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Publicam-se duas etztrevistas ao Diário de Notícias 

e uma a O Jornal -com os agradecimentos a estas 

entidades - e as duas únicas intervenções escritas 

que fiz ao longo da minha gestão no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. 

De certo modo a primeira entrevista e a alocução 

de 7 de Junho de 1982 marcam o intcio e o fim de 

uma experiência sobre a qual uma reflexão mais pon

derada ficará para mais tarde. A experiência foi curta 

e terminada a meu pedido porque, porque vaidoso, 

me não satisfaziam os sinais exteriores do poder. 

Do que se fez, outros poderão ajuizar sem a bene

volência que, como todos, uso para comigo próprio. 

Julho de 1982. 

André Gonçalves Pereira 
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I 

RESULTADOS DE LEGISLATIVAS 
E PRESIDENCIAIS NAO SAO CONTRADITóRIOS(•) 

• 

Na primeira entrevista que concedeu na qualidade 
de ministro dos Negócios Estrangeiros, o prof. Gon

çalves Pereira, para além de analisar as principais 

questões relativas à politica externa portuguesa, afir

ma que «O povo entendeu que o Governo da Aliança 
Democrática deveria poder governar plenamente sob 
a presidência do general Ramalho Eanes)). 

M. Bettencourt Resendes 

André Gonçalves Pereira, professor catedrático da 
Faculdade de Direito de Lisboa, é um dos estreantes 

do Governo de Francisco Balsemão. Ao primeiro-rni

nistl'O ligam-no, aliás, laços de amizade, e<mas não to! 

(•) DUlrlo de Not.fcias de 30 de Janeiro de 1981. 
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exclusivamente por isso que aceitou o cargo». Revela, 

a propósito, que, em 1969, Marcelo Caetano, a quem 

também lhe ligavam laços de amizade, «embora de 

natureza diferente», convidou-o para suceder a Franco 

Nogueira nos Negócios Estrangeiros. Explica porque 

recusou: «No contexto de 1969, não me pareceu pos

sível, devido às linhas gerais da política então prosse

guida, aceitar um lugar desta natureza.» 

André Gonçalves Pereira diz adoptar uma visão do 

mundo «próxima da social-democracia» e afirma-se 

«identificado com o programa do Governo» e «próximo 

da Aliança Democrática». A sua predilecção pela pon

tualidade mereceu já um destaque do <<DN>>, aquando 

do debate parlamentar do programa do Governo. Por 

sinal, o atraso, de sete minutos, com que nos recebeu, 

foi objecto de um circunstanciado pedido de descul

pas. 

Este perito em Direito Internacional, de 44 anos 

de idade, de trato afável e comunicativo, diz «não se 

sentir vocacionado, a longo prazo, para a política», 

0)1de é «caloiro». «As vezes tenho a impressão de me 

estarem a fazer. um exame», diz Gonçalves Pereira, 

mas acrescenta que, tal como para outros exames, 

também para este «não veio em branco». 

Talvez por isso fui prudente a propósito de· algu

mas questões mais polémicas. De reter, todavia, para 

além das considerações sobre política externa, o co

mentário ao significado dos resultados das eleições de 

5 de Outubro e de 7 de Dezembro. 

<<DN»- Quais vão ser, fundamentalmente, as dife

renças entre aquele que foi o Ministério dos Negócios 
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Estrangeiros de Diogo Freitas do Anmral e aquele que 
vat ser o Ministério dos Negócios Estrangeiros de An
dré Gonçalves Pereira? 

GP- Eu suponho que os Ministérios não perten
cem às pessoas mas ao Estado. Não me parece por

tanto que haja uma viragem de posições fundamentais 
quanto às linhas de força da politica externa. Aliás, o 
programa do Governo, neste ponto, pouco se afasta do 
anterior. Isso foi vincado na discussão parlamentar do 
programa de politica externa do Governo. 

Mas há dois elementos que, em resposta à sua per· 
gunta, talvez valha a pena mencionar. Primeiro, verifi
cou-se um agravamento das tensões lnternl\ciOnais, que 
tornam ainda mais dlfícU a coexistência entre os vários 
paises e que afectam naturalmente os pequenos paises 
como Portugal. Por outro ·lado, todas as pessoas têm 
estuos diferentes de actuação. O prof. Freitas do 
Amaral foi um grande ministro dos Negócios Estran
geiros, dentro do estilo de actuação que lhe é próprio. 
Eu serei o ministro dos Estrangeiros que puder ser, 
dentro do estUo e das modalidades que me são pró· 
prlas. Haverá certamente diferenças no estuo de actua.
ção, mais do que nas grandes linhas da politica. 

«DN»- Quais lhe parecem ser as linhas fundamen

tais do seu estilo de exercer o cargo? 

GP- :i!! dlffcil dizê-lo a quinze dias de vista. Estou 
numa fase preliminar, de estudo dos problemas, mas 
a minha tentativa será dupla. Sem me alhear dos gran

des problemas da politica externa, que este ano têm 
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um papel de importância particularmente grande, ten· 
clono fazer, na medida do possível, com as restrições 
orçamentais que este ano vamos ter, um esforço para 
melhorar a Mtuação dos serviços e a situação dos 
funcionários do Mlnlstérlo. 

Este Mlnlstério tem sido urna vitima da mMroce
falla do Estado, que se deu nomeadamente de 1975 
para cá. OU seja: a máquina do Eslado, directamente 
ou através das empresas públicas, aumentou desmedi· 

damente. Isso não sucedeu com este Mlnlstério. Em 

1974 nós tínhamos cerca de 50 missões, hoje temos 111 
e mais teremos durante este ano. Ora, o Ministério não 
pode aumentar os seus quadros e, inclusivamente, é 

vitima do rigor orçamental que este ano se impõe. 
O Ministério, os funcionários do Ministério, estão 

portanto a pagar, juntamente com todos os outros, a 
conta das extravagânc.ias que o orçamento do Estado 
se permitiu durante os anos do perlodo revolucionário. 
Não contribuímos quase nada para essa mMrocefalla, 
mas é evidente que nas limitações, na politica de aus· 
teridade que o Governo tem de seguir, se engloba tam
bém este Mlnlstério. 

Dentro destes limites, eu tentarei fazer o possível 
para que as condições de trabalho, a eficiência do tra· 
balho deste Ministério, sejam melhoradas. E devo di· 
zer·lhe com satisfação que há elementos positivos a 
esse respeito, quanto à qualidade e à dedicação dos 
funcionários, que tenho muito gosto em salientar. 

«DN»-Disse que nlW havia diferenças de fundo 
entre a politica externa deste Governa e a do anterior. 

Supõe-se, portanto, que uma das grandes prioridades 
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se mantém, que é a questão da integração de Portugal 
na Comunidade Económica Europeia. No entanto, exis

te neste Governo, um Ministério que não existia no an
terior, que é o da Integração Europeia. Em que medida 
é que a criação desse Ministério atasta do âmbito do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros as questões re
lativas à integração europeia? 

GP- A resposta exacta à sua questão será em me· 

dida nenhuma. Eu chamo a atenção para o facto de não 
existir um Ministério d a  Integração Europeia. � urna 
confusão que tem sido feita e que é perfeitamente nor· 
mal, mas não existe um Ministério da Integração Eu· 
ropeia. Existe, sim, no quadro dos membros do Go
verno, um ministro da Integração Europeia, cujos ser· 
viços estão integrados n a  Presidência do Conselho de 
Ministros. E por isso é que lhe posso dizer que em 

relação à intervenção do Ministério dos Negócios Es· 

trangeiros na condução das condições de adesão não 
há alteração. � evidente que o prof. Freitas do Ama· 
ral tinha, como sabe, urna dupla qualldade, a de vice
·prlmeiro·ministro e a de ministro dos Negócios Es· 

trangeiros. Havia portanto uma união pessoal entre 
as actividades que ele desenvolvia como segundo mem
bro do Governo e como ministro dos Negócios Estran· 

geiros em relação à adesão às Comunidades Europeias. 
Cessada essa união pessoal, voltou-se a um esquema 

que já tinha de certo modo surgido no Governo do 
prof. Mota Pinto, em que há urna distinção entre as 
actividades pollticas, que cabem ao Ministério dos Ne
gócios Estrangeiros, e as actividades de negociação n o  
âmbito técnico e sectorial, que, nessa altura, cabiam 
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ao prof. Jacinto Nunes e que, hoje, cabem ao eng. 

Alvaro Barreto. Portanto, há uma distinção entre os 

aspectos políticos e diplomáticos de actuação (esses 

cabem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, 

esse sim, é o Ministério e não apenas um ministro) e 

por outro lado as ligações a nível técnico, mas eviden

temente com incidências políticas, que caberão ao mi

nistro da Integração Europeia. 

É até possível e provável que o contacto entre o mi

nistro da Integração Europeia e os órgãos das Comu

nidades seja mais frequente do que o meu, o que não 

impede que a parte especificamente politica e a defi

nição das grandes opções nesse ponto caiba ao Minis

tério dos Negócios Estrangeiros, dentro da política do 

Governo, do primeiro-ministro e do Conselho de Mi

nistros. Mas queria acrescentar o seguinte: a criação 

do lugar de ministro da Integração Europeia, que pa

rece extremamente útil e oportuna, não se destina ape

nas a olhar para o exterior mas também e sobretudo 

para o interior, e para a tarefa imensa de adapta

ção da estrutura da economia, da administração, da 

educação e da mentalidade em Portugal para a ade

são ao Mercado Comum. Essas acções terão de ser 

desenvolvidas pelo ministro da Integração Europeia 

e possivelmente também pelo ministro da Reforma 

Administrativa. Para essas tarefas, voltadas para a 

acção interna, ·para a adaptação das estruturas inter

nas, é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros efec

tivamente não está vocacionado. E aí, sim, a larguís

sima experiência ministerial do eng. Alvaro Barreto 

e o seu conhecimento da economia portuguesa não dei

xarão de ser extremamente úteis. 
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((DN>>- Não teme, portanto, que venham a estabe

lecer-se áreas de choques de competências? 

GP- Não, não temo isso de maneira nenhuma. 

Entre nós, entre o eng. Álvaro Barreto e eu, não 

surgirão quaisquer choques de competência, quer por

que as nossas esferas de actuação estão definidas, quer 

porque somos amigos íntimos há mais de 35 anos. E 

as tentativas de divisão que forem criadas do exte

rior, eu e ele nos encarregaremos de as eliminar. 

((DN»- Outra das prioridades, ou, pelo menos, das 

linhas de força da política externa do Governo, prende

-se com as relações com as ex-colónias. A missão pre

vista para se deslocar a Moçambique, no próximo mês 

de Fevereiro, náio será - supõe-se- uma iniciativa 

isolada. Há outras iniciativas já previstas? 

GP- Esta missão é talvez a iniciativa mais impor

tante como iniciativa individual. E é decerto por isso 

que se referiu especialmente a ela. Era uma missão 

que, aliás, deveria ter seguido em Dezembro, foi adiada 

de acordo com as autoridades moçambicanas, por ra

zões que são fáceis de compreender, e deverá realizar

-se em meados de Fevereiro, sendo chefiada por um 

membro do Governo, quer dizer, ou seja: terá um grau 

de representação ao nível politico e não ao nível me

ramente funcional. 
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Relações com ex-colónias 

•DN» - Não se sabe ainda se a nlvel ministerial? 

GP-Quando falo de membros do Governo, só po· 
dem ser ministros, secretários ou subsecretários de Es
tado, pois não penso que seja intenção do primeiro-mi· 
nistro deslocar-se pessoalmente a Moçambique. Será 
portanto um ministro ou um secretário de Estado, ve
remos na altura, e de acordo com as autoridades mo
çambicanas, qual será. a representação. Mas será a 
nivel governamental. E a Ideia é que o novo Governo 
tem um mandato que tudo leva a prever, segundo as 

forças que o apoiam, ou tudo leva a descrer, segundo 

as forças que se lhe opõem, possa durar o periodo 
de legislatura. Nós pensamos que o Governo tem um 
contrato de legislatura e temos que planear uma ac
ção para quatro an.os. 

Esta missão que se desloca a. Moçambique irá por
tanto dar continuidade a acções de cooperação já em· 
preendidas e tentar estabelecet· as grandes linhas da 
cooperação a desenvolver nos próximos anos, no sec
tor cultural, no sector do ensino, noutros sectores em 
que Moçambique necessite de ajuda técnica e nós es· 
tejamos em condições de a prestar. 

Temos nisso o maior interesse e este ano, apesar 
de todas as restrições orçamentais que já mencionei, 
foi posslvel ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
aumentar, embora ligeiramente, as verbas de que dls· 
punha para o efeito. 

Mas a cooperação não se resume a Moçambique. 
A cooperação tem estado a funcionar especialmente 
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bem como Angola, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e 

Príncipe. Não temos portanto problemas especüicos 

quanto à cooperação. Há apenas que a aumentar. 

Quanto à Guiné e a Cabo Verde, estão em pleno 

funcionamento os centros culturais que lá existem. 

Continuam a seguir cooperantes enviados por Portugal 

e prevê-se a participação, por exemplo em relação a 

Cabo Verde, em obras públicas de grande monta, que 

vão ser iniciadas em 1981 e em que haverá participar 

ção portuguesa. Estou a pensar na construção do porto 

da Praia, em que é muito possível que haja participa

ção e auxílio financeiro português, se for essa a decisão 

das autoridades de Cabo Verde. 

Por outro lado, a cooperação ·com Angola vai inten

sificar-se neste e nos próximos anos. Neste momento, 

devo dizerJlhe que ela está a desenvolver-se em termos 

de franca melhoria. O nosso embaixador em Luanda 

tem mantido contactos constantes, com maior frequên

cia. do que no ano anterior, com os membros do Go

verno de Angola. Para lhe dar um exemplo, talvez o 

esforço mais significativo seja o que realizámos quanto 

aos professores. No ano passado, Angola pediu que 

lhe fossem enviados cerca de 970 professores. A Direc

ção-Geral da Cooperação deste Ministério pôde susci

tar .a �da de 800 professores. Fez-se portanto um es

forço que quase se aproximou do número muito ele

va:do de professores que nos tinha sido pedido. Não 

seguiram todos, não por falta de disponibilidades de

les ou nossa, mas por dificuldades de alojamento, de 

infra-estruturas, escolaridade, etc., em Angola. 

A medida que esses problemas forem sendo resol

vidos e se o desejo do Governo de Angola de receber 
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esses professores se mantiver, eles seguirão. E está 

a ver a importância que tem um número destes, desta 

ordem de grandeza: 800 professores portugueses em 

Angola. Isto reveste-se de incontestável significado. 

«DN»- Quererá isso di;:!er que qs problemas polí

ticos que houve na vigência do anterior Executivo en

tre o Governo português e, designadamente, o Governo 

de kngola e o Governo de Moçambique, estarão em 

vias de ser superados? 

GP- Eu não me recordo. Quando fala no Governo 

anterior, refere-se ao I Governo Constitucional da pre

sidência do dr. Sá Carneiro? 

«DN»- Estou-me a reportar, designadamente, a al

gumas declarações de governantes angolanos sobre as 

dificuldades de incrementar a cooperação com Portu

gal enquanto o Governo português mantivesse uma ati

tude que eles chamariam de «complacência>> face a 

actividades anti-regimes estabelecidas nessas ex-coló

nias ... 

