vint par sa présence s’associer à la douleur du Portugal, si cruelle‑

ment éprouvée dans les membres d’une auguste famille, à si juste titre aimée et 

respectée de ses sujets.

Cette manifestation de toute une population, cette pompe religieuse, ce déploie‑

ment de forces des flottes, ces salues de l’Escadre, le matin, à midi et le soir, impres‑

sionnèrent vivement les japonais et remplirent entièrement le but que je m’étais pro‑

posé en voulant le prouver que si malheureusement Sa Majesté Don Pedro V n’était 

plus pour réclamer l’accomplissement des promesses qu’on lui avait faites, le Portugal 

n’étant plus disposé à abandonner ses droits et que Sa Majesté Don Luís I était là main‑

tenant pour les faire respecter.
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116 À la suite de ces cérémonies, les négociations reprirent leur cours et après bien 

des démarches, bien des voyages et bien des conférences elles eurent enfin une solu‑

tion favorable le 8 Avril 1862.

Ces faits M. Le Ministre, ont été rapportés par les journaux de Macao et Lisbonne 

et j’ai eu dernièrement l’insigne satisfaction d’apprendre qu’ils étaient connus de S. M. 

Don Luís I, peut être ne sont ils pas non plus entièrement étrangers à V. E. mais ce que, 

ni Sa Majesté, ni V. E., ne peuvent savoir, ce sont les dangers sérieux, les dangers de 

mort, que j’ai du courir pour arriver au résultat que l’on attendait de moi. Notamment 

à Yédo [Tóquio] où je fus attaqué en pleine rue, par une troupe d’assassins qui vou‑

laient supprimer en moi, moins le simples particulier, que l’homme qui, par les Traités 

qu’il voulait conclure, définitivement allait introduire un nouvel élément étranger dans 

le Pays.

Ayant toujours considéré mon honneur comme engagé à justifier fut ‑ce au prix 

de ma vie, je l’ai prouvé, la confiance que le Gouvernement de S. M. T. F. m’a témoigné 

en me nommant son représentant, je crois en conscience, dans les circonstances terri‑

bles où je me suis trouvé, avoir fait tout ce qu’il était possible de faire pour mériter 

cette confiance, comme je suis disposé à le faire toujours.

Ne voulant pas abuser des instants de V. E. je n’ajouterai plus que quelques mots.

Je désire donner à V. E. l’assurance formelle que comprenant toute l’importance 

des fonctions que m’incomberaient au cas où V. E. accueillerait favorablement ma 

demande, j’ai renoncé à toute espèce d’affaires commerciales ou autres, persuadé 

qu’aucune préoccupation particulière ne doit venir entraver l’action de celui dont 

l’énergie est souvent la seule égide qui protège la vie de ses concitoyens.

Mon but en sollicitant ce Consulat Général, est digne d’être apprécié par V. E.. 

Retiré trop jeune des affaires, je désire consacrer quelques années de ma vie au progrès 

de la civilisation dans un Pays où les Européens trouveront, par la suite, une source 

immense de prospérité.

Ce but auquel je suis disposé à travailler avec ardeur et conviction j’ose espérer que 

V. E. voudra bien me permettre de l’atteindre en m’accordant un titre, qui, vis ‑à ‑vis des 

Autorités Japonaises, ajointerait à ma force morale, seule force dont je puisse disposer à 

toute heure pour protéger ceux, aux intérêts et à la sureté desquels je dois veiller.

Le Gouvernement Espagnol, aux nationaux duquel, j’ai été assez heureux pour 

rendre quelques services au Japon, a bien voulu m’en faire récompenser par une faveur 

Royale de S. M. la Reine Isabelle II qui a daigné me nommer commandeur de son 

Ordre d’Isabelle la Catholique.
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117Je demande à V. E. plus que la récompense des services rendus; je lui demande de 

me fournir l’occasion d’en rendre de nouveaux, qui s’ils sont moins brillants, puisque 

je n’aurai probablement plus de Traités à ratifier, n’en seront pas moins efficaces, car 

en accueillant favorablement ma demande, V. E. me permettrait de donner un peu plus 

de sécurité aux Portugais résidant au Japon, ce qui est beaucoup, dans un Pays où la 

mort est sans cesse menaçante pour les étrangers.NE

 Je suis,

 de Votre Excellence,

 avec le plus profond respect,

 le très humble et très dévoué Serviteur

 Edward Clarke.

 (Consul de S. M. T. F. à Kanagawa)
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118 Ofício n.º 125A de Fernão Amaral Boto Machado,  

Ministro Plenipotenciário de Portugal em Tóquio, 

para o Ministro dos Negócios Estrangeiros

 1920, 22 de Fevereiro, Tóquio

a organização do Ministério dos Estrangeiros está aqui sendo violentamente atacada,  

e acusados os seus funcionários da prática de grandes erros.

Reclama ‑se imperiosamente a reorganização, por ser obsoleto o sistema de  

trabalho até agora adoptado.

Os ataques têm assumido uma tal virulência, que o Ministro e alguns dos mais 

altos funcionários do Ministério chegaram já a pedir a sua demissão, aliás recusada 

pelo chefe do Governo, Sr. Hara.

Todos reconhecem que o trabalho, naquele Ministério, aumentou espantosa‑

mente depois, principalmente, que em Paris se abriu a Conferência de Paz, e que o 

seu pessoal e recursos são insuficientes, diminuindo, por isso, a responsabilidade dos 

erros praticados.

Bastará dizer – confessam os opositores – que os telegramas e documentos tro‑

cados entre o Ministério e as suas Legações, durante um mês, são agora mais nume‑

rosos do que os trocados durante o período de um ano, em qualquer dos anos que 

precederam a Grande Guerra.

Mas há a considerar – dizem ainda os reclamantes – que o sistema de trabalho 

do Ministério dos Estrangeiros é precisamente o que se adoptava há 15 anos, e que 

o barão Makino, estadista de princípios reconhecidamente conservadores, foi o pri‑

meiro a proclamar, ao voltar da Conferência de Paz, que urgia a necessidade de 

reformar um tão antiquado sistema.

Os próprios funcionários do Ministério são os primeiros a reconhecer a neces‑

sidade da reorganização e, como consequência, já foi nomeada uma comissão de 

reforma. Mas reclamam também o aumento do pessoal, visto que – dizem eles – tra‑

balham dia e noite, e jamais gozam um feriado.

Num ponto estão de acordo parlamentares, homens de Estado e imprensa: é no 

funesto erro de nomear para a carreira diplomática jovens que acabam de concluir 

os seus cursos, e que, não tendo qualquer conhecimento da vida pública, dos 
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119homens, e do serviço diplomático, têm demonstrado, quase em geral, a maior inca‑

pacidade para a diplomacia.

A questão é interessante, mas mantém ‑se, por enquanto, no terreno das recla‑

mações.

Acompanhá ‑la ‑ei, porém, com a máxima atenção, e terei a honra de informar a 

V. Ex.ª da sua evolução, e da sua eclosão, porque decerto a terá.NE

Saúde e Fraternidade.

Fernão Boto Machado

AHD, Caixa 299
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120 Verdadeiras cauzas da prosperidade da Monarchia de França

 e declinassão da de Castella

 por Duarte Ribeyro de Macedo

Ana Leal de Faria*

ForMou a Caza de Austria pello casamento de Phellipe conde de Flandes, com Joanna suçcesora 

dos Reys Catholicos, huã das mayores Monarchias que vio o mundo; e pôs em justo 

temor a liberdade dos Princepes e Republicas de Europa: tôdos em diferentes tempos 

buscarão a união da Caza de França que como a mais poderoza de Europa se declarou 

rival daquelle poder por tantos motivos formidavel. Contenderão 150 annos com tão 

iguaes sucessos que não pode a atenção politica julgar qual das duas Coroas era a mais 

poderoza.

Discidirão os sucessos destes ultimos annos pella Caza de França, e foi tal a decli‑

nação do poder da Caza de Austria que quando os Princepes de Europa quizerão acu‑

dior e por em equilibrio a balança das duas cazas que tantos annos avia conservado a 

liberdade de Europa, acharão tão dezigual o pezo, tão superiores as forças de França 

que cederam todos, e receberão na paz as Leys que El Rey Christianissimo prescreveo. 

[fl.49v]

Todos vemos esta grande mudança, e entre a admiração com que todos a observão 

poucos conhecem as cauzas della. Dizem os mais que as grandes Monarchias tem 

piriodo certo, e em chegando a elle necessariamente dessem. Esta consideração que os 

Autores gentios deixarão escrita, devemos explicar, e entender pella providencia de 

Deos unico fundador dos Imperios e das Coroas: della pende o nascimento, auge, 

declinação e ruina do poder humano. Deos levanta, conserva e acaba os Reynos, segundo 

* Investigadora do Centro de História e Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Nota:  Transcrição a partir do manuscrito da British Library, Manuscripts, Add. 15170. Este texto de Duarte 

Ribeiro de Macedo, Enviado Extraordinário à Corte de Paris (1668 ‑1676) e à de Madrid (1677 ‑79) não 
está datado, mas terá sido escrito já quase no fim da vida, sintetizando as observações do diplomata que 
acabou por morrer em Alicante, a 11 de Julho de 1680, a caminho de Turim. A circulação do manuscrito 
deve ter sido muito reduzida pois dele apenas encontrámos duas cópias, uma em Londres, que transcreve‑
mos e outra em Lisboa, na Biblioteca da Ajuda, ao contrário dos seus alvitres económicos que conheceram 
numerosas reproduções seiscentistas e setecentistas. O exemplar da BA, Cód. 49 ‑X ‑21, fls. 91 ‑104, foi 
publicado por Maria Teresa Trigo Neto e Cova, «O Pensamento político de Duarte Ribeiro de Macedo», 
Do Tempo e da História, Vol. III, Instituto de Alta Cultura, Centro de Estudos Históricos, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1970, desaparecido do mercado.
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121o mereçem as vertudes, e os viçios das Nações. Todos os suçessos que lemos mas 

devinas e humanas letras, nos dizem que florecerão os Reynos em quanto as virtudes 

florecerão nelles, e que se acabarão logo que no lugar dellas se entroduzirão os vicios, 

mas porque Deos se serve das cauzas humanas, e a dispozição destas concorreo ao 

augmento da Coroa de França, e à declinação da de Castella, será o trabalho deste papel 

descubrir huãs, e outras, e buscalas nos fundamentos destes dous grandes edefficios, e 

na dispozição interior com que se sustentão.

Monarchia de França Nasceo a Monarchia de França como outras muitas na declinação do 

Imperio Romano e a[fl. 50] trebuem os Autores a sua duração às Leys fundamentaes 

com que começou: He a principal a que chamão Salica, que exclue as femeas 

da sucçesão da Coroa, e admite a ella os varões aynda que se achem em grao 

remotissimo, preferindo por regra establecida os mais proximos aos mais remotos. 

Obra esta prudente Ley que não faltem sucessores à Coroa, e que as filhas não levem 

em dotte o direito da successão à familia estrangeira, e poem em obrigação os Reys 

de cazar os Princepes da familia Reynante: com o que se livra a Coroa dos mayores 

dous malles que tem lastimozamente padeçido outras, falta de successores, e passar 

a dominio estranho.

A segunda Ley fundamental fas indivisivel, e inalienavel a Coroa, de sorte que 

não pode o Rey separar huã parte della, e dala em soberania a hum filho, ficando 

debayxo desta Ley unidas à Coroa todas as terras, e estados que ou se adquerirão 

pellas Armas, ou entrarão em dote com as Princezas. Esta mesma Ley regula as mer‑

cêes dos bens da Coroa aos Grandes, a natureza de feudos, a mayor parte masculinos 

e em falta de varoeñs tormão à Coroa deixando aos Princepes a grande utelidade de 

ter sempre com que premiar os vassallos que meressem, e estes de ter sempre que 

esperar.

O que no principio da Monarchia fazia menos despotica a authoridade dos 

Reys [fl. 50v.] era a que tinhão os doze Pares, particularmente, os seis Seculares 

Senhores de grandes Estados, e tão pouco dependentes como hoje vemos os 

Princepes em Alemanha: daqui nasçião as guerras Civis que tantas vezes fatigarão 

aquella Monarchia com os Duques de Borgonha e Bretanha e os mais hoje se achão 

todos na Coroa, sendo o ultimo Bretanha pello cazamento de Carlos 8.º com Anna 

de Bretanha, e suposto que hoje crecerão em numero os Duques Pares he sóo titulo 

honorifico.
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122 A outra authoridade que tambem limitava o poder real era a do Parlamento que 

em seus principios se compunha de huã junta em que entravão os Duques Pares 

inseparavel da pessoa de El Rey, e que caminhava com elle para a dicizão de todos os 

negocios Civis, Criminais, e de Estado. Creceo o dominio e foi dificil de guardar a 

forma de hum Conselho errante; formarão os Reys varios Parlamentos fixos, ficando 

primeiro com a jurisdição que tem hoje o Parlamento de Pares. Conservão da antigua 

authoridade a aprovação que dão aos cazamentos Reays, as novas impoziçois e aos 

capitulos, e tratados de pazes, mas estes actos se fazem mais por observar a antigua 

formalidade, que por nessecidade. Com que os Reys de França se achão hoje com 

poder absoluto, e independente, e os Parlamentos reduzidos a tribunais de justiça 

como as Chancelarias em Castella, e as Rellações neste Reyno. [fl. 51]

Não se governa El Rey por Tribunais, ou Conselhos. Hum sóo Conselho há a que 

chamão de Estado composto de Beccas que responde ao Dezembargo do Paço, a que 

prezide o Chançeler Mayor, e que despacha diante de El Rey segundo a calidade dos 

negoçios. Pera as materias de Estado, e Guerra chama El Rey quando lhe paresse a 

Conselho de Gabinete os sogeitos que considera mais capazes para os negocios que 

quer rezolver, e pera os de Guerra são sempre os Marichais de França; mas esta forma 

de Conselho não constetue os sogeitos em posto ou dignidade. O governo politico das 

Cidades se rege por hum Tribunal, a que comummente chamão caza da Villa, a que 

prezidem os Governadores das Provincias nas Cidades Capitaes a donde assistem, e na 

Corte hum Prezidente com o titulo de Governador de Pariz.

Nesta forma correo o Governo de França conservandosse entre as invazões primei‑

ro dos Normandos, depois dos Inglezes, e sahindo gloriozamente destes perigos con‑

tendeo com os vezinhos nas expedições de Italia, e nas opozições a Carlos 5.º que fora 

Senhor de Europa a não encontrar Francisco 1.º. Seguirãose as divizões da Rellegião 

em 40 annos de guerra Civil, athé a juração de Henrique 4.º, que perdeo infaustamen‑

te a vida quando comessava a mostrar ao mundo o que podia.

Sucedeo na Coroa Luis 13.º cujo Primeiro Ministro o Cardeal de Rechilieu segun‑

do as [fl. 51v.] Maximas de Henrique 4.º, soube uzar de força, e da substancia da 

Monarchia. Livrou França dos cuidados interiores, oprimindo os Huguenotes com a 

ocupação da Arrochela, rompeo a guerra com a Caza de Austria, dispos a passagem de 

Gustavo Adolfo a Alemanha e com as ocupações de Cazal, e Arras deu os primeiros 

golpes à Monarchia de Castella.