GP- Nessa altura eu não estava obviamente no 

Governo e embora eu me recorde de ter ouvi.do falar 

de�sas declarações, pelo exame dos «dossiers» que te

nho feito, não verifico que isso fosse obstáculo ao de

senvolvimento da cooperação. Os obstáculos ao maior 

desenvolvimento da cooperação, que mesmo assim deu 

um salto quantitativo e qualitativo imenso em 1980 

C 1980 pode-se dizer que é o primeiro ano em que real

mente a cooperação atinge graus e números impor-

18 



tantes) não foram de ordem política mas de ordem 

prática. Devo dizer, além disso, que a ideia deste Minis

tério é que a cooperação entre estes países e Portugal 

é uma inevitabilidade histórica, independente dos re

gimes que vigorem num ou noutro país. Poderá haver 

acidentes de percurso. Mas não serão as posições to

madas por um ou outro Governo que vão, a meu ver, 

alterar este grau de inevitabilidade histórica. Temos 

tantas coisas em comum. Há certas tarefas, que os téc

nicos portugueses estão particularmente vocacionados 

para desempenhar, com o conhecimento que têm das 

estruturas e das condições locais. Parece-me portanto 

que há toda a vantagem para ambas as partes em se 

aumentar essa cooperação, independentemente, como 

digo, dos pontos de vista meramente políticos ou até 

de incidentes políticos que possam surgir nas relações 

entre Estados. Pela nossa parte é o que faremos. A 

cooperação que desejamos prestar, tentaremos que se 

mantenha tão afastada quanto possível dos problemas 

diários, do posicionamento político no sentido estrito 

do termo, porque isto de cooperação também é polí

tica no sentido mais amplo do termo. 

Portugal face à CEE e aos EUA 

«DN»- Mudando agora de assunto. O nosso posi

cionamento face aos Estados Unidos deverá ser defi

nido em concertação com as posições assumidas pelos 

países da Comunidade Económica Europeia ou crê 

aconselhável um empenho mais visível da nossa parte 

em relação às posições norte-americanas? 
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GP- Não. Nem uma coisa nem outra, porque nós 

não somos membros da Comunidade Económica Euro

peia e, portanto, a nossa posição não tem que coincidir 

com a desses países, embora a deva levar em conta por 

ser uma posição muito importante. Mas também não 

temos que ter uma posição mais próxima dos Estados 

Unidos do que qualquer outro país. As nossas relações 

com os Estados Unidos têm sido excelentes nos últi

mos anos. Deve ter sido um dos países com os quais 

temos mantido relações mais próximas e é certamente 

o país de que temos recebido maior apoio financeiro 

em todos os campos. Esta é uma circunstância que 

não pode deixar de ser levada em conta. Assim, eu 

distinguiria 2 planos nas relações com os Estados Uni

dos: o plano puramente bilateral, em que não há con

tencioso entre os países, em que há um desejo da parte 

dos Estados Unidos de auxiliar a resolver algumas das 

dificuldades económicas com que Portugal se debate, 

e em que, por outro lado, os Estados Unidos conti

nuam a ser um dos .nossos principais mercados de ex

portação, e o plano multilateral, em que, nomeada

mente quanto à cooperação militar, as nossas ligações 

com os Estados Unidos passam através da NATO. Este 

ano assiste-se a tentativas em que os Estados Unidos 

têm uma palavra determinante a dizer para o reforço 

da NATO. O Governo português (aliás, não só o Go

verno, porque o sr. Presidente da República tem tido 

ocasião, em actos públicos, de reafirmar a participa

ção de Portugal nos compromissos da NATO) acom

panhará as acções multilaterais que vierem a ser de

senvolvidas pela NATO. 
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«DN» -Em relação à União Soviética, este Governo 

usará de uma ccseveridade» de posições idêntica ao an

terior? 

GP- Quanto à severidade, deixo-lhe a responsabi

lidade do termo, que talvez não seja o mais adequado, 

porque um país com a dimensão de Portugal dificil

mente é severo com uma potência da dimensão mun

dial da União Soviética. Mas essas posições - está na

turalmente a ref€rir-se à denúncia de alguns acordos, 

à chamada do nosso embaixador para consultas, à ex

pulsão dos diplomatas - foram consequência de casos 

concretos. 

Uns decorrem da invasão soviética do Afeganistão. 

A expulsão dos diplomatas ficou a dever-se, por seu 

lado, ao facto desses diplomatas, na fundada opinião 

do Governo, exercerem actividades que ultrapassavam 

a mera missão diplomática. 

Portanto, não há qualquer intenção de tomar inicia

tivas contra quem quer que seja, nem contra a União 

Soviética nem contra qualquer outro país. 

Tive ocasião de afirmar, na minha declaração par

lamentar, que nós não estamos em conflito com ne

nhum país do mundo. É uma situação feliz, que re

sulta das consequências a 'longo prazo do 25 de Abril. 

Temos divergências com a Indonésia sobre a questão 

de Timor-Leste mas não estamos em conflito com ne

nhum país do mundo. E não estamos em conflito com 

a União Soviética. Talvez estejamos em conflito ideo

lógico com o expansionismo comunista, mas não esta

mos em conflito directo com este ou aquele pais. 
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Na medida em que a nossa posição é percebida pelo 
ministro dos Negócios Estrangeiros (porque a condu· 
ção da politica do Governo pertence ao primeiro-mi· 
nistro), ela será a de não tomar inlclatlvas para bostl· 
l!zar a União Soviética ou qualquer outro pais. Mas 

não poderemos de.ixar de reaglr no caso de haver incl· 

dentes ou posições que nós consideramos !namistosas, 

como to! o caso da expulsão dos diplomatas, que con
sideramos exercerem aqui actividades lnarnistosas. Ou, 
no caso de haver acções generalizadas, que considere
mos just!Cicadas, como foi o caso da reacção da comu· 
nldade Internacional contra a ocupação do Afeganistão 
pela União Soviética; a! é posslvel que nos solidarize· 
mos com Iniciativas ocidentais, desde quo as conside· 
remos fecundas. 

Devo dizer, no entanto, que o Governo anterior teve 
um problema que este Governo não tem: o de mudar 
de atltudo. Na verdade, nos últimos dias de Dezembro, 
a sr: primeiro-ministro, eng. Maria de Lurdes Pln· 
tasllgo, declarou ao seu jornal que, em virtude de uma 

comunicação do embaixador da União Sovidtlca, os 
tanques russos vlrlam a retirar do Afeganistão e que, 
assim, se cumprlrfam os acordos de Hensinqula. Ora, 
nem os acordos de Helsinqula têm obviamente alguma 
coisa 11 ver com o assunto, porque sê.o de aplicação 
restrita à Europa, nem os tanques retiraram, antes 
toram substancialmente reforçados. 

O Governo, quando tomou posse, teve portanto ne· 

cessidade de marcar que a sua atitude nê.o era de con· 
tinuldade com o Executivo anterior. E efectivamente 
não era. Essas declarações, no momento em que toram 
proferidas pela sr.• primeiro-ministro, podiam ser 
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interpretadas como uma falta de solidariedade, grave, 

no contexto de então. Este Governo não tem esse pro

blema, porque a sua posição se insere na linha do 

Governo anterior. 

Não temos, por.ta:nto, que tomar medidas especta

culares, mas apenas que prosseguir normalmente a po

litica anterior. 

A questão de Timor 

ccDN»- Em relação a Timor, que iniciativas con

cretas estão previstas no sentido de desbloquear a 

actual situação? 

GP- Devo lembrar-lhe que a pergunta não pode 

ser dirigida só ao Governo, porque o artigo 307.0 da 

Constituição declara serem da competência do Presi

dente da República e do Governo as acções a desen

volver acerca de Timor-Leste. O Governo tem tratado 

da questão nos aspectos humanitários, nomeadamente 

obtendo a colaboração da Cruz Vermelha Internacio

nal. E alguma coisa se tem vindo a fazer para minorar 

os sofrimentos da ·população de Timor-Leste. Quanto 

ao aspecto político, como disse, a responsabilidade não 

é só do Governo. No entanto, nas Nações Unidas, em 

Outubro do ano passado, Portugal suscitou a aprova

ção duma moção em que mais uma vez se negava a 

legitimidade da aquisição de soberania pela força. Nós 

não reconhecemos, nos termos da Carta das Nações 

Unidas, a anexação de Timor-Leste, que é uma solução 

pela força, e entendemos que deve ser dada às popu

lações de Timor-Leste a faculdade de escolher o des-
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tino que entender. Esse é também o sentido das vota· 
ções maioritárias das Nações Unidas. É, portanto, neste 
sentido que a linha do Governo vai prosseguir mas re· 
cordo, não cabe só ao Governo, porque o sr. Pre

sidente da República tem uma competência constltu· 
clonai nesse sentido. 

«DN»-Em relação ao Presidente da República, 
uma das queixas formuladas pelo anterior Governo jo! 
as dificuLdades que seriam colocadas por Belém na so
lução dos problemas iMrentes ao movimento dlplo� 
tico. Em relação ao seu Governo e nesse domínio es
pera que essas dificuldades persistam, ou há indícios 

de que não haverá problemas dessa ordem? 

GP-Deixo-lhe evidentemente a responsabilidade 
do juízo que faz sobre as relações que teriam existido 
no momento em que eu não fazia parte do Governo. 
Refiro-me exclusivamente ao futuro. 

Só entendi dever propor, com urgência, uma única 

nomeação de um embaixador no estrangeiro. Posso até 
dizer-lhe onde: em Washington. Só não posso é dizer. 

·lhe o nome da pessoa, embora ele já seja do conheci· 

mento público. l!l uma praxe diplomática: não temos 
a

i

nda o «agrément» do Governo dos Estados Unidos. 

E não será o ministro dos Negócios Estrangeiros a 

quebrar essa praxe, perfeitamente justificada. 

Esta foi a única Iniciativa a que atribuí carácter 

urgente, devido à substituição da administração ame

ricana. Devo dizer que o primeiro-ministro. a quem 
evidentemente cabia fazer sua ou não esta minha lnl· 

ciativa, e o sr. Presidente da República deram o seu 
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consentimenfo a que fosse pedido o «agrément». Por

tanto, até este momento, não senti nenhuma dificul

dade. 

Quanto ao movimento diplomático, vasto, que es

tou a planear para submeter ao sr. primeiro-ministro, 

o sr. primeiro-ministro terá naturalmente ocasião de 

o discutir com o sr. Presidente da República. Mas não 

me peça uma apreciação prévia sobre se irão ou não 

surgir dificuldades a esse respeito. Eu limito-me a jul

gar o que são factos e não posso neste momento prever 

qualquer dificuldade específica. 

KDN»- Pedia-lhe agora uma opinião, que tem a ver 

com os problemas que se colocam ao direito interna

cional na recente questão relacionada com os reféns 
americanos no Irão. Crê que terão de ser revistos to

dos os conceitos que havia nesta matéria ou que haverá 

que criar sistemas de fiscalização dessas normas in

ternacionais? 

GP- Não, não penso, por uma razão simples: é 

que, se verificar a conclusão do acontecimento, o Irão 

nada ganhou com a violação clara do direito interna

cional que constituiu o aprisionamento dos reféns; 

pelo contrário, a solução do problema foi altamente 

prejudicia:l para o Irão, que acabou por receber apenas 

uma parte do dinheiro que era indiscutivelmente ira

niano. O resto está em discussão. No entanto, este exem

plo mostra que, com dificuldades, as soluções tradi

cionais do direito internacional acabaram por preva

lecer. Houve uma violação clara do direito internacio

nal, que se prolongou durante mais de um ano mas que 

25 



veio a ser finalizada. Portanto, não há perigo de rtú· 
rem as Instituições tradicionais, como por exemplo as 
Imunidades diplomáticas. Agora o que é necessário é 
que o estado territorial onde existem as missões diplO· 
rnáticas exerça, efectivamente, a função de protecção 
dessas missões, como nós, por exemplo, temos feito 
em Portugal, onde, Infelizmente, também já houve ca· 
sos de terrorismo em missões diplomáticas- estou-me 
a lembrar da bomba da. Embaixada de Cuba. Mas te· 

mos de tomar todas as medidas de ordem pública e 
outras possíveis para evitar que isso suceda. 

No plano internacional, há, no entanto, a salientar 
que, na última Assembleia Geral das Nações Unidas, foi 
aprovada por uma larga maioria dos países, entre os 

quais se lncluia Pot�tugal. a elaboração de uma conven· 
ção que reforçasse a protecção dos diplomatas, im· 
pondo novas obrigações ao estado territorial para a 

protecção dos diplomatas e das Instalações diplomá· 
Ucas. Portugal apoiou essa Iniciativa nas Nações Uni· 
das e apoiá-la·á nas sua prossecução e, presumo que, 
se dali sair essa convenção, Portugal virá a ser parte 

dela. Nós temos todo o interesse quer em cumprir o 
direito internacional, que é regra. gerai deste Governo, 
quer em assegurar a protecção das missões diplornáti· 
cas que estão sob a nossa vigilância e existem em ter· 
ritório português, quer em que os estados territoriais 
assegurem a integridade das missões diplomáticas por· 
tuguesas no estrangeiro. 

«DN»-Mas a inexistência de algum tipo de sa11· 
ções niio favorece a Violação dessas 1Wrmas de direito 

intemacicmal? 
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GP - Sabe que a evolução da formação de sanções 

no direito internacional é geralmente muito lenta. De 

certo modo, há sanções não organizadas que funcio

nam. O Irão, por se ter colocado, de certo modo, à 

margem da comunidade internacional, posição que fe

lizmente já terminou com a libertação dos reféns, so

freu consequências graves do ponto de vista das rela

ções comerciais e não sei até que ponto a guerra irano

·iraquiana se teria dado se o Irão não estivesse numa 

posição de tão grande isolamento internacional. Por

tanto, apesar de tudo, de a elaboração de sanções levar 

sempre tempo no contexto internacional, tenho a im

pressão que o precedente não é de repetir, porque 

qualquer Estado que se veja confrontado com uma si

tuação semelhante compreenderá que é do seu inte

resse estabelecerr rapidamente o cumprimento do dever 

internacional. 

«DN»- Pela primeira vez, após o 25 de Abril, o 

prof. Gonçalves Pereira assumiu uma atitude de aberto 

comprometimento político. Identifica-se com a Aliança 

Democrática? 

GP- Sim, identifico-me plenamente com o pro

grama do Governo e sou solidário inteiramente com 

o Governo. Da Aliança Democrática estou naturalmente 

próximo, porque não aceitaria fazer parte de um Go

verno cujas grandes opções, no plano filosófico e polí

tico, não correspondessem às minhas. Mas não sou 

militante partidário e não estou identificado com o 

programa de nenhum partido. 
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oDN»- Como se definiria politicamente? Mais pr6· 

xlmo do PSD ou do CDS? 

GP-� multo difícil responder a essa pergunta, 
porque a independência consiste justamente em não 
coincidir inteiramente com nenhum dos modelos. Agora 

se me perguntar, por exemplo, se estou mais perto de 
qualquer desses partidos do que do Partido Comunista 
Português, seria mais fácil uma resposta. Em relação 

a esses partidos tenho pontos de coincidência e pontos 

de divergência com os programas de ambos. 

«DN»- Não é, portanto, aquilo que se possa cha· 
mar um social-democrata independente? 

GP- No sentido com que a expressão é usada na 

terminologia dos partidos .polltlcos portugueses, certa
mente que não. Quanto a adoptar uma posição, urna 

visão do mundo próxima da da social-democracia, isso 
sim, é verdade que a minha visão de projecto de socie

dade está próxima das opções da social-democracia. 

«DN»- Há, também, quem diga que a sua ida para 
o Governo se deveu à amizade que o liga ao primeiro
·ministro Pinto Balsemão? 