Seguiosse a menoridade de Luis 14.º cujo Primeiro Ministro o Cardeal Mazarino 

com as Maximas do Cardeal de Rechilieu continuou com felecidade o Governo de 

França, em quanto o não perturbarão as ultimas guerras Civis.
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123Entrou Luis 14.º a governar a Monarchia, e hé justo que com elle se detenha o 

argumento deste discurso. O unico perigo que conservava o Reyno de França para as 

inquietações domesticas era a authoridade dos Princepes do Sangue, sucessores desti‑

nados à Coroa pella Ley Salica. Não podem os Reys deminuir esta authoridade porque 

lha dá a Ley fundamental emcaminhada à saude publica; e asim vemos que despois de 

extinta a jurisdição dos antigos Duques Pares, os Princepes do Sangue forão sempre a 

cabeça que buscarão os mal contentes, e que com diferentes pretextos do bem 

comum cucitarão guerras Civis os Duques de Brogonha, Borbom, Princepes de 

Condé, Cabeças, e Autores de todas. [fl. 52]

A primeira couza que fez Luis 14.º foi armarsse, e tirarlhes os meyos de se pode‑

rem armar, sobio o numero das tropas a que chamão da Caza de El Rey a 4.000 

cavalos, e a 10.000 Infantes; ocupou a Nobreza nos postos desta milicia que fez ute‑

lissimos, e com toda aquella estimação que tem nas demais Cortes os officios da Caza 

Real: com o que ficou afortunada mayor parte da Nobreza dependente de El Rey, 

assim nos que ocupão estes postos, como nos que aspirão a elles.

Os Governadores das Provincias, e das prassas fronteiras e maritimas, tinhão 

quazi absoluto o governo das armas, e das guarnições. Nomeavão os Tenentes, e 

dependião delles os provimentos dos postos, e a fazenda aplicada a sucistencia dos 

soldados. Daqui se seguia que nos movimentos civis erão senhores de conservar a 

fedelidade, ou de se passar ao serviço dos Princepes, segundo a mayor conveniencia 

que em huã, ou outra parte achavão.

Emmendou El Rey este abuso tirando aos Princepes toda a esperança de pode‑

rem formar partido consideravel: arrojouse a nomeação dos Tenentes, e provimento 

dos mais officiaes, e para administrar a susistençia dos soldados, as munições e repa‑

ros das fortificações, nomeou hum Superitendente ordinariamente homem de 

Letras, e nunca natural da Prassa onde [fl. 52v.] serve, com que o Governador nem 

pode aproveitar ‑se da Fazenda de El Rey, nem faltar a obediençia sem a união do 

Tenente e do Superitendente.

Com esta armonia de Governo se achou El Rey senhor absoluto de hum grande 

Reyno, abundante de todas as couzas necessarias para o fazerem feliçe na paz e pode‑

rozo na guerra, povoadissimo de gente de valor, e industria, capazissimo para o 

Comerçio pellas muitas Ribeiras navegaveis que o cortão, e pellos muitos portos que 

tem em ambos os Mares, confinante com as mais ricas Provincias de Europa, que 

todas necessitão de seus frutos, governado por huãs mesmas Leys, comonicado por 

huã só Lingoa, servido por huã só Moeda sem diferença de privilegios o que tudo 

forma huã só Nação comum nos costumes, e no trato Civel.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 17 Especial Março de 2010 pp. 120-138

Ve
rd

ad
ei

ra
s 

ca
uz

as
 d

a 
pr

os
pe

ri
da

de
 d

a 
M

on
ar

ch
ia

 d
e 

Fr
an

ça
 e

 d
ec

li
na

ss
ão

 d
a 

de
 C

as
te

lla



124 Estas grandes dispozições governadas com a applicação e cuidado, como vere‑

mos, tem chegado aquelle Reyno a felicidade em que está. João Botero observou Ter 

França quatro minas em quatro frutos: Linho, Trigo, Vinho e Sal, dos quaes todas as 

naçõens vezinhas neçecitão. Virão os Ministros de França que esta riqueza natural lhe 

seria mais util senão comutassem por fazendas estrangeiras, e applicarão os Povos 

com o uzo dos vestidos, e adornos das cazas, e ao uzo militar dos exercitos, e arma‑

das.[fl.53] 

A Nação franceza hé naturalmente laburioza e ambisioza com o que se logrou 

felixmente o trabalho dos Menistros com tal abundancia, e numero tão excecivo de 

obreiros, e officiaes em todas as artes, que não sóo conseguirão ter o necessario, e 

receber de todas as Nações dinheiro pellos frutos, mas crescerão com a industria, 

com o preço em que puzerão as obras, e com a fermozura e aparencia dellas e serem 

uteis, e dezejadas de todas as Nações, e mayor entre todas o uso das obras francezas 

que das proprias. Esta hé a unica cauza da sua riqueza e a razão porque a mayor parte 

do dinheiro que vem da America fazendo circulo por varias Provincias pára em 

França.

Conseguirão com este conselho, álem da riqueza, as mayores duas felecidades 

dos Reynos: destentar a ociozidade dos Povos e acresçentar o numero dos moradores 

que cresceo com a subcistencia que tirão do continuo trabalho das mãos.

Esta hé tambem a cauza da opulençia do Erário, e rendas Reays que constão de 

30 milhões de escudos anuais, couza que hé tão certa, como pareçe encrivel às 

Nações estrangeiras. El Rey depois do anno de 1660 pôs todo o cuidado em livrar a 

sua fazenda de empenhos, e regular a boa admenistração della, o que conseguio em 

poucos annos com a contenuação dos tributos de que os Povos são pacientissimos; 

e com aplicar sóo a esta despeza o que tinha livre. Achou hum [fl. 53v.] Ministro 

fidilissimo e económico a quem emcomendou o governo da fazenda, homem de 

ordinario nascimento entre a Nobreza e o Povo. Os nobres nenhum emprego tem na 

admistração da fazenda, tudo se arrenda, com o que são poucos os exactores, as 

tenças, a que chamão penções, se pagão vencido o anno, e depois que El Rey sabe o 

que popou das suas rendas, custuma tambem El Rey dar por huã vez a satisfação que 

havia de dar na tença, o que faz parecer a mercê mais opulenta e effectiva, sem ficar 

obrigada a fazenda Real. No provimento dos postos de Guerra e Justiça declara sem‑

pre El Rey que a viuva e filhos dos mortos a que se deve recompensa deem os pro‑

vidos tanto, com que sem empenho da fazenda se satisfazem muitos serviços, e hé 

tal a comodidade dos postos que ficão todos contentes.
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125O Estado Ecleziastico concorre tambem utilmente para a Fazenda de El Rey, com 

frequentes donativos voluntarios. Junta ‑se em cada huã das Provincias, e em todas as 

juntas a que chamão assembleas fazem a El Rey grossos donativos de que o Estado 

Ecleziastico faz entre sy repartição.

O Estado dos Povos hé laboriozissimo na cultura das terras, e no trabalho das artes 

macanicas. Em geral hé pobre pello muito que contribuem os lavradores aos senhores 

das terras, e todos os tributos e impozições. Dizem os ministros, querendo buscar 

disculpa ao muito que delles [fl. 54] tirão que o que pagão os faz laboriozos, e nasce 

do seu trabalho a abundancia porque não teem hora ocioza, e dão muito poucas ao 

descanço, igualmente molheres, e homens, nas artes, no lavor dos campos, na criassão 

dos gados, e aves de toda a sorte.

A Nobreza, menos os que servem as dignidades Ecleziasticas, nenhuã ocupação tem 

mais que a da guerra, nem os filhos segundos outra fortuna que buscar. As togas ordi‑

nariamente andão nas familias, e a primeira Nobreza não ocupa os lugares que vagão. 

Os Governos das Praças, e Provincias são premio dos serviços da Guerra, e isto obra que 

todos os nobres caminhão a elles pelo exerçiçio das Armas, e mais que tudo, os emi‑

nentes postos de Marechais de França, a que unicamente se sobe pella virtude militar.

Os outros postos a que aspira a nobreza são os Titulos de Duques, nestes há dife‑

rença: os que não são reconheçidos no Parlamento, são pessoais, não passão aos filhos; 

os que são reconhecidos, são hereditarios, mas não passão a filhas porque a dignidade 

consiste em ter assento no Parlamento quando El Rey vay a elle, e deste acto são inca‑

pazes as filhas com o que a Nobreza tem sempre a que aspirar, e El Rey com que a 

convidar, e ter dependente.

O Estado da Nobreza hé fertil de sugeitos capazes de todos os empregos, pella boa 

educação que tem. Os filhos dos nobres, nem no paço, nem [fl. 54v.] nas converçações 

entrão sem aprender nos Collegios a Gramatica, a Philosophia, e nas Academias os 

exerçiçios de Cavallo, e toda as Artes Liberaes, e depois correrem Italia, Alemanha, e 

Inglaterra.

Não hé deste papel referir os vicios, e as virtudes das Nações franceza, e castelhana. 

Em todas as do mundo há vicios e virtudes nacionais. O cuidado da criação dos moços 

reprime aquelles e faz luzir estas. Aqui se apontão sóo as virtudes que ajudão ao bom 

governo das Monarchias, e os vicios que se oppoem a elle. Concorre a Nobreza de 

França ao serviço, e gloria do seu Princepe, recebendo com agazalho, e cortezia todos 

os homens nobres de outras Nações. Se estes servem, e meressem, chegão aos postos 

superiores sem queixa nem inveja dos francezes, antes com geral approvação. 
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126 Isto produz o convenientissimo effeito de fazer dezejado, e buscado de todos o 

serviço de França. O mesmo sucede quando nos homens de inferior condição se topa 

o merecimento.

Outra virtude praticão dignissima da Esphera dos Nobres, e não menos conve‑

niente ao bem publico. Tem ‑se por acção vil satisfazer com ventagem, e por mão alhea. 

O nome de assaltada hé incognito em França, e passa a tanto que perde a opinião, e a 

honra quem se servio daquelles meyos. [fl. 55]

A forma de governo prezente conduz tambem muito para a filiçidade que logra, 

porque os negoçios têm todos facil execução e despacho prompto. Entrão a despacho 

tres Secretarios, da Fazenda hum, outro de Guerra, e outro das Negoceações e corres‑

pondencias estrangeiras: aly no mesmo acto sobre o negocio que hum Secretario 

propoem, informão os mais pello que toca a sua Repartição, e sahe tomada a rezolução 

sem a dilação e embaraço de Juntas, Concelhos, e Consultas. E se executam as rezulu‑

ções de sorte que senão perde tempo entre a rezulução e a execução; o que facilita a 

promptidão dos meyos. Se se aponta dia certo nenhuã dispozição espera o dia. E daqui 

nasceo nesta ultima guerra, estar El Rey em Campanha dous mezes antes que os seus 

inimigos aparessecem nella.

Accresse a tudo as acertadas Leys com que El Rey emmendou varios abuzos. 

Extinguio os dezafios, tão introduzidos entre a nobreza, que sem cauza sahião a 

Campanha tendosse por defeituozo o moço nobre que não tinha entrado em dezafio, 

ou sendo primeiro, ou segundo nelle.

A ultima cauza das felicidades de França e que pode ser a unica, he a observancia 

da Justiça no castigo dos delitos publicos, e o respeito com que toda a sorte de gente 

a teme: mandou El Rey no principio de seu governo Deputados a todas as Provincias 

com a unica occupação de examinar se havia Senhores [fl. 55v.] de Vaçalos que os 

oprimissem, e tratassem com violencia, se havia Regulos, e poderozos que perturba‑

çem a justiça, e violentassem os pobres. Forão grandes os castigos que se executarão, e 

muitos os que perderão a pátria, dezenganados de perdão em semelhantes delitos. Era 

Pariz de noute hum teatro de roubos; agora esta de sorte que tem as Ruas as mesmas 

segurança que as cazas. Hum exemplo de que fui testemunha mostrará este grande 

bem dos povos.

Depuzitarão na mão do Senhor de huma caza de aluguel a carroça do Marquez de 

Veiñs, que vivia em hum quarto da mesma caza por huã divida. Quiz o Marquez huã 

noute tirar a carroça da caza, e não pode sem que o ruido despertasse; o hospede gri‑

tou, e a poucos gritos entrarão no patio sette homens de cavallo com cravinas. 
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127Informouse o Cabo da cauza dos gritos, e disse ao Marquez estas palavras: Monsieur, 

o tempo das violencias hé acabado, temos Rey que as não sofre. Calou o Marquez, e o 

negocio se compôs.

Com tam bem fundadas Leys, com Povos inimigos do ocio, a Nobreza toda militar, 

com tanta abundançia de meyos, e hum Rey que sabe uzar delles, que acompanha com 

a prezença os seus exercitos, que faz obedecidas as Leys, que tem Ministros, e não tem 

Valido, que muito logre felecidades na guerra, e seja arbitro de Europa. Aos Imperios 

dos Idolatras favorecça Deos quando [fl. 56] forão observantes da justiça. A esta virtu‑

de se atrebue a duração do poder Romano por testemunho da Sagrada Scriptura que 

lhe chama gente poderoza com justiça.

Concorreo para as prosperidades de França a dispozição com que El Rey 

Christianissimo achou Europa primitida por Deos ou a favor seu para castigo de todos 

os confinantes. Achou o Imperio dividido em interesses. O Emperador que o pudera 

unir, Princepe sem viçios mas sem virtudes de Rey, mais capaz de ser governado que 

de governar. Castella debil, e exausta, como veremos. Inglaterra, não sóo com pouca 

inteligencia mas com publicas desconfianças entre El Rey e os povos. Olanda toda apli‑

cada ao comerçio, e esquecida da dessiplina militar com que se fundara. Italia sem 

forças nos Estados de El Rey Catholico, dividida em pequenos Principados. Os 

Venezianos declinados do antiguo governo sem cabedaes, e sem haver respirado da 

Guerra do Turco. Enfim, não achou El Rey Christianissimo hum rival que se lhe pudes‑

se oppor, e medir a espada com forças iguais.

Monarchia de Castella Depois da perda universal de Espanha, em que foi extinta lastimozamente 

pellos Arabes, a Monarchia dos Godos, se retirou às Monta [fl. 56v.] nhas de Austria, e 

Galiza, aquella parte da Nobreza e Povo que escapou das Armas, e não quis viver sogeita 

ao barbaro dominio dos Mouros. Acharão entre sy D. Pelayo, Princepe de sangue Real, 

e o ellegerão mais como General de exercitos que como Rey de povos e Provincias, 

achando ‑se reduzidos a se defender, entre a aspereza dos Montes, soldados todos que 

se valião para sustento das vidas, mais das espadas que dos arados. Favoreceo Deos 

estes principios com tantas vitorias que puderão sahir dos Montes, ocupar Cidades, 

ganhar campos, e terras de que puder sustentarse. Não tinha o governo Leys certas, a 

necessidade dava as Leys, conservava a união e a obediencia.