GP -Suponho que não será o caso. Fui convidado 

pela primeira vez para este lugar em 1969, aquando da 
salda do ministro Franco Nogueira, pelo prof. Marcelo 
Caetano, ao qual m e  ligavam laços de amlzade e res

peito; foi meu mestre na Faculdade e, como sabe, era 

um grande administrativista, para além da sua acção 
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política que não analiso agora. Os laços de amizade 

que tenho com o dr. Pinto Balsemão são, naturalmente, 

de natureza diferente. Pertencemos à mesma geração. 

Mas não é exclusivamente por laços de amizade, que 

existem, sem dúvida, com o primeiro-ministro, que eu 

aceitei este cargo, porque esses laços de amizade tam

bém existiam entre o prof. Marcelo Caetano e eu. Sim

plesmente, no contexto de 1969 não me pareceu pos

sível, devido às linhas gerais da política então prosse

guida, aceitar um lugar desta natureza. Mas, neste mo

mento, estou identificado não só com as instituições 

mas com as linhas de força do Governo. 

Agora, a minha amizade pessoal com o dr. Pinto 

Balsemão talvez tenha estado na origem do convite 

que ele me dirigiu. Isso sim. Mas a razão fundamental 

é uma razão de ordem política. 

ccDN»- Qual é a interpretação que faz dos resulta

dos das eleições presidenciais? 

GP- A interpretação que eu faço, tal como nas de 

5 de Outubro, é que o povo português num caso e nou

tro votou pela estabilidade. Eu devo dizer-lhe que as 

opções podem parecer contraditórias. E eram, sem dú

vida, no espírito de algumas pessoas. Eu, como não 

sou dirigente partidário, não tive que tomar posição 

sobre uma ou outra eleição, exerci como cidadão o 

meu direito de voto, mas constato que o resultado das 

eleições de 7 de Dezembro, que se impõe à evidência 

como uma realidade nacional de indiscutível ,projecção, 

não é contraditório, em minha opinião, com o resul

tado, igualmente importante, das eleições de 5 de Ou-
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tubro. Em ambos os casos, a minha interpretação é 

que o povo português votou na estabilidade das insti

tuições. Renovou o mandato da Aliança Democrática, 

renovou o mandato do Presidente da República. Signi

fica isto que o povo entendeu que não deveria haver 

incompatibilidade nestas duas posições e que o Governo 

da Aliança Democrática deveria poder governar plena

mente sob a presidência do general Ramalho Eanes. 

Essa é, também, a minha opinião. 

((DN»- Para termina1·. Como se sente o académico 

nos meandros da política? 

GP- Bem, em matéria de política sou caloiro, e às 

vezes tenho a sensação de me estarem a sujeitar a um 

exame. Em todo o caso, não costumava ir para os exa

mes em branco e, para este, também não venho intei

ramente em branco. 

«DN>> -E veio para ficar? 

GP- O Governo da Aliança Democrática propõe-se 

governar durante quatro anos. Isso não quer dizer que 

não possa haver substituições de pessoas. Não me cabe 

dizer se venho para ficar, porque se amanhã o sr. pri

meiro-ministro entender propor ao sr. Presidente da 

República a minha substituição neste cargo, não seria 

eu, certamente, a levantar qualquer obstáculo a esse 

facto. 

((DN»- E abandonaria a política? 

GP- Sabe, é difícil fazer previsões futuras. Agora 

a minha vocação pessoal não é, certamente a longo 

prazo, a política. 
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II 

PORTUGAL NÃO NEGARÁ O SEU AUXíLIO 

AOS EUA(*) 

Ent1·evista de Carneiro Jacinto 

«Estamos solidários com as posições de contenção 

do hegemonismo soviético que têm vindo a ser toma

das pela nova administração americana» - disse a O 

Jornal o ministro dos Negócios Estrangeiros, André 

Gonçalves Pereira. Em vésperas de partir para os Es

tados Unidos, onde se irá avistar com o novo secretá

rio de Estado, Alexander Haig, Gonçalves Pereira falou 

sobre os grandes temas da actualidade, fundamental

mente os que decorrem da nova actuação da adminis

tração americana e ainda outros que se prendem com 

questões institucionais. Uma conversa às vezes polé

mica em directo, sem que o ministro conhecesse as 

questões que o jornalista lhe queria colocar e que po-

(*) O Jornal de 20 de Março de 1981. 
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derá vir a dar que falar. Em todo o caso ficou sobre

tudo a hipótese de se saber, com clareza, o que o Go

verno pensa da actualidade poUtica internacional e do 

posicionamento de Portugal nesse contexto. 

«0 Jornal>>- Segundo as declarações do senhor mi

nistro vindas a público, a política externa do actual 

Governo não difere da do anterior, mas poderá ter um 

estilo próprio. Será só um estilo próprio? 

André Gonçalves Pereira- Eu sou o pior juiz para 

dizer se a minha actuação tem um estilo diferente das 

demais. Não tenho na minha actuação a preocupação 

de imprimir um estilo determinado: ajo e falo, como 

me é natural fazê-lo. Naturalmente, não pretendendo 

copiar as outras pessoas nem distinguir-me à priori 

delas. Agora sobre o estilo; eu tenho a impressão de 

que, em política externa, as mudanças de estilo são 

mais sensíveis do que noutros domínios. É portanto 

possível que tenha sido sensível a uma determinada 

mudança de estilo e, se as pessoas deram por ela, é 

porque certamente existe. 

Necessária e indispensável convivência de cooperação 

entre órgãos de soberania 

P- Terá isso algo a ver com as primeiras críticas 

à sua actuação que partiram de certa forma de ele

mentos ligados ao PSD, designadamente do dr. Antó

nio Maria Pereira? Que razão encontrou para justificar 

essas críticas? 
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R. -As criticas formuladas no artigo que refere 

davam relevo sobretudo a aspectos da coexistência ins

titucional entre órgãos de soberania, nomeadamente 

entre o Governo e o Presidente da República. Mantenho 

a minha posição de que, passado o período eleitoral, 

entrámos num tempo em que é necessário, e indispen

sável, uma convivência de cooperação entre órgãos de 

soberani�. Nem vejo, exactamente, qual é a alternativa 

que se oferece a essa ·coexistência. Uma coexistência 

que implica, naturalmente, o respeito pelas regras, le

gítimas, da competência de ca:da um dos órgãos de so

berania. Aproveito, aliás, para lhe dizer que sempre 

tenho afirmado que a condução da política pe!'tence 

ao Governo em geral, incluindo a política externa e 

isto é claríssimo nos termos da Constituição. A defini

ção da política externa cabe ao primeiro-ministro e a 

mim. Não vejo que haja nisso nada de particularmente 

inovador. Se as pessoas viram nisto novas brisas é 

porque, não havendo chuva, tiveram que se contentar 

com brisas. 

P- Falou no Presidente da República. Há quem 

diga que com a sua chegada às Necessidades melhora

mm as relações do Governo com Belém. Concorda? 

R- Bom, eu não posso emitir um juízo que é, fun

damentalmente, sobre um período anterior à minha 

gestão. Não posso dizer se melhoraram porque não 

conheço a situação anterior. A pergunta que me faz 

devia ser dirigida a pessoas que acompanharam as duas 

gerências. 
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Nada fiz para díficultar a coexistência 

com o Presidente da República 

P- Fala-se sempre multo na questilo de saber quem 
ctirige a polttica externa, s e  é o Governe, se é o Presi· 
dente da República, se são os dois em complemento 
um do outro. Perguntava-lhe duas coisas: em primeiro 
lugar, parece-lhe que este problema é de jacto uma 
questão real ou é uma falsa questão? Em segundo lu
gar: parece-lhe que o texto constitucional deveria ser 
alterado em termos de prectsar e esclarecer melhOr 
essas queswes? 

R-É uma questão real mas que tem uma resposta 
multo fácil. A condução da po11tica externa pertence 

ao Governo. O artigo 138.• da Constituição atribui ao 

Chefe de Estado competências que são conferidas a 

todos os Chefes de Estado, quer sejam monarquias 
constitucionais, quer titulares de regimes presidencia
listas, nomeadamente a ratificação de tratados, a acre

ditação dos embaixadores estrangeiros e a nomeação 
de embaixadores. Em todos os Estados constitucionais 
é esse o caso, que deriva da tradição de os embaixa
dores representarem o Chefe de Estado junto de outro 
Chefe de Estado. Eu entendo que há apenas um caso 

especlflco em que a Constituição cometeu uma compe
tência internacional clara ao Presidente da República 
que é o caso de Timor, .previsto n o  artigo 307 .• da Cons. 

t!tulção. É ai que há uma competência substancial· 
mente atribulda ao Chefe de Estado embora em con· 

junto com o Governo. Quanto às outras competências 
são de natureza formal, que se traduzem numa assina· 
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tura. Mas é evidente que quem assina tem que usar um 
determinado critério para vincular o seu nome a uma 
determinada proposta. E aqui entramos numa questão 
multo mais complexa que é o funcionamento do sis
tema constitucional ern Portugal, em que o aspecto da 
politica externa é apenas um afloramento. O sistema 
constitucional português foi imitado dos sistemas se· 
mipresidenclalistas no que se refere aos órgãos de 
soberania. Não há exemplo na história moderna de 
Constituição semipresidencialista em que haja bases 
eleitorais e filosofias políticas diferentes entre o Chefe 
de Estado e o Governo. Quando assim sucede, das duas 
urna: ou há conflito institucional, que foi em certa me
dida o que sucedeu durante o ano passado, e cÇ>mpreen· 
de·se porque est!tvamos em período de campanha elei
toral e cada urna das partes querfa resolver a questão, 
ou se entra numa situação em que se tenta que exista 
solidariedade institucional. Esta cooperação não é 

multo fácil porque h!t pontos de vista diversos. Há 
que tentar obter outras formas de entendimento entre 
a maioria da qual dei'iva o Governo e o Presidente da 
República, ambos com indiscutível legitimidade popu
lar, para que o sistema possa funcionar. A situação 
actual é perfeitamente legitima dentro da democracia. 
Pela parte do Ministério dos Estrangeiros tenho a cons
ciência de não ter feito nada que possa dificultar essa 

coexistência. 

P- Considera que tém sido colocados entraves à 

actiVidade diplomática por outros órgãos de soberania? 

R-No comment. 
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Porta aberta, salvo qualquer incidente, a toda a gente 

P- Uma novidade da sua acção terá residido para 

já no jacto de existir uma nova atmosfera de diálogo 

com todas as representações diplomáticas sediadas em 

Lisboa. Estou a pensar, por exemplo, que o seu ante

cessor não recebia o Embaixador da União Soviética, 

o que já aconteceu, pelo menos duas vezes, com o sr. 

ministro. A que é que se deve isso? 

R- Entre outras razões, a uma maior disponibili

dade de tempo. O prof. Freitas do Amaral tinha 

uma acumulação de responsabilidades políticas e par

tidárias que eu não tenho. Tirando isso, não vejo que 

se possa atribuir qualquer significado especial à recep

ção, ou não recepção, de qualquer entidade diplomá

tica. Enquanto eu aqui estiver, a minha porta não es

tará encerrada nem a nenhum representante diplomá

tico, salvo qualqueT incidente, nem, aliás, a nenhum 

funcionário desta casa. 

P- Falou de disponibilidade de tempo. É preciso 

ter-se disponibilidade de tempo para conduzir este Mi

nistério? 

R- Se com isso quer que eu faça uma crítica im

plicita a qualquer outra pessoa, devo dizer-lhe que não 

estou aqui para isso. 

P- Em termos de estrutura governamental, uma 

novidade foi a criação do Ministério da Integração Eu

ropeia. 
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Não lhe parece que se foi burocratizar mais as ques

tões ligadas à integração europeia até se levarmos em 

conta que experiências idênticas feitas em outros paí

ses, como o caso da Dinamarca, e de certa forma da 

Espanha, se provou que pouco se ganhou com a criação 

deste Ministério? 

R- Têm havido op1moes diversas, e soluções di

versas a esse respeito, como referiu. Eu penso que só 

haveria esse óbice do aparelho burocrático mais pesado 

se o Ministério da Integração Europeia fosse constituir 

uma máquina em si mesmo extremamente pesada e 

lenta a responder. Ora, o titular da pasta da Integração 

Europeia, eng. Álvaro Barreto, é uma pessoa conhe

cida pelo seu dinamismo e rapidez de actuação, e tem 

em vista a estruturação de uma máquina extrema

mente simples. De maneira que suponho que esse 

efeito possível de lentidão, de burocratização do pro

cesso não se dará. Por outro lado, a criação deste Mi

nistério corresponde ao termo da união pessoal que 

existia entre as várias responsabilidades do prof. Frei· 

tas do Amaral, que sendo o ministro dos Negócios Es· 

trangeiros, era simultaneamente vice-primeiro-ministro 

e portanto tinha uma visão global dos problemas poli

ticas e incluindo os problemas económicos. O Ministé

rio dos Negócios Estrangeiros está realmente vocacio

nado para dirigir a parte política, que é e�tremamente 

importante, no processo de adesão às Comunidades e, 

simultaneamente, fazer a inserção desse processo no 

conjunto da política do Estado noutros aspectos. Agora 

não está, e eu já o disse várias vezes, vocacionado para 
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debater os «dossiers» que estão a ser discutidos com 

a Comissão das Comunidades. 

P- As Comunidades dizem, entretanto, que o objec

tivo governamental da adesão em 1983, não é possível ... 

R- A medida que o tempo vai passando sem que 

este diálogo se acelere, torna-se óbvio que podem exis

tir maiores dificuldades em cumprir um determinado 

calendário. Mas tem-se especulado, a meu ver dema

siado, à volta da data de 1 de Janeiro de 1983. Ela é 

para Portugal, em princípio, possível, mas nós não 

controlamos os órgãos da Comunidade e, portanto, só 

será possível para Portugal se o for para os órgãos 

da Comunidade. Assim como o Governo não faz cavalo 

de batalha do dia exacto da adesão, também não está 

muito preocupado com as críticas que possam surgir 

em relação a algum eventual atraso. 

Embaixadores fora de carreira 

só pessoas com excepcionais méritos 

P- Falando da actualidade do seu Ministério. O 

sr. ministro tinha anunciado, numa entrevista ao «Diá

rio de Notícias>> , que estava a pensar jazer um amplo 

movimento diplomático e em abrir mais missões por

tuguesas no mundo. Relativamente ao movimento di

plomático, perguntava-lhe a que filosofia obedeceram 

as propostas que já formulou nesse sentido e designa

damente como é que encarou a de novo posta em des

taque questão dos embaixadores políticos? 
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R- Em primeiro lugar, a sua pergunta parece-me 

desnecessária, uma vez que o seu semanário já noti

ciou, com enorme extensão, o movimento diplomático 

atribuindo, desnecessariamente, a sua informação, a 

uma fonte do MNE, imputação que aproveito para di

zer, considero errónea. A ideia foi a de encontrar as 

pessoas mais indicadas para os lugares em que have

ria substituição. Posso dar-lhe um exemplo: quando 

eu tomei posse, a 9 de Janeiro, estava v,ago o lugar de 

Embaixador de Washington e a tomar posse dentro de 

dias a nova administração americana. Pareceu-me, por 

razões óbvias, que a primeira prioridade era a nomea

ção de um embaixador para Washington e assim se 

fez; e o decreto já foi para o Diário da República. 

Depois disso o que procurei fazer foi uma conciliação 

entre os desejos e legítimos anseios dos funcionários 

de carreira. Não pode haver, sistematicamente, fun

cionários a servir em postos fáceis e bons e outros 

em postos ingratos e difíceis. O segundo princípio foi 

o do mérito, que é naturalmente um princípio falível. 

Quanto à questão dos embaixadores políticos, se é 

essa a expressão que quer utilizar, expressão que não 

acho muito feliz ... 

P- Eu não quero utilizar, só que é a normalmente 

utilizada. Se quizer, digo embaixadores tora de cm·

t·eira ... 