Assi como as terras se ganhavão, as repartião os Reys pellos Nobres que as ajuda‑

vão a ganhar, pondo ‑lhe sóo a obrigação de acudirem a guerra com o numero da gente 
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128 de que erão capazes as terras que lhe davão. Aqui teve ilustre principio a Nobreza anti‑

gua dandose a estes senhores de terras o titulo de Ricos homens de soga e cizehilho 

(?), termos que explicavão a jurisdição quazi soberana que tinhão sobre os vassallos. A 

sua authoridade era tal que não erão válidas as merçes dos Reys sem que as confirmas‑

sem: nas suas mãos fazião para pleito e homenagem os Alcaydes mayores dos Castellos 

que possuhião, e nellas juravão de as defender em seu nome e as não entregar sem 

ordem sua.

Pondosse depois com as conquistas o dominio [fl. 57] mais dilatado, foi necessa‑

rio dar Leys aos Estados, e esta neçessidade fundou as Leys de Touro, e das partidas, 

mas a sucessão da Coroa não se regulou mais que pello direito comum, levando a 

primugenitura o Reyno conforma menos estreita, que a de hum Morgado regular, 

porque os Reys podião devidir os Estados em seus filhos, como muitas vezes sucedeo, 

em grande damno da Cauza Catholica, porque divididas as Provincias, se divedia o 

poder e passava a divizão a formar guerras entre os Princepes. Nenhuã moderação 

sedeu a authoridade dos ricos homens, a qual cresçeo a tanto que muitas vezes tinhão 

entre si guerras, formavão exercitos de seus vaçalos, e se davão Batalhas, sem que a 

authoridade Regia pudesse discidir pacificamente as duvidas dos grandes.

Fundarãose depois as Ordens Militares, gloriozissima instituição, porque ao valor 

dos cavaleiros se deve a mayor parte da restauração de Espanha. Deu ‑se aos mestres tão 

suprema authoridade que tinhão absoluta administração de todas as rendas das ordens, 

e dos Mestres reconhecião os cavaleiros o premio dos serviços e os Mestres lhe devião 

a elleição da dignidade.

Tinhão os Reys a mesma dependencia dos Mestres que dos Ricos homens, com 

huns, e outros, repartião as terras que ganhavão, e todas ficavão [fl. 57v.] em patrimo‑

nio, sem condição ou Ley que as pudesse tornar a encorporar na Coroa. Pareçia pouco 

o que davão, porque davão terras quasi dezertas, e arruinadas das invazões continuas 

da guerra. Deste principio foi nascendo a grandeza de Castella nas cazas que hoje 

vemos, de que podem ser exemplo as Cazas de Medina Cidonia, e Arcos, que se for‑

marão em Andaluzia das muitas terras que com elles repartio El Rey Fernando o Santo 

depois da conquista de Sevilha.

Estas imodicas doações forão de grande damno à Coroa, porque como as terras 

ficavão em patrimonio das cazas, ficavão incapazes de formarem novas mercês em 

premio de novos serviços, e os Senhores dellas menos dependentes porque não têm 

mais que esperar, e para a memoria dos fundadores das Cazas pouco uteis, porque 
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129como succedem as filhas, perde a memoria dos fundadores, a confuzão das cazas, 

como hoje se ve unidas sette cazas na de Medina Celi: alem de que separandose os 

Ramos das familias com menos Cabedais do que hé necessario para conservar o esplen‑

dor da Nobreza, vem a cahir a succeção em Linhas separadas dos troncos, não só mas‑

culinas, mas femeninas, e em pessoas com alianças ordinarias, e que o tempo quazi 

tinha escondidas entre o povo, do que há muitos exemplos.

Esta grande authoridade dos Ricos homens [fl. 58] e dos Mestres, deu occazião a 

cedições, e parcealidades que formarão guerras Civis, e obrigarão aos Reys a capitular 

com os Vaçalos, pellos trazer a seu partido, e sempre com perda da Coroa, porque nas 

capitulações tiravão esta, ou aquella Cidade, ou Villa, de que há infinitos exemplos nas 

historias de Castella. Sirva sóo de exemplo a confiança com que hum Grão Mestre 

capitulou com Henrique 4.º dando ‑lhe em cazamento sua Irmã, que depois foi a 

Rainha Catholica, exorbitançia tão mal sofrida de Deos, que vindo à Corte a celebrar o 

casamento, morreo repentinamente a duas jornadas della.

Quazi no mesmo tempo se fundarão os Reynos de Aragão e Navarra, com diferen‑

tes Leys, e foros. O de Aragão, com hum Tribunal que servia de fiscal das rezoluções 

dos Reys, mas menos contrario ao Governo Monarchico, porque obrava com authori‑

dade publica.

Com esta forma de governo contenuou Castella a guerra dos Mouros; settecentos 

annos de trabalhos militares custou a expulsão daquella Nação barbara, e a cauza desta 

dilação as diversas das Guerras Civis, e externas, de huñs e outros Reys. Unirãose as 

Coroas de Aragão, e Castella com o cazamento dos Reys Catholicos, debayxo do governo 

de hum sóo Rey, mas não entre sy, porque ficarão separadas nos foros e nas Leys, dife‑

rença que naturalmente faz dificil, e dissonante a armonia do Gover no. [fl.58v.]

Acabou Fernando Catholico o grande lançar os Mouros de Espanha, e achandosse 

livre dos inimigos cazeiros, menos dependente dos grandes, e dos Mestres resolveo 

fazer ‑se independente, e acabar com a authoridade de huns, e outros. Unio os 

Mestrados à Coroa, livrou os Ricos homens da obrigação de acudirem à guerra com 

vaçalos com o que lhe tirou a jurisdição que estava unida àquella obrigação. E mais 

fezera se o não divertirão as guerras de Italia, porque consta dizer a Phellipe seu genro, 

quando entrou a suceder nestas Coroas, que lhe deixava hum Reyno melhorado do que 

o achara, mas não tanto como quizera.

Sucedeo Carlos 5.º na Monarchia de Castella, e pera concordar a nobreza de 

Alemanha e Castella, deu principio ao titulo de grande, separando de entre os titulares 
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130 as Cazas de mayor lustre, e antiguidade formando assim huã sphera superior da qual 

se pode dizer que são incapazes de sofrer a sugeição, e de se conter na liberdade. Capaz 

era este grande Princepe de dar milhor forma à Monarchia, e remedear os abuzos que 

nella contenuavão, mas as viageñs que fez, as grandes occupações em tão vastos e dis‑

tantes dominios, os trabalhos de tantas expidições militares não lhe derão tempo para 

cuidar na economia de Castella.

Em huã carta que escreveo a seu filho, de Barcelona, na ultima viagem que fez fora 

de Espanha reconhece esta falta, e lhe dá os [fl.59] conselhos que devia executar. Diz 

que sente muito deixá ‑lo sem fazenda, e tão desordenados os meyos de a poder refor‑

mar, e teme que seus suceçores não tenhão fazenda com que poder conservar tantos 

Reynos. Vede (acrescenta) como despachais com D. Blasco porque insencivelmente vos 

há ‑de governar, e o Rey que em Espanha for governado vay perdido.

Sucedeo Phellipe 2.º, Princepe de talento, e capacidade, mas tão ciozo de poder 

ser governado que nada deixou ao cuidado alheo. Admira o muito tempo que dava ao 

exame das consultas a que respondia de sua mão, o cuidado que empregava no gover‑

no particular da cidade onde estava a Corte. Referem, que examinando a huã conta de 

dous milhões advertio que estava errada em dos maravedis. Esta nimia ocupação o 

descuidou das materias de Estado mais importantes, e deu occazião a que no conseyto 

dos homens entendidos seja estimado por milhor Prezidente de Castella que Rey de 

huã grande Monarchia.