R- .. . talvez fosse melhor, pois os embaixadores 

de car.reira exercem uma função altamente política. A 

função da representação do Estado ao mais alto grau 

é, evidentemente, uma função política. O que se tem 
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geralmente entendido é que aquilo que é político nes

ses embaixadores é a sua origem e não a sua função. 

Alguns embaixadores surgem dentro da carreira como 

lugar cimeiro e outros são designados, segundo a lei 

portuguesa, pelo Conselho de Ministros, fora das pes

soas da carreira. Isto é uma prática que existe em 

maior ou menor grau em quase todos os países e que, 

�m maior ou menor grau, suscita sempre certas re

servas por parte dos funcionários de carreira, o que 

é perfeitamente normal. Ninguém gos,ta de fazer parte 

de uma carreira, de estar treinado para determinadas 

tarefas e ver outras pessoas, independentemente dos 

seus méritos, a ser colocadas em posições às quais os 

funcionários de carreira legitimamente podiam ambi

cionar. O problema está hoje muito reduzido, porque, 

durante os primeiros Governos constitucionais, foram 

dP.signados em grande número embaixadores fora de 

carreira. Devo dizer, a título de curiosidade, que houve 

mais embaixadores fora de carreira em serviço simul

tâneo durante os dois primeiros Governos constitucio

nais do que na totalidade dos 50 anos do antigo re

gime. Essa situação está hoje extremamente reduzida. 

E a razão é esta: entendo que há casos em que se jus· 

tifica a designação de embaixadores fora de carreira 

pelos seus excepcionais méritos, por uma capacidade 

excepcional para cumprir uma determinada tarefa. É 

muito difícil que haja 10 ou 12 casos desses, simulta

neamente. Donde se deve inferir que muitas vezes a 

designação para um desses cargos de um embaixador 

não de carreira, não se deve só aos méritos da pessoa 

a nomear, mas também ao favor político. É essa apre

ciação que não é popular nos funcionários de carreira. 
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Tenho a impressão de que há certos embaixadores 

não pertencentes à carreira que são unanimemente 

aceites neste Ministério, sem qualquer dificuldade. É 

exacto que, pelo menos este ministro, não é particu

larmente favorável à designação de embaixadores fora 

de carreira, a não ser quando se trate de pessoas cujos 

méritos se imponham de tal forma que mereçam essa 

designação. 

P- � o caso, portanto, das propostas flUe apresen

tou ao sr. primeiro-ministro, e este ao Presidente da 

República, já vindas a público? ... 

R- É evidente que o sr. não conhece o movimento 

diplomático proposto e, quando está a dizer que foram 

apresentados nomes, está a formular uma pergunta à 

qual eu não estou neste momento em posição de res

ponder. Perguntou-me se existiam, nes·te movimento, 

pessoas fora de carreira designadas. Quando o processo 

estiver concluído o sr. verá. Antes disso, sem o pro

cesso estar concluído, não posso cometer a indiscrição 

e a falta de profissionalidade de estar a revelar nomes 

cuja apreciação está ainda pendente. 

Integração Europeia: atrasado o <�dossier>> das pescas 

e a necessitar de alterações o agrícola 

P- Falaríamos então, agora, do Mercado Comum 

O sr. primeiro-ministro, numa entrevista que conce

deu, no final da semana passada, à televisão, referiu-se 

ao jacto de existirem ccdossierS>> relativos à integração 

que se encontram atrasados. Que ((dossiers>> são esses 
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e como é que se encontra, neste momento, o nosso pro

cesso de adesão? 

R- Posso dizer-lhe o seguinte: não há «dossiers» 

aítrasados pela nossa parte, com excepção das pescas. 

E, para além de certas alterações que se terão de in· 

traduzir no «dossier» da agricultura, todos os outros 

estão na posse da Comissão que já elaborou sobre 

eles um parecer que ainda não é do conhecimento do 

Governo português. O Governo aguarda que sejam for

muladas por parte da Comissão ou do Conselho as 

objecções a esses «dossiers» não se podendo dizer que 

exista qualquer atraso. Não sei mesmo se o sr. pri

meiro-ministro não se referkia a um certo atraso por 

parte dos organismos comunitários. Porque, neste mo

mento, o que se passa é que, com excepção das pescas, 

como já referi, é a CEE que não tem dado ultimamente 

resposta, com suficiente rapidez, aos «dossiers» e às 

questões que lhes temos apresentado. 

A questão consiste no seguinte: Portugal tem que 

aceitar o «acquis communotaire» (regras comunitá· 

rias). Mas pode formular pedidos de excepção, ou de 

dilação no tempo, do momento em que esse «acquis 

communotaire» entre em vigor para Portugal. São es

tas pretensões que foram já formuladas por Portugal 

em todos os campos, com excepção das pescas. Resta 

saber se a Comissão e o Conselho consideram justifi

cadas as pretensões portuguesas de uma determinada 

prorrogação ·ou atraso na entrada em vigor para Por

tugal do «acquis communotaire» ou se desejam maio

res justificações por parte do nosso país. O Governo 
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português aguarda que o Conselho lhe faça chegar 

esses elementos. 

Caso Pintasilgo não está ainda resolvido 

P- Ainda a respeito desta questão; o sr. ministro 

dizia, no último número de ecO Tempo», que tinha che

gado a um consenso, com as partes interessadas, rela

tivamente à questão da eng. Ma1"ia de Lurdes Pinta

silgo. Que consenso? 

R- Eu não disse exactamente isso. O que eu disse 

numa conversa informal durante um almoço, foi que 

esperava chegar, muito brevemente, a uma conclusão 

que fosse honrosa para todas as partes. Não indiquei 

que essa conclusão estivesse realizada naquele mesmo 

dia, nem estou em condições de indicar que esteja 

realizada hoje. Mas continuo a dizer que espero che

gar, com as pessoas envolvidas, a uma solução que 

seja honrosa para todas as partes. 

Solidariedade em princípio, com as posições 

da administração Reagan 

P- O sr. ministro vai, entretanto, encontrar-se, 

dentro de dias, com o secretário de Estado americano. 

Qual o objectivo concreto do encontro? 

R- O convite partiu do secretário de Estado, Haig 

e a indicação foi a de que havia interesse numa troca 

de impressões mútuas. Suponho que haverá da parte 

do Governo americano interesse em conhecer os pon-
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tos de vista portugueses sobre uma multiplicidade de 
questões que afectam quer a Europa, quer outros con· 
tlnentes. Por outro lado, existe um enorme interesse 
por parte da diplomacia portuguesa em conhecer, com 
maior precisão, os objectivos e os meios de acção de 
uma política que começa a desenvolver-se. Tanto mais 

que os EUA são aliados de Portugal que está com ele 
estreitamente solidário como agora se viu, por exem
plo, na Conferência de Segurança Europeia, em M11r 

drid, e como se verá, se houver alguma crise interna
cional muito grave. As posições de Portugal são, em 
princípio, de solidariedade com a Aliança Atlântica e 
com as posições de contenção do hegemonismo sovié
tico que têm vindo a ser tomadas pela nova adrniniS· 
tração americana. Para que Portugal possa tomar uma 
posição definitiva tem que conhecer, mais em porme· 
nor, em que se traduzem essas posições que merecem, 
em geral, a nossa solidariedade. 

P-Segundo as últtmas nottcias que Um vindo a 

ptlbllco, haveria um objectivo da nova administração 

americana no sentido de aumentar o auxilio müitar a 

Portugal, em detrimento do econámico. O que se passa 

de tacto? 

R- O que se passa, e que deriva dos mecanismos 
orçamentais dos EUA, é que, os programas de assis· 
tência económica de que Portugal se tem servido estão 
em vigor e não necessitam de um reforço de verba, 
embora os americanos estejam dispostos a conceder 
mais cerca de 20 milhões de dólares. Os programas de 
amc!Uo mllltar, ou de despesas em instalações milita· 
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res, esses têm de ser orçamentados porque senão o 

departamento de Estado ou da Defesa dos EUA não 

os poderia mobilizar. O que não quer dizer, por exem

plo no caso dos Açores, que essa mobilização não tenha 

que ser feita com consentimento do Governo portu

guês. 

Alargamento da presença americana nas Lages 

na agenda do encontro com Haig 

P- Poderá discutir, com o secretário de Estado, 

o i'nteTesse dos EU A em alm·garem a utilização da base 

das Laçes, como ponto de escala para o Médio Oriente? 

R.- A base das Lages é uma base acerca da qual 

Ja existe um acordo, que se reveste de importância 

considerável e não serve, exclusivamente, de ponto de 

passagem para o Médio Oriente, como está a indicar ... 

P- . . . não sou eu que digo isso, mas o departa

mento de Estado norte-americano ... 

R - . . . o que lhe posso drizer desde já é que esse 

assunto não está excluído da agenda. Antes das con

versações terem lugar é que não lhe posso dizer, obvia

mente, qual será o seu resultado mas, dentro das suas 

possibilidades, sem quebra de soberania, mantendo a 

vigilância sobre o que se passa em território portu

guês, Portugal é solidário com os EUA e não negará 

o seu auxiHo, na medida em que ele for razoável, e 

tiver contrapartidas para Portugal. 
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P- Este alargamento da utilização americana da 

base das Lages obrigaria a uma renegociação do actual 

acordo? 

R- Depende do momento em que for realizado. 

Ou se realiza antes do termo do acordo, ou poderá 

ser incluído na renegociação do acordo. Mas há certas 

tarefas de manutenção e renovação do equipamento 

que, a terem o nosso consentimento, terão inicio ainda 

antes do termo do acordo. 

Governo poderá autorizar utilização pelos americanos 

da base de Beja 

P- Os americanos parecem também interessados 

em utilizar a base de Beja actualmente cedida à RFA? 

R- Penso que talvez no meu regresso de Washin

gton lhe possa dar algumas notícias a esse respeito. 

Não é um dos pontos que o secretário Haig tem agen

dado para negociações, mas a agenda não é exclusiva 

e se houver algum interesse espe.cUico nesse campo, 

estudá-lo-emos. Devo lembrar que a base de Beja é 

uma base portuguesa utilizada pela Força Aérea alemã 

e o Governo português, com autorização dos órgãos 

de soberania competentes, se o entender, pode permi

tir a sua utilização para outras Forças Aéreas. 

P- <eO Jornal» noticiou, no último número, citando 

o «New York Times», que Portugal seria um dos países 

da NATO envolvidos em sistemas de armamento nu

clear de dupla chave. Isto é verdade? 
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R- Não, é falso. 

P - Então não existe um relatório do Congresso 

americano onde isso está escrito ... 

R - Isso não sei. Sei é que não é verdade em rela

ção a Portugal. Não há nenhum sistema de dupla chave 

em Portugal. 

P- A propósito do nuclear: o sr. ministro consi

dera que Portugal está em situação de recusar o esta

cionamento de armamento nuclear no seu território? 

R- Mas com certeza. 

Governo não é favorável à instalação 

de armamento nuclear em Portugal 

P - Mesmo com as responsabilidades perante a 

NATO e dos laços de solidariedade com os EU A .que 

referiu? 

R- Mas com certeza. Somos um pais independente 

e isso será um elemento essencial da soberania nacio

nal, portanto estamos em condições de recusar. Mas 

qual é a dificuldade? Nós não somos um país satélite. 

Os satéutes é que não estão em condições de recusar 

instalações no seu território. Os países independentes 

fazem o seu juízo e autorizam ou não. Há muitos paí

ses do lado ocidental que têm auto11izado. 

P- Qual é o seu ponto de vista? 

R- O ponto de vista do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros é de que não foi solicitada a Portugal a 

instalação de armas deste tipo. São evidentes os incon-
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venientes que a instalação de armamento deste tipo 

pode ter e portanto, em princípio, a posição do Governo 

português não é favorável à instalação de armamento 

nuclear em Portugal. Agora, se dentro do contexto in

ternacional genérico de crise de solidariedade ociden

tal as opções parecerem ser irreversíveis, o Governo 

está aberto a discutir, com os demais órgãos de sobe

rania interessados, a revisão dessas opções. Mas não 

há nenhum pedido. 

P - E como estão as negociações para a utilização 

da ilha de Porto Santo por aviões supersónicos e pe

troleiros da NATO? 

R-No comment. 

Solidariedade cautelosa em relação à questão 

de El Salvador 

P- Ainda em relação aos EU A, tenho quatro ques

tões para as quais creio que o sr. ministro terá uma 

resposta fácil e rápida. Qual é a posição do Governo 

portugu�s relativamente à atitude pela nova adminis

tração americana, em relação a El Salvador? 

R- É de solidariedade cautelosa. Nós estamos ple

namente convencidos de que há uma intervenção so

viética na República de El Salvador, que se processa 

através de Cuba e da Nicarágua. Há armas fornecidas 

e há, paradoxalmente, armas americanas que foram 

abandonas no Vietname e que foram parar a El Salva

dor e há um apoio logístico por parte, sobretudo, de 
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Cuba e da Nicarágua aos guerrilheiros de El Salvador. 

Por outro lado, não há intervenção militar, no sentido 

de exércitos ou forças combatentes de qualquer outra 

potência. 

P-Nem dos EUA? 

R- De forças combatentes, com certeza que não. 

Há, evidentemente, fornecimento de armas. O sr. sabe 

que não consta que haja produção de armas em El 

Salvador e naturalmente que as forças que se comba

tem no Salvador e que são fundamentalmente três -

a Junta Governamental, os soldados guerrilheiros e a 

extrema direita- todas elas combatem com armas 

fornecidas pelo exterior. Até tem havido algumas notí

cias sobre a existência de armas portuguesas em El 

Salvador. Isso não me surpreende muito porque po

dem ter sido armas fornecidas ao abrigo de qualquer 

contrato anterior ao desenrolar dos acontecimentos 

ou, mais provavelmente, armas abandonadas pelo exér

cito português em Angola e que, através de movimen

tos de solidariedade, ligados com Cuba, tenham ido pa

rar a El Salvador. Solidariedade ainda no sentido de 

reconhecer que há um auxílio activo por parte de ele

mentos que tentam perturbar a relativa tranquiUdade 

de El Salvador. Digo relativa porque El Salvador vivia 

sob uma ditadura de direita, e a Junta que se instalou 

tentou fazer medidas de justiça social que são sempre 

muito difíceis de aplicar em tempos de crise. No en

tanto, a Junta não é o Governo de Somoza. O arcebispo 

de El Salvador declarou, anteontem, que a igreja trans

feria o apoio que tinha dado, com as precauções habi-
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tuais, da guerrilha para a Junta Governamental. Não 

há, neste momento, uma intervenção militar, com for

ças combatentes, de nenhuma potência estrangeira. 

Nós esperamos que a questão se possa resolver sem 

a intervenção de forças militares e que o povo de El 

Salvador tenha um pouco da paz a que tão justamente 

aspira e merece. 

Intervenção americana a pedido da Junta 

de El Salvador 

P- Mas, em todo o caso, não lhe parece que se 

trata da ingerência de um país nos assuntos internos 

de outro? 

R-De qual? 

P-Dos EUA em El Salvador. 

R- Apesar de tudo há que considerar que a Junta 

salvadorenha, boa ou má, e nós não vamos ter opi

nião sobre os Governos estrangeiros, nós praticamos 

o sistema de reconhecimento da legitimidade dos Go

vernos. A intervenção dos EUA parece fazer-se a pe

dido da Junta presidida pelo sr. Napoleão Duarte. Por

tanto não me parece condenável, do ponto de vista do 

direito internacional, a posição que os EUA têm to

mado até agora e espero que a situação não venha a 

degenerar numa intervenção com forças combatentes. 

Nem parece ser essa a posição defendida pela adminis

tração Reagan, porque ela não pratica a doutrina 

Brejnev. 
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P- O sr. ministro diz que a intervenção foi feita 

a pedido da Junta o que me faz lembrar o caso do 

Afeganistão ... 

R- Mas aí houve uma intervenção militar. No Afe

ganistão o que sucedeu é que efectivamente a inter

venção foi feita pela União Soviética, ao que se pensa, 

a pedido do primeiro-ministro, que foi imediatamente 

assassinado, e continua a ser pedida por um primeiro

-ministro cuja representatividade de 118 países das 

Nações Unidas se negam a reconhecer. Eu estava a dis

tinguir era entre as intervenções de assistência e auxí

lio, e as intervenções com forças combatentes. É evi

dente que o que há é uma ocupação militar soviética 

no Afeganistão e só a sr.a eng. Maria de Lurdes Pinta

silgo é que tem dúvidas a esse respeito, ou tinha, em 

27 de Dezembro de 1979, quando deu a célebre entre

vista ao Diário de Notícias. 

P- O sr. ministro concorda com a posição do Pre

sidente Reagan quando fala na possibilidade de apoiar 

os guerrilheiros do Afeganistão? 

R- Repare que já é absurdo nós termos uma po

tência como Portugal a traçar os limites em que pro

cura intervir nos grandes problemas da política inter

nacional. Há certas coisas às quais nós somos contrá

rios: à intervenção no Afeganistão, seremos contrários, 

amanhã, a uma .intervenção na Polónia, se ela se der, 

certamente também a pedido do Governo polaco. De

pois há milhares de graduações: que passam pelo au

xilio económico, pelo fornecimento de armas, mas não 

51 



temos que servir de juízes em qualquer momento, o 

que até seria ridículo. Eu compreendo a posição da 

administração Reagan que desenvolve um conjunto de 

esforços para tentar travar o avanço extraordinário, 

político e militar, que a União Soviética conheceu du

rante o período da administração Carter. 

P- Há, em todo o caso, duas questões que devem 

interessar particularmente ao Governo porque têm li

gação com dois países de língua portuguesa. Refiro-me 

ao apoio à UNITA e à revogação do princípio da não

-ingerência nos assuntos de Angola? 

R- Em primeiro lugar, e tanto quanto eu tenho 

conhecimento, o que há até agora é um pedido do Go

verno norte-americano, que não foi sequer apreciado 

pelo Senado, para que sejam revogadas medidas ge

néricas anteriores que proíbam determinados tipos de 

intervenção o u  de apoio norte-americano. Estamos no 

plano legislativo. Não há nenhuma acção concreta de 

que se tenha conhecimento. Por outro lado, também 

não temos nenhuma prova concreta de apoio existente 

a movimentos. Devo notar, no entanto, que, embora 

Portugal se interesse especialmente pelos problemas 

de Angola, a primeira consideração que tem a fazer é 

a de que se trata de um país soberano. E os problemas 

que se passam entre dois pafses soberanos, Angola e 

os EUA, não dizem respeito ao Governo português. 
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Apoio americano à UNITA seria interferência 

nos assuntos internos de Angola 

P- Mas o sr. ministro não pensa que poderá dar 

a sua opinião ao secretário de Estado Haig a este res

peito? 

R- É natural que esse assunto venha a ser abor

dado e parece ser um dos pontos em que há urna vira

gem na política externa norte-americana. 

P- O apoio à UNITA seria uma interferência? 

R- Nos termos em que é caracterizado como tal, 

a opção que se põe para os EUA é a de reconhecer 

o Governo de A:ngola ou não o fazer, como tem suce

dido até agora. Nós temos relações diplomáticas nor

mais com o Governo de Angola e evidentemente que 

consideramos relações de intervenção militar, isto é, 

com forças combatentes, com outros movimentos que 

se oponham a este Governo como uma interferência 

nos assuntos internos de A:ngola. Nós somos contrá

rios a interferências de todos os países em qualquer 

outro país. 

Proposta de Brejnev é manobra de propaganda 

P- Finalmente, o Governo e o seu Ministério 

apoiam ou não apoiam a proposta de Brejnev para uma 

cimeira com o Presidente Reagan? 
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R- Fundamentalmente, parece-nos uma hábil ma

nobra de propaganda. Porque o que sucede é que, pe

rante o novo dinamismo mostrado pela administração 

americana, a União Soviética se vê confrontada com 

uma resposta mais agressiva às suas iniciativas. Du

rante anos a União soviética tomou iniciativas em 

Africa, na Asia, no caso do Afeganistão, indirectamente 

em El Salvador e só poucos dias antes do termo do 

seu mandato é que o Presidente Carter alterou a sua 

posição em relação à questão de El Salvador. É, por

tanto, natural que a União Soviética mude de estraté

gia. Tf\11 como vimos, as medidas desencadeadas pela 

União Soviética, quer através de Brejnev, quer através 

das mensagens entregues a quase todos os Chefes de 

Estado do Mundo, visa;m a acenar de uma bandeira 

que é sempre estimada e popular e que é a bandeira 

da paz, mas que tem subjacente a ideia de uma esta

bilidade na situação militar da Europa. Essa estabili

dade é, neste momento, favorável à União Soviética, 

uma vez que há disparidade quer no armamento con

vencional, quer no armamento nuclear, em favor da 

União Soviética. Quando se fala de estabilização de 

posições e de extensão de zonas de confiança, o que se 

pretende, sob uma capa indiscutivelmente mais subtil 

que as movimentações de blindados que a União So

viética também sabe fazer, é estabilizar uma situação 

que é objectivamente favorável à União Soviética. Não 

sei, evidentemente, qual é a reacção que a administra

ção Reagan vai ter. 
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III 

DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO DOS NE

GóCIOS ESTRANGEIROS, PROF. DR. ANDR:I!: 

GONÇALVES PEREffiA, NA TRIGÉSIMA SEXTA 

(36.a) SESSAO DA ASSEMBLEIA GERAL DAS 

NAÇõES UNIDAS. 

«Senhor Presidente, 

Desejaria começar por dirigir a V. Excelência, as 

calorosas palavras de felicitações que inteiramente lhe 

são devidas, pela sua eleição para Presidente da 36.a 

Assembleia Geral. lt com profundo agrado que vemos 

mais uma vez dedicar-se ao serviço da Comunidade In

ternacional alguém cujas qualidades humanas e im

portante experiência de político e diplomata são ga

rante da obtenção de resultados positivos nesta sessão. 

Apraz-me registar que assume esse alto cargo o re

presentante de um país amigo de Portugal com o qual 

partilhamos passado e tradições e estamos empenha

dos em desenvolver «frutuosa cooperação». De igual 
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modo, quero e�primir o nosso sentimento de sincero 

apreço e reconhecimento ao Embaixador Von Wech

mar, pelos seus esforços permanentes e empenhados 

em prol da paz e da justiça e pela forma incansável 

e exemplar como se dedicou à Presidência da 35 . •  As

sembleia Geral. Guardamos na mais alta consideração 

o seu excelente contributo para a boa condução dos 

trabalhos que decorreram ao longo deste ano. 

Finalmente, desejo dirigir uma palavra especial de 

saudação e reconhecimento ao Secretário Geral, Se

nhor Kurt Waldheim, cuja recente visita oficial ao 

nosso País muito nos honrou. Presto merecida home

nagem à sua preclara visão da comunidade internacio· 

nal, às suas qualidades humanas e diplomáticas, à 

forma competente e dedicada como tem dirigido os 

trabalhos desta Organização. 

Saúdo a admissão na Organização das Nações Uni

das da República do Vanuatu. A sua entrada paTa a 

Organização leva-me a renovar o apelo de que venha 

a fortalecer-se ainda mais neste forum uma frutífera 

colaboração entre Delegações. Estes são sinais encora

jadores de que infatigavelmente nos aproximamos de 

um dos objectivos mais altos das Nações Unidas, a 

sua universalidade». 

«Senhor Presidente, 

A Assembleia Geral das Nações Unidas reúne-se 

mais uma vez para, com a diligência e o esforço dos 

seus membros, analisar e debater os graves problemas 

com que> se depara o mundo e que carecem, na sua 

maior parte, de solução urgente. 
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Encontrar as novas soluções, dar continuidade e 

reforçar as já preconizadas, remover obstáculos que 

se apresentam no caminho da paz e do progresso não 

é tarefa fácil. 

O efeito cumulativo de tão diversos factores tem 

produzido profundas transformações no sistema inter

nacional e a ordem do dia da Assembleia Geral tem-se 

�largado para além dos tradicionais temas de segu

rança e equilíbrios de poder, para incluir questões 

cada vez mais complexas e que consUtuem também 

desafios adiados aos governos de todos os países aqui 

represen tactos. 

Estou certo porém que à semelhança dos oradores 

que me precederam e me seguirão, poderei afirmar que, 

nós, membros desta prestigiosa organização, lutaremos 

para encontrar as soluções adequadas. 

A situação persistente no Afeganistão -onde sub

siste uma intervenção soviética em aberta violação dos 

princípios da Carta-e em claro desafio à condenação 

da opinião pública internacional e desta Assembleia

constitui marca clara de uma politica de expansão e 

dos riscos dela decorrentes para a estabilidade e de

sanuviamento internacionais. Consciente da não evo

lução favorável da presente conjuntura e do risco que 

representa para o equilíbrio geoestratégico e para a 

paz, o Governo pol'tuguês tem condenado com clareza 

a persistência de uma situação que tanto politica como 

juridicamente é inaceitável. 

Neste espírito, a minha delegação desejaria expri

mir o seu total apoio ao recente plano das Comuniâa

des Europeias para a realização de uma conferência 

internacional que se insere no quadro dos esforços di-
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plomáticos iniciados pelas resoluções pertinentes desta 

Assembleia Geral sobre a questão. 

Igualmente a invasão e ocupação de Kampuchea 

por forças armadas do Vietnam tem merecido a con

denação da maior parte dos Estados membros desta 

Organização, incluindo o meu País. Portugal considera 

que uma solução para este problema terá que assentar 

na retirada das tropas estrangeiras estacionadas no 

Kampuchea. Considera ainda que a conferência recen

temente realizada no âmbito desta Organização foi um 

passo importante para a solução pacífica deste con

flito. 

Face a situações como esta, a questão fundamental 

que se coloca perante esta Assembleia é de saber se a 

«Declaração das Nações Unidas sobre os princípios 

de direito internacional acerca das relações amigáveis 

e a cooperação entre Estados de a:cordo com a Carta 

das Nações Unidas (225/XXV)», aprovada em 24 de 

Outubro de 1970, e a declaração sobre os princípios 

que regem as relações mútuas, incluída no Acto Final 

de Helsínquia de 1 de Agosto de 1975, correspondem 

a uma vontade de organizar o mundo de maneira mais 

pacífica e humana, ou se são apenas uma barreira de 

fumo atrás da qual se escondem aspirações contradi

tórias, reservas mentais ou interpretações subjectivas. 

Se assim fosse, estaríamos todos colaborando numa 

construção falsa e por isso perigosa, assente em areias 

movediças, feita apenas de palavras ocas e de equí

vocos. 

Estas questões fundamentais têm também estado 

em discussão na reunião de revisão de funcionamento 

do Acto Final de Hensínquia, em Madrid. Críticas ou 
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novas propostas ali feitas têm de ser vistas no seu 

próprio contexto de re·visão e desejável aproveitamento, 

e não como contrárias ao desanuviamento. 

O que não pode é admitir-se que este seja conce

bido simultaneamente como instrumento de coopera

ção e luta em todos os dom�nios, consoante os inte

resses do momento desta ou daquela parte. 

Se o desanuviamento corresponde a uma necessi

dade da vida intermtcional, a prática da reciprocidade 

é-lhe essencial. Exige, além do mais, boa fé para con

duzir à cooperação em todos os dommios e à elimina

ção ou pelo menos diminuição das tensões. 

Esta nos parece ser a posição correcta e de acordo 

com ela temos conduzido a nossa participação naquela 

importante reunião no âmbito do processo da CSCE. 

Temos ainda esperanças que tal orientação prevale

cerá e que resultados substanciais serão alcançados. 

Finalmente, os princípios do desanuviamento têm de 

ser -observados nas relações entre países com sistemas 

político-sociais basicamente semelhantes. Não faria 

sentido que tais princípios de desanuviamento, paz, res

peito pela inviolabilidade de fronteiras e não interven

ção nos assuntos internos se restringissem apenas às 

relações entre povos com distintos sistemas. Acções 

radicais contra esta linha fatalmente gerarão desen

volvimentos difíceis de controlar e consequentemente 

susceptíveis de desencadear as mais perigosas reac

ções. 

Senhor Presidente, 

Mtllitas vezes tem sido afirmado nesta tribuna que 

o grande desenvolvimento tecnológico no domínio dos 
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armamentos tornou hoje obsoletas as clássicas teorias 

geográficas de defesa. Todos sabemos que a segurança 

que resultava da distância e de fronteiras naturais 

está hoje muito reduzida, ou mesmo anulada, em de

terminadas circunstâncias. A única realidade é a ca

pacidade de destruição mútua. 

É nesta perspectiva que, face às destabilizadoras 

mudanças ocorridas nos últimos anos no equillbrio 

militar entre o leste e o oeste, me parece oportuno 

sublinhar que os membros da Aliança Atlântica, de 

que Portugal é membro activo e solidário, consideram 

o equilíbrio militaT estável como uma importante e 

oportuna contribuição para a segurança e a paz em 

geral. Esse é também o primeiro objectivo do controlo 

dos armamentos ao visar atingir sem diminuição de 

segurança, um equilíbrio ao mais baixo nível possível 

de a,rmamentos, especialmente os de natureza nuclear. 

A esta finalidade obedeceu a decisão tomada pelos 

membros da Aliança Atlântica em 12 de Dezembro de 

1979. Neste sentido assumem um relevo muito parti

cular as negociações americano-soviéticas, cuja aber

tura está projectada para os finais do ano em curso, 

e que o meu País fortemente apoia. 

No âmbito do desarmamento, o sector das armas 

nucleares deverá merecer, pelo seu elevado poder de 

destruição, uma atenção particular, como aliás o deci

diu por consenso a X Sessão Extraordinária desta As

sembleia. A proibição de todas as experiências com 

armas nucleares, sujeita a procedimentos de verifica

ção internacional eficazes e aceitáveis pelas partes en

volvidas, seria uma contradição significativa neste 

campo. Igualmente seria desejável que as potências 
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nucleares chegassem a acordo quanto a uma fórmula 

comum de garantias de reforço da segurança dos Es

tados que não dispõem de armas nucleares, correspon

dendo, assim, a um legítimo anseio repetidamente ex

presso nesta Assembleia. 
Mas esta preocupação em relação ao sectór das 

armas nucleares não deverá fazer esquecer o facto de 

que o poderio dos Estados militarmente mais signifi

cativos resulta da conjugação dos arsenais nucleares 

e convencionais. O esforço de negociação no campo do 

desarmamento nuclear não deve servir de pretexto 

para que a comunidade internacional recuse um es

forço paralelo no campo das armas convencionais. 

Senhor Presidente, 

Alimentamos a esperança de que a II Sessão 

Extraordinária desta Assembleia, dedicada ao desar

mamento, constitua uma oportunidade para uma me

ditação colectiva, à luz do documento final da X Ses

são Extraordinária, cuja validade se mantém intacta, 

sobre as realizações no campo do desarmamento. Es

peramos que as suas conclusões favoreçam a realiza

ção de progressos significativos neste domínio. 

Senhor Presidente, 

Gostaria agora de referir alguns dos problemas que 

concorrem patra o agravamento das tensões regionais 

e põem em causa, designadamente, os princípios e a 

capacidatde de efectiva intervenção das Nações Unidas. 