Affectou estender o Dominio, e adquirir novos Reynos, mas sem se mover da 

Corte, nem se expor aos trabalhos militares. Esta ambição mal regulada o obrigou a 

immenças, e inuteis despezas, podendo nas guerras Civis de França dividir aquella 

Monarchia em diverssos Principados se applicou a dominala, ou huã grande parte 

della, e em huã, e outra cauza conseguio. Em [fl. 59v.] penhou a fazenda na custoza 

expedição de Inglaterra, contra o parecer do Princepe de Parma, e divertindo a força, 

e os cabedais com Inglaterra e França, deixou respirar os Olandezes, que pudera sugei‑

tar a menos custo, deixando a seus sucessores o inutil empenho daquella guerra.

Sem dar conveniente forma à fazenda Real, gastou na fabrica do Escurial onze 

milhões, insigne monumento da grandeza Real, mas em que ficou mais acomodada a 

sua memoria, que a sua Coroa. Foi sospeitozo, e temido, deffeitos inseparaveis. 

Reconheçeo o inconveniente da riqueza, e numero dos Grandes, quis abatêlos, e entre 

as defeculdades deste cuidado disse hum dia a hum Ministro de quem se fiava: Que 

faremos a los grandes que andam muy gruessos? (Respondeu ‑lhe) Empeñarlos em 
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131gastos e darles faculdades: que hé darle licencia para empeñar sus cazas. Assy o fez, e 

conseguio, mas com errado sucesso, porque hoje como não tem cabedal para servir, 

quando servem, sóo tratão de adquerilo. Deu tanta authoridade às Letras, que achando 

a Nobreza comodidades seguras na profição dellas deixou huã grande parte a vida das 

Armas: mais fácil fora por os grandes em temor de que podião ser castigados se delin‑

quisem, e que sem virtudes não havião de subir às dignidades.

Sucedeo Phellipe 3.º e declinando [fl. 60] nelle o spirito militar do Avô, e poli‑

tico do Pay, lançou o pezo do governo sobre o Valido, e governou absolutamente a 

Monarchia, o Duque de Lerma: neste Reynado se sustentou a Coroa no pezo da sua 

grandeza. Fez o Duque de Lerma a tregoa com Olanda, ou porque achou a sua conve‑

niencia na paz, ou porque entendeo que a guerra descubria os achaques interiores 

deste grande corpo; logrou este Princepe o Estado prezente sem nenhum cuidado do 

futuro, deixando continuar os abuzos, nos desperdicios da fazenda, na perda do 

comerçio, na ociozidade dos vaçalos.

Passou o settro a Phellippe 4.º que da mesma sorte que o Pay entregou o governo 

ao Conde Duque, cujo dezordenado capricho quis começar o remedio da Monarchia 

pello mais dificil na união de todas as partes que a compoem a huã sóo forma de 

governo, e não dezistindo das dispozições deste intento entre a ocupação da guerra 

externa, introduzio a total divizão, e a guerra em Espanha: neste Governo acabarão os 

abuzos de se introduzir como custume, acabou de se empenhar o Erario, e debilitous‑

se a sustançia dos vaçalos, extinguirãose as tropas, e as milicias em que durava ainda a 

antigua disciplina. [fl. 60v.]

Suçedeo na Coroa Carlos 2.º debaixo da Tutela e Regençia da Rainha May, e nesta 

menoridade se entrou no empenho da guerra ultima contra o pareçer do Condestavel, 

e do Conde de Penharanda; este disse livremente no Conselho em que se deliberou, 

que se a guerra se fazia com dinheyro, gente, e Cabos, nada disto havia em Castella.

O Primeiro damno que padeçe esta Monarchia hé a divisão dos Estados, que 

quando a fazem mayor a fazem menos poderoza. Faltarão os Princepes em unir estas 

partes separadas em amor e interesse, e que fizesse a arte o que não fez a natureza; 

pello contrario pareceo têlas sugeitas com prezidios, e fazer os prezidios hum conti‑

nuo testemunho da servidão, separados como estrangeiras dos comercios, das nave‑

gações, e tratadas em tudo como estranhas, com destinções viziveis da Nação que 

dominava, e das que servião: esta hé a única cauza que a antiguidade deu à ruina das 

Republicas de Grécia.
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132 O Segundo mal, e o mayor de todos hé a falta da gente. O texto sagrado não conta 

por riqueza dos Reys o numero dos Reynos, mas o numero dos vaçalos. Cauza horror, 

e lastima ver hoje Espanha, que o testemunho da antiguidade nos mostra ser a Rainha 

das Provincias, no numero dos ha[fl. 61] bitantes, na fertelidade das terras, na opulen‑

cia das minas, e finalmente em todos os bens da natureza: hoje se vê na mayor parte 

de seus campos sem cultura, e ruina a mayor parte de seus povos.

Não são as guerras a cauza como erradamente se cuda, porque o damno come‑

çou depois de acabar a guerra dos Mouros. De poucos annos antes lemos que pondo 

hum Rey de Granada citio a huã Praça que deffendia o Marquez de Cadiz, o socorreo 

o Duque de Medina Cidonia com 3.000 cavalos e 70.000 Infantes, todos da Andaluzia, 

e a mayor parte seus vaçalos. Concorrerão para esta publica disgraça as expulções em 

diversos tempos constando a ultima dos Mouriscos de 600.000 almas. Concorrerão 

as levas da nação espanhola para os prizidios dos Reynos dominados, que só della se 

fiavão. Concorreo o descubrimento de Indias, e acabou de pôr dezerta Espanha a 

perda das artes macanicas, porque servindo ‑se só das manifaturas estrangeiras os 

officiaes espanhoes, não tendo com que sustentarsse se passavão a Indias, e os lavra‑

dores não tendo com quem gastar os frutos, deixavão a lavoura. As imensas riquezas 

que produzio a America, e que fizerão filices, e ricas todas as Provincias de Europa, 

servem sóo em Espanha de comutação pellas manifaturas, e drogas estrangeiras. O 

que mais admira hé que offerencendose os vaçalos [fl. 61v.] de Flandes a dar a 

Espanha, e Indias toda a roupa branca de que nessecitão, e os vaçalos de Napoles e 

Milão todas as obras de seda, se regeitarão estas propozições, e se deixou o comercio 

a inimigos da Coroa.

Os Povos que restão vivem em suma ociozidade, só o precizo para poder viver 

trabalhão, e dão ao ocio todo o tempo que podem viver sem trabalhar. O Dom que foi 

achado para distinção entre a Nobreza e o Povo, hé uzurpado de todos os que não 

vivem de officio macanico, e daqui nasce que todos os ociozos satisfeitos com esta 

vaidade, buscão vida, e ocupação, não só inutil mas danoza à Republica, e fazenda de 

El Rey. Seja exemplo huã couza verdadeiramente digna de espanto. Em todos os povos 

onde pagão tributo as fazendas e os frutos, há homens que vivem de as introduzir e 

tirar furtadas aos direytos; são conhecidos pello nome de metedores e sacadores por 

alto. Isto hé geral desde os portos a donde entra, e sahe o ouro, e prata, até os menores 

povos aonde entra vinho, e outros quaisquer generos de frutos. Preguntey a hum 

sogeito pratico se haverião 40.000 homens com este exerçiçio, e se rio do pouco 
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133numero que lhe propus. Esta intrudução passa a não ter remedio, porque os executores 

da Ley (que há muitos contra este abuzo), são os que ordinariamente vivem delle, além 

do que não podem as justiças contrastar o numero dos metedores, nem a calidade  

[fl. 62v.] superior de alguns. Os postos mayores, os vireynatos, governos, e occupas‑

sões militares são Patrimonio da Nobreza; basta nascer grande para conseguir huñs e 

outros, e assy não hé muito se descuidem de os mereçer. Criãose os Nobres com tanto 

descuido das boas Artes que athe de montar a cavalo (assi o confessão) estão esqueci‑

dos. A utilidade dos postos hé só o fim de os occupar, e da riqueza adquirida nelles 

fazem publica ostentação na Corte, nos Palacios que fabricão, e nos adornos com que 

os cobrem. Como da Corte se sahe com o Bastão a governar as armas, da criação da 

guerra senão faz cazo, nem honra de a buscar baste, por exemplo, que preparandosse 

o Françês para o sitio de Puiserdan, unica praça com que se cobrião Catalunha, e 

Aragam, e depois citiandosse não sahio da Corte hum só homem nobre, nem cessarão 

os passeyos, as comedias, as bevidas varias e todos os mais exercicios de huã paz viço‑

za. As cazas dos grandes estão geralmente empenhadas, e muitas em administração de 

Acredores. Todos os que acompanharão a El Rey a buscar a Rainha pidirão faculdade 

para novos empenhos. Vi naquella Corte muitos cavalleiros Italianos, e Framengos com 

serviço de muitos annos na guerra todos queixozos, desprezados e cançados mais de 

requrer, que de servir.