A questão da Namíbia, onde aRAS persiste em manter 
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uma situação ilegal que impede o exercício do direito 

à autodeterminação do povo namibiano, tem motivado 

condenáveis ataques do território angolano. Passados 

cerca de três anos desde a aprovação da Resolução 435 

do Conselho de Segurança, e não obstante as empenha

das iniciativas diplomáticas do Secretário Geral e do 

«Grupo de ContactO>>, ao qual não tem faltado o apoio 

dos países da linha da frente, continuam por cumprir 

as legítimas expectativas então criadas. A recente in

vasão do território angolano - que nenhum motivo 

poderá justificar, sob pena de grave dano aos princí

pios de direito que nos deverão reger- é o resultado 

negativo de uma situação de latente confronto a que 

importa- com urgência - pôr termo por meios polí

ticos. Com efeito, os referidos acontecimentos no sul 

de A:ngola representam ev:idente sinal dos riscos pro

vocados pela presente situação, resultando em pesado 

sacrifício para o Estado soberano de Angola, a:o qual 

renovamos a nossa solidariedade. Não devemos esque

cer igualmente o ataque de que também Moçambique 

foi alvo no seu território no passado mês de Janeiro 

e que nos merece idêntica reprovação. 

O meu País tem defendido a independência da Na

míbia, nos termos da Resolução 435, e confia nas dili

gências diplomáticas que para tal fim e no seu quaãro, 

o «grupo de contacto» vem conduzindo, isto mesmo, 

hoje se reitera, no convencimento de que novas dila

ções ou inaceitáveis intransigências poderão conduzir 

a uma grave confrontação na Africa Austral com sé

rios reflexos na estabilidade internacional. 

Outro dos pontos de tensão que desde há vários 

anos aqui é debatido sem os resultados concretos que 
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a segunrança da própria Comunidade Internacional 

exigiria, a questão do Médio Oriente - pelos valores 

e interesses em jogo e pela globalidade de riscos que 

suscita- assume pa<rticular e universal relevo. Por

tugal tem exprimido com clareza a sua altitude ao de

fender o estabelecimento de um clima de conciliação 

e respeito mútuo que ponha fim à presente escalada 

de confrontações armadas e consolide um indispensá· 

vel espírito de negociação. O meu Governo tem assim 

recordado a responsabilidade da Comunidade Interna

cional em contribuir pa;ra uma solução global que con

duza à retirada de Israel dos territórios árabes ocupa

dos desde 1967 e ao desmantelamento dos colonatos 

entretanto construídos. Apoiado o reconhecimento do 

direito inalienável do povo palestiniano à autodetermi

nação- com todas as consequências que este con

ceito implica, designadamente o direito ao regresso, 

defendido a plena segurança e soberania pos países 

da área, nomeadamente de Israel, dentro das frontei

ras seguras e reconhecidas; apelado para o termo das 

inaceitáveis violações da integridade territorial do Lí

bano; e condenado o ataque israelita às instalações nu

cleares iraquianas na medida em que constituiu vio

lação grave da soberania daquele Estado e do princí

pio da utilização pacífica da energia nuclear. Por outro 

lado, vem sublinhando a necessidade de um esforço 

mútuo de concertação entre Israel e a OLP, baseado 

num comum reconhecimento que tenha em conta rea

lidades políticas indiscutíveis e favoreça um futuro de 

paz na região; para tanto, aliás, será legítimo adiantar 

o voto de que o Governo de Telavive possa colher da 

martirizada história do povo judeu a compreensão 
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humana que ajude - do seu lado- a romper o pre

sente círculo de intransigência, reconhecendo que ao 

povo palestiniano não poderão ser negados os direitos 

políticos, nacionais e sociais que tornaram possível a 

existência e consolidação do Estado de Israel. É neste 

contexto que Portugal tem apoiado iniciativas diplo

máticas, designadamente os esforços empreendidos no 

seio da CEE - que se espera venham substituir a ac

tual confTontação por um necessário diálogo de paz 

e cooperação. Do mesmo modo, o recente plano avan· 

çado por sua alteza o príncipe herdeiro Fahd da Arábia 

Saudita representa significativa dildgência política a 

que importa oferecer adequada atenção. 

Ainda no quadro sombrio registado pela agenda 

desta Assembleia quanto à permanência de causas de 

tensão internacional, será justo registar com esperança 

os progressos realizados sob a égide da OUA relativa

mente ao problema da autodeterminação do Sahara 

Ocidental e saudaT o espírito de negociação que hoje 

parece abrir caminho a uma solução democrática e à 

equitativa conciliação dos interesses legítimos das par

tes envolvidas. 

Senhor Presidente, 

Como é do conhecimento geral, a adesão tão rá

pida quanto possível do meu Pais às comunidades eu

ropeias, em que o Governo português continua decisi

vamente empenhado, reflecte as profundas realidades 

de natureza política, económica, social e cultural que 

nos identificam com os países membros daquelas co

munidades. Este objectivo corresponde, de resto, às 
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legitimas aspirações do povo português e constitui uma 

das principa;is prioridades do Governo no âmbito da 

sua. global e da sua correspondente actuação externa. 

Portugal encara como um desafio as importantes ta

refas decorrentes da adesão, as quais deverão trazer 

significativas alterações e melhorias da estrutura eco

nómico-social do País. Partilhando o modelo de socie

dade democrática e livre que vigora no quadro das 

comunidades, igualmente partilhamos o espírito de so

lidariedade que as caracteriza, não só na sua área geo

gráfica como também a nível mundial. 

Num plano mais vasto, vemos com preocupação 

que os esforços tendentes a diminuir as profundas dis

paridades existentes entre os países desenvolvidos e 

os países em vias de desenvolvimento não tem vindo a 

produzir os resultados desejados, o que em parte é 

consequênci:1 da presente crise económica que impede 

a disponibilidade de recursos adicionais para utilização 

na luta pelo desenvolvimento económico, está em po

sição de bem compreender as dificuldades com que 

nós e outros se debatem. Julgamos importantes todas 

as iniciativas ern que todos os países devem participar, 

independentemente do seu nível de desenvolvimento 

ou do seu sistema económico-social que os rege. 

Só assim será possível manter vivo o diálogo Norte

-Sul e promover o relançamento oportuno das ne

gociações globais de que a comunidade internacional 

tanto espera. Com esse espírito tem P<Y.rtugal partici

pado activamente em diversas reuniões e conferências 

-das Nações Unidas, de que se destacam as consagra

das- às fontes novas e renováveis de energi-a e aos 

países menos avançados. Apoiamos a ideia conducente 
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à próxima cimeira de Cancun, augurando que dela 

possa sair um melhor entendimento entre os países 

com maiores dimensões e consequente empenhamento 

e os que mais sofrem por carência de recursos. 

Dois temas nos parecem sobressair pelo seu signi

ficado como questões principais na problemática do 

desenvolvimento: a energia e a alimentação. Interliga

das e complementares, estas duas questões, importan

tes aliás para a generalidade da comunidade interna

cional, determinam em larga medida as possibilidades 

de se ultrapassar a fase de descolagem para o desen

volvimento. Na verdade, a escassez ou até inexistência 

de produtos energéticos e alimentares afligem mais de 

dois terços da humanidade em termos que compro

metem toda a sua economia em consequência da crise 

dos produtos energéticos, e da aguda situação alimen

tar e agrícola mundial que se traduz no depletamento 

das reservas de cereais e no aumento do respectivo 

preço. Os países importadores, além de agravarem des

mesuradamente as suas balanças de pagamentos, têm 

de afectar a estes consumos verbas tão necessárias 

para suportar as mudanças estruturais que lhes per

mitam avançar no caminho do desenvolvimento. 

Senhor Presidente, 

O meu País tem relações históricas com um grupo 

de nações que ocupam extensas áreas do que tradicio

nalmente é apelidado de terceiro mundo; com os go

vernantes dessas nações temos vindo a desenvolver um 

esforço de cooperação que até agora tem assumido 

carácter predominantemente bilateral, mas que preten-
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demos diversificar intensificando a nossa colaboração 

nesta área com terceiros países e agências especializa

das. Prestamos desta forma a nossa contribuição para 

o esforço, que tem de ser de todos, no sentido de ul

trapassar uma situação económica que contradiz o pró

prio progresso e que é atentatória da dignidade hu

mana. 

Senhor Presidente, 

Cremos assim que a progressiva eliminação das 

tensões internacionais e divisões entre os povos tem 

um pressuposto fundamental na promoção e protec

ção mundial dos direitos humanos e liberdades fun

damentais. 

Julgamos que os direitos humanos devem ser en

carados como parte integrante duma dimensão global, 

requerida para todas as actividades que prosseguimos 

com vista à promoção da justiça, segurança e desen

volvimento no mundo e a uma continuação frutifera 

do diálogo entre as partes actuantes na comunidade 

internacional. 

É, aliás, como já vimos, um aspecto particulai'· 

mente importante no contexto da presente situação in

ternacional. Ocorrem violações graves dos direitos do 

indivíduo, verificam-se situações onde se desrespeita 

a dignidade da pessoa humana, onde se menosprezam 

os direitos dos povos à autodeterminação e indepen

dência e se faz tábua rasa da integridade territorial 

dos Estados soberanos e seu direito à livre escolha do 

regime por que querem ser governados. Violentam-se 

assim os fundamentos da sociedade democrática e da 
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conv1vencia internacional, princípios básicos orienta

dores desta organização que, como Estados membros, 

nos obrigamos a respeitar, cumprir e promover. 

É pois neste campo que as Nações Unidas, no cum

primento dos objectivos e princípios consagrados na 

Carta, tem a responsabilidade de promover e defender 

os direitos do homem, de fornecer aos países uma 

oportunidade de diálogo e cooperação na diversidade 

de sistemas e condições históricas e sociais que os re

gem. Na nossa opinião tal tarefa só pode ser levada a 

cabo através de um aumento de eficácia do sistema e 

dum aumento do seu poder de intervenção. Foi aliás 

esta posição que, ao longo de três anos, defendemos na 

comissão dos direitos do homem, em cujos trabalhos 

tivemos o privilégio de participar. 

Senhor Presidente, 

O Governo português atribui a mais alta importân

cia à observância destes princípios, consagrados de 

forma clara e decisiva na nossa Constituição e integra

dos no quotidiano do povo português, conforme re

sulta do relatório apresentado por Portugal sobre a 

aplicação dos direitos consagrados no pacto interna

cional relativo aos direitos civis e politicos, apreciado 

na última (13.n) Sessão do Comité dos Direitos Hu

manos. 

Reiteramos, Senhor Presidente, a importância que 

atribuímos aos direitos civis e politicas, fundamento 

da nossa realidade histórica e, embora reconhecendo 

que o pleno gozo e garantia de tais direitos postule 

uma melhoria das condições económicas, sociais e cul-
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turais reinantes, não podemos aceitar que a procura 

destas preceda a garantia do que consideremos direi· 

tos fundamentais, inerentes à própria dignidade da 

pessoa humana, que importa a todo o preço defender. 

Porém, do nosso ponto de vista, mais que hierar· 

quizar os vários tipos de direitos, importa garantir 

uma protecção cada vez mais lata e eficaz de todos 

os direitos. Guardemos pois a esperança de os ver 

concretizados. 

É este um sector em que um papel primordial cabe 

à comunidade internacional e uma especial responsa· 

bilidade à Organização das Nações Unidas. 

Por outro lado, no plano da defesa dos direitos dos 

povos, não quero deixar de notar que uma questão 

subsiste que vem recordando a nossa comum incapa· 

cidade de fazermos vingar os princípios da Carta e da 

lei internacional- na prática das Nações: refiro-me 

a Timor-Leste. Ano após ano se têm repetido aqui ape· 

los e condenações decorrentes de uma situação que 

a moral e o direito reprovam e impede o povo timo· 

rense de exercer livremente o seu direito de autode

terminação. Consciente da responsabilidade que lhe 

cabe da defesa do futuro desse povo, a que se encon· 

tra historicamente ligado, e preocupado pelas difíceis 

condições e graves problemas que Timor-Leste de

fronta, o meu Governo tem mostrado uma disponibili

dade de diálogo - aliás registada com ce11to pormenor 

no próprio relatório do secretaTiado - que infeliz

mente não tem colhido até agora resposta adequada. 

Apesar das dificuldades que este problema encerra, 

Portugal não deixará, contudo, de desenvolver e esgo

tar as iniciativas diplomáticas que, dentro do espírito 

69 



da Carta, possam defender os direitos nacionais e a 

identidade do povo timorense. 

A responsabilidade de resolução deste problema é 

das Nações Unidas. 

No entanto, Portugal, sem qualquer espécie de pre· 

tensões territoriais em relação a Timor-Leste, reco

nhece ter responsabilidades no sentido de ajudar a en

contrar soluções consentâneas com o direito de auto

determinação dos povos. 

Sentlor Presidente, 

São muitos e graves os problemas que, carecendo 

de urgente solução, se deparam à comunidade interna

cional. Sem a boa vontade dos povos na luta contra a 

miséria, a fome e a guerra, o engenho do homem e 

as potencialidades dos Estados continuarão errada

mente vocacionados para a perpetuação de conflitos, 

esquecendo o progresso e o bem-estar da humanidade. 

Confiamos, Senhor Presidente, que o bom senso pre

valecerá e que o mundo de amanhã verá progressiva

mente diminuídas as confl-agrações que actualmente 

conhece. E pensamos que nessa indispensável concer

tação de esforços, importante papel caberá à Organi

zação das Nações Unidas. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

21-9-81. 
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IV 

DIPLOMACIA PORTUGUESA INTERVEIO 

NA APROXIMAÇÃO ANGOLA-EUA(�') 

Apesar de Portugal ser um pequeno pais, «a diplo· 

macia portuguesa teve fôlego para auxiliar a realização 

desse encontro», revelou ao DN o ministro Gonçalves 

Pereira, referindo-se às conversações efectuadas entre 

o secretário de Estado norte-americano, Alexander 

Haig, e o seu homólogo angolano, Paulo Jorge. Esse 

encontro, na linha de um outro acontecido em Cabo 

Verde, entre o Presidente Leopoldo Senghor e o Pre· 

sidente José Eduardo dos Santos, revela, na perspectiva 

do ministro português dos Negócios Estrangeiros, «O 

desejo de abertura de Arigola a todo o Ocidente». 

A visita presidencial a Moçambique, «que teve um 

significado histórico de virar de página, que é extre· 

mamente importante»; as declarações do Presidente 

Mtterrand sobre os imigrantes portugueses em França 

- que passarão a depender directamente de um Minis-

(•) Diário de Notícias de 21 de Dezembro de 1981. 
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tério da Solidariedade- e sobre a adesão de Portugal 

à CEE; os acontecimentos na Polónia e a instabilidade 

militar em Espanha, foram alguns dos tópicos da en

trevista, gravada na última terça-feira, no Palácio das 

Necessidades. 

Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros falou 

também dos interesses estratégicos de Portugal face 

à entrada da Espanha na Organização do Tratado do 

Atlântico Norte, para afirmar que o Governo portu

guês obteve garantias de que «a eventual inserção da 

Espanha na organização militar (da NATO) não alte

rará as zonas de comando que interessam a Portugal». 