Os Tribunais são tantos como as Coroas e tanto o numero dos Conselheyros, e 

officiaes [fl. 62v.] que admira terem todos que trabalhar, e que comer, e na dilação 

com que correm os negoçios se vê que o numero serve mais ao embaraço, que a expe‑

dição, e que se proverão mais para acomodar os homens que os negoçios. Alem dos 

/////// e grande numero de Ministros, não há negoçio particular sem junta. Junta de 

Armadas, Junta de Minas, Junta de Dezempenho, Junta de Comercio, Junta de Alivio, 

Junta de Peste e para as prevenções da entrada da Rainha se formou huma Junta. O que 

comumente se faz para qualquer negoçio que dá cuidado, e em se formando se perde 

o cuidado do negoçio. Servem só as Juntas de mutiplicar as consultas, e defecultar o 

despacho dellas. Que muito que falte armonia em tanta variedade de vozes! E como se 

poderão reduzir a consonancia tantos instrumentos. Padeçe a Monarchia a mesma 

dezordem que vemos nos insendios. Acode a elles muyta gente em confuzão, todos 

gritão, todos dezejão o remedio, todos apontão vários, ninguem obra, porque nin‑

guem obedeçe e todos mandão; se acudirão poucos homens com instrumentos pro‑

porsionados, e boa ordem se remedeara em poucas horas.
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134 A fazenda tem empenhos desde o tempo de Carlos 5.º. Seus sucessores acabarão 

de empenhar o Patrimonio Real. Depois de em [fl.63] penhado forão necessarios 

novos tributos e sobre estes se forão fazendo novos empenhos. Fez a Coroa o serviço 

que chamão de milhões, para sua administração se formou nova meza no Conselho da 

fazenda com tantos Conselheyros e officiaes como o Antiguo Conselho. Repartem 

pellas cabeças de partidos, que correspondem as nossas Comarcas, administradores. 

São infinitos os homens que procurão estas administrações, com as mayores accomo‑

dão seus parentes, com as menores seus criados, e em poucos annos de huã adminis‑

tração sahem todos ricos. As alcavalas, e trebutos antigos se arrendão já por menos do 

que pagam de juros. Destes tira El Rey meyas anatas e 8 por100 da condução do 

dinheiro. Os despachos levão outra parte, e o senhor do juro se tem 100 – cobra 25. 

O que parece incrivel hé que sobre as meyas annatas há novos juros, sobre a cruzada 

juros. O Estado ecleziasthico paga hum subcidio applicado à conservação de 40 galés, 

e está carregado de juros, da mesma sorte, o papel celado.

Admira, e lastima juntamente o que padessem os povos. Diminuesse o numero 

dos moradores, e os lugares pagam a mesma quantia com 100 vezinhos o que pagavão 

200; o custo com os exactores excede as contribuições, o que começou por [fl. 63v.] 

pena dos Mouros hé já celario e obriga esta violencia a que os pobres se salvem della, 

mendigando. Viver da fazenda Real está tão fora de ser culpa, que se tem em pouco 

quem a manejou sem se aproveitar.

A mayor prova da desordem a que tem chegado a administração da fazenda, e o 

descuido com que se deixou aos estrangeiros o comercio, he ver que entrão este anno 

em Galiões e frota mais de 50 milhões de patacas, e que pella conta que exactamente 

vi fazer a homens praticos ficarão em Espanha, entre os direitos de El Rey e fazenda de 

particulares, só quatro milhões.

Duas vezes tomou El Rey as consignaçois aos Assentistas e lhe pagou em juros, e 

como esta satisfação lhe não dava dinheiro prompto para pagar a seus acredores estran‑

geiros; ouve home que cabendolhe cem mil ducados de juro quebrou. Daqui nasce que 

a fazenda de El Rey está hoje em crédito, e ainda que consigne effeitos certos, não há 

quem se empenhe com ella. Para obrigar aos Assentistas se passou a indignidade de lhe 

dar titulos de Marquezes, Condes e Barões, e agora nas necessidades prezentes se ven‑

derão trinta titulos.

O que ajudou a perder a fazenda e a tem impossibilitada de remedio hé a intro‑

dução do Belhon. Fabricou ‑se moeda de cobre com valor tão subido, que os estrangei‑
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135ros o trocarão pella [fl. 64] prata; a cópia que introduzirão, e se lavrou dentro em 

Espanha hé tal que não há outra moeda uzual, e de necessidade se valem desta intrin‑

secamente falsa. A este dano forão acudindo com baixas tão mal reguladas, que des‑

truirão muitos particulares sem remedear o comum.

Achouse depois El Rey sem cabedais para a guerra de Portugal. Fez nova moeda 

por Arbitrio de D. João de Gongora, juntando a 100 livras de cobre, vinte de prata, 

ainda assi não teve preço correspondente ao valor intrinsico. E Dom João de Gongora 

reconheçeo os damnos, afirmando que se Portugal senão ganhava com aquella moeda, 

Castella se perdia. Dentro em poucos annos recolherão os estrangeiros toda a prata 

desta moeda deixando em seu lugar a mesma forma de moeda com huã leve tintura 

de estanho.

São inumeraveis os damnos que se seguirão porque todos os frutos, e fazendas 

subirão a preço tão exceçivo quanto hé dezigual na moeda o valor intrinsico do 

legal. O comercio interior se dificultou pella deficuldade que tem os mercadores de 

conduzir o dinheiro de um lugar a outro. Os particulares são os ligisladores do preço 

do cobre, porque ninguem recebe partidas de Belhon [fl. 64v.] para dar prata, ou 

ouro sem ganancia, e daqui nasce que todos os dias sobe o valor do ouro e prata, 

trocado a cobre. Eu achey os dobrões a 96 Reales de Belhon, e no fim de dous annos 

os deixey a 108 – e por mais que esta moeda baixe a respeito do ouro, e prata, sem‑

pre hé dezigual e vil, com o que insensivelmente se introduzem novas quantidades 

não só pellos estrangeiros, mas pellos naturais que comumente a fabricão. As rendas 

de El Rey padeçerão huã espantoza deminuição porque como todas se cobrão em 

Belhon, quando El Rey faz hum assento, ou para passar dinheiro fora, ou para trazer 

de fora materiaes, se a quantidade que passa hé de hum milhão, há ‑de dar tres nesta 

moeda.

O comercio dos frutos de Espanha padesse o mesmo damno, seja exemplo a lam. 

Tirão os estrangeiros dous milhões neste genero que pagão a Belhon, ou pello valor 

do Belhon: há 30 annos que valia a arroba 70 Reales de 70, não bayxou e de 75 – não 

subio. Então valia o dobrão – 68 – Reales de Belhon, hoje val 108, com que comprão 

hoje por hum dobrão arroba e meya de lam, havendo comprado há 10 annos menos 

de huã arroba por hum dobrão. Estes e outros muitos damnos se seguirão a esta desor‑

dem tão deficultozos de remediar que consultando D. João o mais inteligente homem 

de negócio que tem Espanha sobre [fl. 65] o remedio, lhe respondeo, Senhor, o 

Belhon nos perderá dentro em 10 annos, o remedio dentro em dous.
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136 Passemos ao mayor dos malles. A justiça, única conservadora dos Estados, em 

nenhuã das partes de que se compoem tem authoridade. Já dicemos que os postos 

mayores não se destrebuem por esta virtude porque os tem a dependençia feito here‑

ditarios. Os postos menores se topão com o mereçimento hé pello meyo do dinheiro, 

ou do favor, e raras vezes despido destas duas qualidades achou o premio.

Nos delictos dos Grandes e dos poderozos, perdeo a Justiça a jurisdição; dos 

pequenos, e pobres passou a jurisdição a injustiça; porque os Ministros não são exe‑

cutores da Justiça com aquelles, e com estes são tiranos. Explicarme ‑hey com exem‑

plos, posto que vulgares: Hum filho de hum Grande, acompanhado de dous criados, 

se andava entretendo huã noute com pendencias. Topou com hum homem de valor e 

recebeo huã estocada. Estando ‑se curando lhe disse o Pay, filho, se matares hu Bispo eu 

vos curarey, mas de huã estocada não vos posso livrar.

Foy preza huã molher por matar seu marido, e querer cazarse com hum seu 

amigo. Provouse o cazo, mas em quanto teve dinheiro que [fl. 65v.] dar a forão entre‑

tendo dous annos na cadea com sperança de sahir bem della. Passados os dous annos, 

lhe forão noteficar sentença de morte. Respondeo, ay seis dias que lo esperava, porque 

tantos ay que se me acabó el dinero. Por qualquer couza que hum homem entre na 

cadea, a primeira couza que faz o carsereiro, hé pôr ‑lhe hum pezado grilhão, que se 

lhe não tira sem o remir de 2 atte 8 dobrões, segundo os cabedais que tem. A segunda 

couza hé pôr junto delle huã cama, e ainda que o homem mande vir outra de sua caza 

há ‑de pagar a tanto por noute a que se lhe ofereçia, dure a prizão quanto durar. Há em 

Madrid 60 Auguazis, nenhum tem ordenado, e comprão os postos por 400 dobrões, e 

pudera ser mayor o preço, porque todos quantos comprão, vendem, e trabalhão, lhe 

pagão pensois annuais.

Não padesse a Justiça Civil menos abuzos. As despezas dos litigantes são incriveis. 

O officcio de Escrivão hé o mais pingue, porque os selarios são a seu arbitrio. Todas as 

vezes que o feito passa da caza do Escrivão, à do Letrado, e torna deste, e passa ao 

Rellator, contão huã pataca pera o mosso, que levou o feito. A pressa ou vagar segundo 

a conveniencia das partes tem preço certo. Dão tres Juizes huã sentença; os Lacayos, e 

pagens de todos tres vão a caza da parte [fl. 66] que ganhou a cauza buscar as alviça‑

ras, com a mesma confiança com que hum homem vay buscar o que lhe devem, e me 

afirmarão que não tinham outros selarios. Baste a relação destes abuzos pera supor os 

que se não referem. Não creyo que toquem e subão a integridade dos Ministros, por‑

que conhecimentos de grandes letras, e vertude.
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137Todos os abuzos que tenho referido, todos os descaminhos na fazenda, toda a 

transgreção das Leys civis, e criminais, tem feito o custume quazi licitas, deixando as 

Leys sem força, sem authoridade os Magistrados, e se pode aplicar a Madrid o que já 

na declinação do Imperio disse de Roma S. Cipriano: cedeo o direito aos peccados, e 

comessou a ser licito o que hé publico.

Contamos pello ultimo trabalho da Monarchia de Castella ao descuido, ou desgra‑

ça com que seus Princepes se entregarão a Validos, e lançarão sobre os ombros de hum 

vaçalo o cuidado que Deos lhe fiou. A primeira couza que faz o Valido naquella Corte 

declarado Ministro hé senhorearse da vontade e acções de seu amo, cercalo de creatu‑

ras e dependentes seus. A segunda contender, e defenderse dos muitos inimigos que a 

inveja da sua fortuna lhe declara, e lidar com os [fl. 66v.] ciumes daquelles que por 

algum caminho podem entrar na graça do Princepe. A terceira, engrandeçer sua Caza, 

acomodar seus filhos. Como pode cuidar no serviço publico hum homem embaraçado 

entre os continuos temores de perder a privança, e o poderozo cuidado dos interesses 

proprios? Começou a Monarchia de Castella em Fernando Catholico, Principe enten‑

dido, e pratico na arte de Reynar. Chegou ao auge da grandeza em Carlos 5.º, dotado 

de vertudes heroicas. Conservou em Phellipe 2.º, Princepe entendido, e aplicado ao 

governo. Seus subcessores, ignorantes da Arte de Reynar, se entregaram a Validos, e 

começou nelles a ruina do grande edifiçio que fabricarão Fernando Catholico, e Carlos 

5.º, e conservou Phellippe 2.º.

Tem ‑se referido este papel comessar o Reyno de França com Leys fundamentais, 

ordenadas à conservação de hum Estado Monarchico, cresçer unido asi as partes que 

se lhe juntavão, que hoje formão um corpo individuo, rubusto, e forte. A nobreza toda 

militar, os povos inimigos do oçio, applicados ao comercio e artes mecanicas. O 

Governo facil, executivo e regular. O Erario grande, prompto e bem administrado. Com 

hum Princepe entendido e applicado ao governo, ambiciozo de gloria militar, que 

marcha [fl. 67] diante dos seus exercitos, e de cuja mão pende unicamente a fortuna 

de seus vaçallos, prudente destribuidor dos premios, e dos castigos.

Tem se visto começar a Monarchia de Castella informe, os Reys dependentes de 

seus vaçallos. Crescer sem unir as partes que se lhe juntavão. Governar diversos Reynos 

com diferentes Leys e custumes, com destinção vizivel entre a Nação duminante, e as 

duminadas, tratando huã Nação como natural, as outras como estranhas, com que 

vivem sempre desejozos de mudar de fortuna. O governo confuzo e lento na execução, 

as terras quasi dezertas, os Povos amigos do descanso, e do ocio, o comercio nas mãos 
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138 dos estrangeiros. A nobreza esquecida da Arte Militar, criada a devertida entre os pas‑

satempos da Corte, segura, pello nascimento, da ocupassão dos mayores postos. O 

Erario exausto, e mal administrado com moeda uzual, falsa, sem força as Leys, sem 

observançia as justiças, sem castigo os delitos, sem premio as virtudes, descuidados do 

governo os Princepes, introduzido o valimento como officio neçessario.

Esta grande diferença hé a cauza das filicidades que logra França, e das mizerias 

em [fl. 67v.] que se vê Castella, das vitorias que aquella Monarchia logrou e das Leys 

que a seu arbitrio deu na paz a tantos Princepes, das perdas que esta Monarchia teve 

na guerra, das condições que recebeo na paz, em fim, esta hé a cauza porque floreçem 

gloriozamente as Lizes, e padecem os Leões em profundo letargo perigozas quartãns.

[fl. 68].NE
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Quando os trabalhos incluírem materiais gráficos ou imagens, devem fazer‑se acompanhar 
pelos originais em bom estado, ou ser elaborados em computador e guardados em formato 
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– final version, ready to publish and duly revised for possible typing errors.
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condition or be prepared on a computer and saved in graphical format.

Articles submitted to Negócios Estrangeiros are read at least by one not identified reviewer, following 
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