No final da entrevista, e referindo-se às relações do 

Governo com a Presidência da República em matéria 

de política externa, o prof. André Gonçalves Pereira 

considerou que, do seu ponto de vista, «não está ainda 

suficientemente definida a partilha de competências 

entre os dois órgãos de soberania». E concluiu por 

afirmar: «Tenho conseguido, sob a orientação do sr. 

primeiro-ministro, assumir a condução da política ex

terna portuguesa.>> 

A entrada da Espanha na NATO 

não altera posição de Portugal 

Um balanço das acções recentes da diplomacia por

tuguesa e uma perspectiva das relações Governo-Presi

dência da República em declarações do ministro dos 

Negócios Estrangeiros ao DN. 
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Helena Marques 

O Governo português «tomou as medidas necessá

rias e obteve as garantias indispensáveis>> em relação 

à defesa dos interesses estratégicos de Portugal e face 

à previsível entrada da Espanha na organização mili

tar da NATO, assegurou o ministro André Gonçalves 

Pereira, no decorrer da entrevista que concedeu ao 

DN na última terça-feira. 

Dispensando a apresentação de um questionário 

prévio (o que não é regra geral entre homens públicos) 

e estabelecendo balizas rigorosas de tempo (sessenta 

minutos pontualmente iniciados à hora marcada), o 

ministro pronunciou-se sobre diversos temas da actua

lidade internacional, nomeadamente sobre a questão 

polaca e a situação angolana, defendendo, neste último 

caso, que «é através da independência da Namíbia ( ... ) 

que se processará a estabilização da situação no Sul 

de Angola e, consequentemente, a saída das tropas 

cubanas>>. 

A viagem presidencial a Moçambique e as relações 

entre o Governo e a Presidência da República em ma

téria de política externa foram outras das questões 

comentadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. 

Sobre a primeira, considerou que foi «altamente po· 

sitiva)) e teve «Um significado histórico de virar da pá

gina>>. Sobre a segunda, lamentou que «a partilha de 

competências entre os dois órgãos de soberania)) não 

esteja ainda suficientemente definida. 

-Tendo decorrido há poucos dias a visita oficial 

de François Mitterrand a Lisboa, gostaríamos que nos 
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referisse os resultados das conversações então reali

zadas, nomeadamente no que respeita à entrada na 

CEE e à separação dos «dossiers» de Portugal e da 

Espanha. 

-Ainda antes desse ponto, queria mencionar que 

a viagem foi também extremamente importante num 

outro aspecto que interessa a todos os portugueses e 

que é a situação da comunidade portuguesa em França. 

Efectivamente, quer o Presidente Mitterrand, quer o 

ministro das Relações Exteriores, Cheysson, reafirma

ram, não só em público mas ainda com maior porme

nor nas reuniões de trabalho, esta ideia que é parti

cularmente interessante e importante para os Portu

gueses: a ideia de que aqueles que contribuíram para 

a prosperidade da França, enquanto o progresso e a 

economia europeus estavam em via ascensional, não 

verão agora fechadas as portas da França, no momento 

em que há recessão e dificuldades internacionais. li: 

uma ideia interessante, é uma ideia generosa que está 

dentro do espírito da criação do novo Governo francês, 

de um Ministério da Solidariedade, de que depende 

directamente a situação dos emigrantes, e que foi na

turalmente uma ideia que o Governo português aco

lheu com agrado. Simultaneamente, houve a garantia, 

que foi reafirmada pelo Presidente e pelo ministro, de 

que não haveria entraves à remessa do produto do seu 

trabalho por parte dos imigrantes. 

Outra questão que foi focada e para a qual o Go

verno francês prometeu também a sua melhor atenção 

foi a regularização da situação dos imigrantes portu

gueses que se encontram irregularmente em França 

74 



por terem entrado clandestinamente. O Governo fran
cês tomou já medidas, que posso qualificar de genero
sas, a esse respeito. Foram apontados casos concretos 

em que talvez as medidas tomadas pelo Governo fran· 
cês não sejam suficientes, e o Governo francês pro

meteu a melhor atenção para essas questões. Portanto, 

neste ponto, os resultados da W.sita do Presidente Mit

terrand toram positivos. 
Voltando à questão que me pOs, relativa à integra· 

ção europeia, a visita também foi extremamente posi
tiva, quer nas declarações públicas do Presidente Mit
terrand, nomeadamente no discurso d a  Ajuda e na 
conferência de Imprensa, quer ainda, com maior por
menor, nas conversas que tive com Claude•Cheysson. 

A França reconhece que os processos espanhor e 
português para a integração europeia são essencial
mente diferentes. E uma tese que o Governo português 
tem sempre sustentado, não por uma questão de pri· 

mazia -nós não estamos em corrida com ninguém-, 
nem temos obviamente nenhum desejo de atrasar a 
entrada da Espanha; só o que desejamos é que o nosso 
processo não seja prejudicado por questões em que 
nós não temos intervenção. Ora, é natural que a di

mensão da economia espanhola e as suas interligações, 
nomeadamente com a economia francesa, ponham pro
blemas de maior dimensão à França do que a adesão 
portuguesa. Efectivamente, assim é. Por isso, nós te
mos vindo a pedir que não haja globalização n o  exame 
dos dois processos, porque isso significaria que al

guma demora na adesão da Espanha implicaria idên
tica demora no nosso processo. Esta, a decisão agora 
tomada por parte da França, pelo Presidente Miter-
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rand. �sto não significa, naturalmente, que não haja 

ainda muitos problemas a negociar, quer com a Fran

ça, quer com os demais países, quer com as institui

ções comunitárias. Mas deu-se um passo muito impor

tante. E embora Mitterrand, ao admitir a separação 

de processos, tenha tido o cuidado de referir que fa· 

lava em nome da França e que não podia falar em 

nome dos dez países da CEE, nós sabemos, por decla

rações que repetidamente nos foram feitas, que os 

nove outros países não insistem pela globalização, não 

levantam qualquer obstáculo à separação. Disse-o ainda 

há poucos dias, ao primeiro-ministro de Portugal, a sr.a 

Margaret Thatcher, primeiro-ministro da Grã-Breta

nha. Têm-110 dito, também, os ministros dos outros 

países responsáveis; disse-o recentemente o ministro 

Emillo Colombo, da Itália. Isto leva-nos, portanto, a 

pensar que esta posição da França possa contribuir 

para um exame separado dos dois processos. E isso, 

naturalmente porque o caso português é menos signi

ficativo no conjunto europeu, pode levar a uma mais 

rápida solução destes assuntos. Neste sentido, vamos 

desenvolver iniciativas diplomáticas -e devo dizer-ihe 

que essas iniciativas serão desenvolvidas ao mais alto 

nível, contando-se empreender visitas aos países da 

Comunidade e aos órgãos comunitários. 

- Face à situação que acaba de referir, prevê que 

o calendário estabelecido para a adesão possa vir a 

ser cumprido? 

- É extraordinariamente difícil - e a experiência 

recente demonstra-o - fazer uma previsão exacta. O 
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que posso dizer-lhe é que estamos, neste momento, ani

mados em pensar que a assinatura do tratado de ade

são seja possível antes do final de 1982, dentro de um 

ano, portanto, guardando o ano de 1983 para as ratifi

cações pelos dez Estados e sendo 1 de Janeiro de 1984 

a data da efectiva adesão de Portugal. No entanto, devo 

dizer-lhe com toda a sinceridade: já nos temos enga

nado nestas previsões, como aliás outros responsáveis. 

Portanto, não é um calendário que possamos
_

adiantar 

como seguro; é um calendário para o qual nós vamos 

trabalhar e que pensamos que é possível tentar man

ter. Não depende só de nós, é preciso que as boas

-vontades que têm sido manifestadas pelos responsá

veis políticos se concretizem também ao nível da exe

cução. 

Polónia 

- Os acontecimentos da Polónia abalaram a opi

nião pública em todo o Ocidente, se bem que não tos

sem totalmente inesperados. O ministro português dos 

Negócios Estrangeiros teve conhecimento prévio da 

iminência dos acontecimentos? 

-Conhecimento prévio, exactamente, do que se ia 

passar, não tive. Mas é evidente que, durante a semana 

passada, houve acontecimentos, nomeadamente o adia

mento de visitas a realizar à Polónia e o apressar de 

certas reuniões que estavam a decorrer em Varsóvia, 

que faziam pensar que alguma coisa se iria passar. 

E evidentemente que aquilo que se passou era um dos 

cenários possíveis -já previstos, aliás, no seio da 
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Aliança Atlântica. Mas eu não sabia, nem ninguém em 

Portugal sabia, exactamente, aquilo que se iria passar. 

Esta afirmação pode ter um tom ligeiramente categó

rico, mas é minha convicção pessoal de que não havia 

ninguém em Portugal que estivesse informado. 

- A actual situação na Polónia e a sua previsível 

evolução constituirão ameaça real para a paz na Eu

ropa e para a paz no Mundo? 

-Do meu ponto de vista e do ponto de vista do 

Governo, expresso repetidas vezes em Conselho de Mi

nistros, a situação é já extremamente grave, embora 

infelizmente possa tornar-se mais grave ainda. Neste 

momento, não há sinais de mov·imento de tropas so

viéticas nem de outros países do Pacto de Varsóvia, 

pelo que não se pode dizer que tenha sido registada 

uma intervenção militar estrangeira, como sucedeu na 

Hungria e na Checoslováquia. No entanto, há, na Poló

nia, 60 mil soldados soviéticos e há cerca de 48 mil na 

fronteira da República Democrática Alemã com a Po

lónia. Há, portanto, aí, já elementos que não estão em 

acção, mas cuja presença é evidentemente uma ·ameaça. 

Por isso nós consideramos que os acontecimentos são 

já muito graves, porque, embora revistam um aspecto 

interno polaco, transcendem esse aspecto. E é por isso 

que o Governo sentiu-se não só no dever, mas no di

reito, de fazer saber os seus pontos de vista sobre o 

assunto, tal como têm feito outros governos. Devo 

dizer, por exemplo, que o primeiro"ministro francês 

publicou, no domingo, uma declaração em que mani

festava a sua preocupação pelos acontecimentos na 
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Polónia, para além de ter anulado a visita que deveria 

fazer àquele país. Porque é que nós consideramos que 

não se trata de um mero acontecimento interno? Na

turalmente, Portugal respeita os problemas internos 

dos outros países. Simplesmente, o acontecimento não 

é meramente interno porque ele deriva, a nossa ver, 

das pressões exercidas pela União Soviética sobre a 

Polónia. Essas pressões são inúmeras. Recordo a nota 

enviada pelo Governo de Moscovo ao Governo de Var

sóvia, a 17 de Setembro deste ano, em que havia uma 

ameaça mais ou menos velada de intervenção. E é evi

dente que estas acções tomadas pelo Governo de Var

sóvia são fruto de uma pressão estrangeira. Sobre isso, 

não temos dúvidas nenhumas e devo dizer que, no 

Ocidente, não há nenhumas dúvidas e, mesmo na Po

lónia, poucas dúvidas haverá. Poderá haver pessoas 

que pensam que isto evitou um mal maior, o qual 

seria uma efectiva intervenção armada soviética com 

efusão de sangue. No entanto, e como eu disse, a ques

tão não é meramente interna. Há questões que apa

rentam ser internas, mas que assumem uma relevância 

internacional tal, que outros países se devem sobre 

elas pronunciar. Como o caso do «apartheid»: todos os 

órgãos de soberania em Portugal se têm manifestado 

contrários ao <<apartheid». Trata-se de um problema 

exclusivamente interno da África do Sul, que não pre

tende exportar o «apartheid». Nós, no entanto, enten· 

demos, quer o sr. Presidente da República na sua re

cente deslocação à África, quer o Governo que, embora 

a natureza interna do problema seja óbvia, ele é su

jeito à crítica internacional, porque é uma violaÇão 
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dos direitos do homem e porque a sua existência 

ameaça a paz na Africa Austral. 

Ora, o que sucede na Polónia é muito semelhante, 

guardadas as proporções. É uma acção que aparente

mente se passa no interior do país, mas que repre

senta uma violação dos direitos do homem, uma vio

lação das liberdades sindicais que obviamente ameaça 

a paz, porque é um passo mais para uma possível in

tervenção soviética. 

Por outro lado, e de um ponto de vista estritamente 

jurídico, a Polónia e Portugal sã-o signatários da Acta 

Final de Helsínquia, 1975, em que ambos os países se 

comprometeram a respeitar um grande número de li

berdades públicas, nomeadamente a liberdade de ex

pressão e de reunião, o direito à liberdade indiyidual 

e a liberdade sindical. Todos esses direitos têm sido 

sistematicamente violados, eu diria em praticamente 

todos os países do Pacto de Varsóvia. Podemos referir 

o caso dos dissidentes na União Soviética, a prisão de 

milhares de dirigentes sindicais na Polónia, a prisão 

- que não está ainda confirmada, mas que se anuncia 

- do dirigente Lech Walesa, que são exemplos de vio-

lação flagrante de compromissos internacionais. O Go

verno português não se pode colocar numa situação 

de simples remessa ao silêncio perante factos que 

afrontam a dignidade do homem e os compromissos 

internacionais pactuados. Acresce que, embora nós não 

tenhamos ainda comunicação directa com a Embai

xada de Portugal em Varsóvia, o Governo português 

está suficientemente infOTmado do que se passa, quer 

pelos meios de comunicação quer por contactos com 

países europeus membros do Pacto do Atlântico, para 
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se poder pronunciar, com tranquilidade e conhecimento 

de causa, sobre a situação existente na Polónia. O mes

mo fizeram não só vários outros governos mas até - e 

gostaria de mencioná-lo- partidos comunistas da Eu

ropa Ocidental. O Partido Comunista Holandês foi par

ticularmente veemente nessa condenação; o Partido 

Comunista Espanhol acaba de fazê-la. Seria estranho 

que, quando partidos ligados ao Partido Operário Uni

ficado Polaco pelos laços de solidariedade da Terceira 

Internacional não se inibem de tomar esta posição, um 

Governo cujas opções são claramente diferentes não 

o fizesse. O Governo português está, pois, não só a cum

prir um dever mas também a exercer um direito ina

lienável ao condenar a situação existente na Polónia. 

E fá-lo, ainda, ao abrigo das disposições constitucio

nais: o artigo 7.0 da Constituição consagra o direito 

à autodeterminação de todos os povos, que é precisa

mente aquilo que se recorda e exige. Quero, aliás, men

cionar que, ao contrário do que tem sido dito, a gene

ralidade dos Governos e Parlamentos ocidentais, in

cluindo praticamente todos os membros da NATO, têm 

condenado publicamente a acção do Governo polaco. 

Mas o Governo português determina-se por si próprio 

e não tem lições a receber nesta matéria. 

- Em que medida irá a situação na Polónia afectar 

o andamento das conversações de Genebra entre os 

Estados Unidos e a União Soviética? 

-Não estou em condições, neste momento, de res

ponder a essa pergunta, embora tenha estado em co

municação com uma das partes nessas conversações. 
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Não tenho, no entanto, elementos seguros que me per

mitam responder-lhe, mas posso dizer que o agrava

mento da situação polaca certamente terá incidências 

sobre as conversações de Genebra, e não serão, natu

ralmente, incidências favoráveis. 

NATO 

-Durante uma visita recente de jornalistas portUr 

gueses à sede da NATO, foi-nos afirmado, repetidas ve

zes, que qualquer debate sobre atribuição ou redefini

ção de comandos seria feito posteriormente à entrada 

da Espo:nha na Organização Atldntica. Esse <<timing>> 

de decisões poderá vir a ser prejudicial a Portugal? 

-Não sei quem lhe terá dado essas informações ... 

Suponho que funcionários da NATO ... 

-Exactamente. 

-Essa informação é formalmente exacta, mas subs

tancialmente não é. É formalmente exacta porque o 

Tratado da Aliança Atlântica de 4 de Abril de 1949, 

ao qual a Espanha agora vai aderir, é diferente da or

ganização militar da NATO na qual a Espanha ainda 

não entrou, embora se presuma que venha a aderir. 

As suas estruturas não sã:o coincidentes; aliás, a França 

é membro da primeira e não da segunda. Daí a ideia 

- aliás já expressa em vários jornais, nomeadamente 

no DN-de que existe aqui urna dualidade de mo

mentos que seria desfavorável a Portugal: a Espanha 

aderia primeiro à Aliança Atlântica e depois, evidente-
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mente já numa situação de estado-membro, iria discu

tir a sua participação na organização militar. Ora, o 

Governo português, por mais incompetente que o seu 

ministro dos Negócios Estrangeiros seja, tem, no en

tanto, conhecimento desta modalidade da Organização. 

E, portanto, tomou as medidas necessárias e obteve 

as garantias indispensáveis previamente à assinatura 

do protocolo de adesão que eu tive o prazer de assinar, 

na quinta-feira passada em Bruxelas. Quer dizer, vale 

aqui a regra da unanimidade, como também valerá 

para a adesão da Espanha à o:vganização militar. Mas 

para evitar que surgissem problemas, o Governo por
tuguês consultou todos os demais sectores interessa

dOlO e o próprio Governo espanhol, tendo obtido de 

todos a segurança de que a inserção eventual da Es

panha na organização militar não alteraria as zonas de 

comando que interessam Portugal e, portanto, não po

ria em jogo os interesses estratégicos de Portugal. Em 

duas palavras, pode-se dizer que a orientação que se 

desenha é para que a Espanha seja integ·rada no Co

mando Europeu - Saceur (Supreme Allied Command 

Europe), com sede em Bruxelas, ao passo que o terri· 

tório português continuará integrado no Saclant (Su
preme Allied Command Atlantic), com sede em Nor

folk, nos Estados Unidos e com um comando aqui em 

Lisboa- o Iberlant. A ser assim, não haverá, pois, 

qualquer alteração nas zonas de comando que inte

ressam a Portugal. Se assim não suceder, e se se viesse 
a verificar qualquer alteração que fosse contrária aos 
interesses estratégicos portugueses, então Portugal, 
dada a exigência da regra da unanimidade, estará em 
perfeitas condições para discutir e, eventualmente, obs-
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tar, a que assim seja. Portanto, embora eu compreenda 

alguma preocupação histórica na opinião pública -

porque não podemos esquecer que a História de Por

tugal regista algumas influências, nem sempre positi

vas, nas nossas relações com a Espanha - devo dizer 

que esses receios, compreensíveis em certos meios mal 

informados, me parecem de estranhar em quem tem, 

ou teve, responsabilidades na esfera internacional. 

-Continuando a falar de Espanha: a actual insta

bilidade no meio militar espanhol oferece riscos para 

Portugal? 

-Começarei por dizer que não me cabe fazer ob

servações sobre a situação interna em Espanha, em

bora, como pode supor, nós a acompanhemos com a 

maior atenção. Posso dizer-lhe, por exemplo, que pas

sei aqui, neste gabinete, toda a noite de 23 de Fevereiro: 

isso, só por si, demonstra que tudo o que se passa em 

Espanha tem, virtualmente, repercussões em Portugal. 

E se se verificasse, agora, uma deterioração grave da 

situação das instituições democráticas em Espanha, 

eu receio que isso viesse a ter alguma influência certa

mente não positiva. As nossas instituições democráti

cas estão a funcionar, mas são ainda relativamente jo

vens, há ainda certos indfcios de fragilidade e não con

virá pô-las à prova de uma influência do sentido que 

acabo de mencionar. Nós, portanto, repetindo que não 

queremos emitir opiniões sobre a evolução da situação 

interna em Espanha, fazemos todos os votos para que 

as instituições democráticas do Estado espanhol pos

sam vencer as dificuldades que enfrentam e estou con-
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vencido, inclusivamente, de que a adesão da Espanha 

à Aliança Atlântica será, entre outros, um factor de 

estabilização. 

Moçambique 

-Poderia jazer-nos um balanço da viagem presi

dencial a África, em que o sr. ministro também par

ticipou? 

- Com certeza, embora deva dizer-lhe que a viagem 

foi do sr. Presidente da República e caberá ao sr. Pre

sidente da República fazer o balanço de forma mais 

autorizada do que eu posso fazer. No enta,nto, eu par

ticipei na visita e posso portanto transmitir o meu 

ponto de vista - e ,não é um ponto de vista pessoal, 

mas o ponto de vista do Governo que participou na 

organização e na realização da visita. A visita foi alta

mente positiva em Moçambique e também positiva, 
embora naturalmente menos significativa, na Zâmbia 

e na Tanzânia. Em Moçambique, a visita teve um signi

ficado histórico de virar da página, que é extraordina
riamente importante. Depois da descolonização, há 

sempre um determinado período em que as relações 

entre o novo país e a ex-metrópole estão vincadas por 

traços de amargura em ambas as partes- e isto su
cedeu em todos os países que descolonizaram. Em 

França, por exemplo, ainda há sequelas da guerra da 

Argélia ( vejarse a polémica agora levantada a propó

sito da eventual devolução à Argélia dos arquivos his

tóricos relativos àquele ex-território francês, o que 

mostra bem que não estão ainda definitivamente ul-
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trapassados os traumas da descolonização). Em Por

tugal, não sei se estarão também completamente ultra

passados, mas temos a impressão de que certamente 

por parte dos órgãos de soberania e da principal parte 

da opinião pública, está efectivamente vi.rada a página. 

Por parte do Estado moçambicano, nós também 

pensamos que esta página está em vias de ser ultra

passada. É evidente que a descolonização não provoca 

apenas traumas no colonizador, provoca-os também 

no colonizado e há uma fase em que naturalmente se 

imputam ao ex-colonizador todos os defeitos e incon

venientes ou carências da sociedade. Essa fase, que 

existiu em todas as ex-colónias, está em vias de ser 

ultrapassada. O tempo passa e vai sarando as feridas 

que podem ser saradas. Por outro lado, Moçambique 

encontra-se numa fase do seu desenvolvimento econó

mico e social em que tem muito a beneficiar do auxílio 

económico e técnico que os Portugueses lhe possam 

prestar. E digo «OS Portugueses» voluntariamente, por

que não se tmta apenas de tarefas de Estado a Estado 

que devem ser feitas, mas de tarefas individuais, feitas 

por indivíduos na qualidade de cooperantes, ou feitas 

por empresas. 

O entusiasmo com que o sr. Presidente da Repú

blica foi recebido pela população, não só do Maputo 

mas de todas as áreas que visitou em Moçambique, 

mostra bem que, de facto, na população moçambi

cana não há qualquer ressentimento contra Portugal. 

E eu diria até, pelo contrário, que há um sentimento 

de aproximação natural, espontâneo, que foi, aliás, 

extremamente caro, mesmo enternecedor, para qual· 

quer português verificar. A visita foi, portanto, extre-
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mamente oportuna por dar ao mundo testemunho 

desse reatar de relações, que, aliás, já deriva funda

mentalmente do VI Governo constitucional e da ini

ciativa do dr. Sá Carneiro, que escreveu uma carta 

ao Presidente Samora Machel e que abriu a página 

para um novo entendimento entre os dois Estados. 

O Presidente Samora Machel teve ocasiã,o de me di

zer pessoalmente e, aliás, também o disse em público, 

que considerava que o primeiro-ministro Sá Carneiro 

tinha sido o principal promotor da conciliação entre 

os dois povos. Vale a pena mencionar que, aquando 

do trágico falecimento do dr. Sá Carneiro, o Presi

dente Samora Machel foi pessoalmente à Embaixada 

de Portugal assinar o livro de condolências, o que 

protocolarmente não lhe era exigido e foi uma de

monstração de apreço pelo Governo da Aliança De

mocrática, continuador da obra do dr. Sá Carneiro, 

como o Presidente Machel me garantiu pelo convite 

dirigido ao dr. Pinto Balsemão paTa visitar oficial

mente Moçambique. 

Eu disse há pouco que, menos importante do que 

a visita a Moçambique, fora a viagem à Zâmbia e à 

Tanzânia. Não quereria, no entanto, ser mal inter

pretado ou interpretado com menos cortesia para 

com esses países que convidaram o sr. Presidente 
-
da 

República. As visitas foram importantes, mas, evi

dentemente, não temos com esses paises laços seme

lhantes aos que nos unem a Moçambique. No en

tanto, as conversas, nomeadamente com o Presidente 

Kaunda e com o Presidente Nyerere, que são homens 

de grande experiência e de grande prestígio em Afri-
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ca, tiveram a maior importância e vão ser seguidas 

por outros contactos. 

-No contexto do diálogo euro-africano, o Presi

dente Mitterrand referiu-se, em Lisboa, a um tridn

gulo entre Portugal, França e África. Considera que 

há possibilidades de uma pronta concretização dessa 

cooperação triangular? 

-Não só considero, como acho que já existem 

várias acções nesse sentido. O Presidente Mitterrand 

disse, aliás, que a cooperação da França com Africa 

passaria por Lisboa: nalguns casos, será assim, nou

tros haverá uma acção directa da França, como é evi

dente, mas há toda a vantagem em que a França e 

Portugal coordenem esforços para projectos concre

tos, desde que seja esse o desejo do Estado em que 

se realizará o projecto. Essa cooperação triangular 

terá, sem dúvida, vantagens mútuas, mas não é só 

com a França que nós a prevemos. Também com a 

Inglaterra, com a Suécia, com a qual, de resto, já há 

acções concretas e com outros países ainda. 

-O Presidente José Eduardo dos Santos falou, 

recentemente, em normaliza?· as relações de Angola 

com os Estados Unidos. O secretário de Estado Haig 

recebeu, há dias, Jonas Savimbi, em Washington. Po

der-se-á esperar alguma mudança na atitude da Casa 

Branca para com o Governo de Luanda? 

-Devo dizer-lhe que na declaração do Presidente 

José Eduardo dos Santos, não há nenhum elemento 
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novo. Angola nunca se recusou a ter relações com os 
Estados Unidos. O Governo angolano sempre mani

festou a disposição de manter relações diplomáticas, 
ou outras, com os Estados Unidos. O que há de novo 

a assinalar é, sobretudo, a deslocação do Presidente 
José Eduardo dos Santos a Cabo Verde e o seu en

contro com o Presidente do Senegal que � e não é 
segredo para ninguém - irá culminar com o estabe
lecimento de relações diplomáticas entre Angola e 
o Senegal, que nunca houve desde a independência 

de Angola e que só por si significa o desejo de aber
tura de Angola a todo o Ocidente. Mas, como lhe di· 

zia, nunca houve, por parte do Governo de Luanda, 
recusa em estabelecer relações com os Estados Uni
dos. O Governo dos Estados Unidos é que, desde a 
independêhcia de Angola, não tem mantido relações 
diplomáticas (e escassas outras relações) com o Go
verno de Luanda, sobretudo devido à presença de 
tropas cubanas no território angolano. No entanto, 

já houve um encontro este ano, entre o secretário de 
Estado norte-americano, Alexander Haig, e o ministro 
dos Negócios Estrangeiros de Angola, Paulo Jorge. 
E devo ·dizer-lhe que embora Portugal seja um ele
mento não muito importante nestas coisas, a diplo
macia portuguesa teve fôlego para auxiliar a realiza. 
ção desse encontro. 

-A opinião pública não sabia desse pormenor ... 

-Ficará a saber pelo Diário de Notícias. 

Ao mesmo tempo, ainda há dias, altos responsá
veis americanos receberam o dr. Jonas Savimbi, mas 
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simultaneamente declararam que mantinham também 

contactos com o Governo de Duanda o que não pa

rece significar, por parte dos EUA, a escolha de um 

inter-locutor em detrimento de outro. Também recordo 

que, no contrário do que se ouviu dizer, a Emenda 

Clark não foi revogada. De facto, o Senado americano 

manifestou-se favoravelmente à revogação da Emenda 

Clark- que proibia o auxilio a movimentos no inte

rior de Angola, o que poderia ser interpretado como 

uma atitude desfavorável ao MPLA -mas o processo 

legislativo não foi completado e a Emenda Clark con

tinua em vigor. Portanto, a situação não se alterou 

substancialmente. Nós esperamos -e a diplomacia 

portuguesa tem feito algiU'l1la coisa nesse sentido, 

quando é solicitada pelos estados interessados- al

guns resultados. Temos tentado abrir pontos de co

municação entre o Governo angolano e o Governo dos 

Estados Unidos. Pensamos que é numa cooperação 

com os países do Ocidente que Angola pode -se for 

essa a sua opção -encontrar as vias mais profícuas 

para o desenvolvimento económico das potencialida

des do seu território e para a solução dos problemas 

do seu subdesenvolvimento económico e social. 

A fronteira Sul de Angola tem sido fl'equentemente 

violada pela Africa do Sul, o que não facilita, natu

ralmente, a resolução dos seus problemas internos. 

O Governo português tem, várias vezes, emitido a opi

nião de que é através de alguma segurança das fron

teiras do Sul de Angola que a reestruturação do Es

tado angolano se poderá reforçar, com a indispensável 

saída das tropas cubanas do território de Angola. Ne

nhum Estado deseja ter tropas estrangeiras no seu 
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território. E estou convencido de que o Governo de 

Angola veria com bons olhos a saída das tropas cuba

nas do seu território. Além do mais, elas constituem 

um pesado encargo financeiro. É portanto através da 

independência da Namíbia e se essa independência 

for viável, segura e garantida pelas potências ociden

tais - o que representará também uma garantia de 

segurança para a fronteira Sul de Angola -que se 

processará a estab�lização da situação no interior de 

Angola e, consequentemente, a saída das tropas cuba

nas. Mais uma vez, portanto, repito que as duas ac

ções -tndependência da Namíbia e saída das tropas 

cubanas de Angola- são ambas desejáveis e ambas 

devem ser efectuadas. E é convicção do Governo por

tuguês que estamos a caminhar nesse sentido. 

-Na condução da política externa portuguesa, o 

sr. ministro já conheceu pontos de conflito com o sr. 

Presidente da República? 

-O termo conflito não seria o mais adequado. 

Devo, aliás, dizer que aí intervêm razões pessoais e 

quer o sr. Presidente da República, quer eu próprio 

-se me permite uma referência pessoal- somos de

masiado corteses para que essa situação conflitual 

aconteça. As situações constitucionais são diferentes. 

O Presidente da República é o primeiro dos Portugue

ses. É, além disso, um presidente eleito por sufrágio 

universal. Compete-lhe uma função de representação 

do País na ordem externa. Não lhe compete a con

dução ou a definição da política externa. Estes são 

elementos que integram a política geral do País, cuja 
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condução cabe ao Governo. Portanto, estas duas ideias 

- representação externa do País, que cabe também 

ao sr. Presidente da República, e definição de política 

externa, que cabe ao Governo - exigem para funcio

narem, como funcionam noutros países, concertação 

prévia entre esses órgãos de soberania. Esta concer

tação passaria por uma definição mais apurada dos 

limites, nem sempre fáceis de estabelecer, entre o que 

é representação externa e o que é definição e condução 

da política externa. Em meu entender, essa tarefa 

de definição, que é uma obra humana, feita por ho· 

mens, enferma de falhas humanas. Não está, a meu 

ver, suficientemente definida, ainda, a partilha de 

competências entre os dois órgãos de soberania. O 

termo conflito seria, portanto, exagerado. Entendo, 

no entanto, que há um certo grau de indeterminação. 

Mas devo dizer que tenho a consciência dessas difi

culdades e tenho conseguido, sob a orientação do sr. 

primeiro-ministro, assumir a condução da politica ex

terna portuguesa. E as grandes linhas da política que 

tem vindo a ser seguida, neste ano de 1981, são sem

pre, sob a orientação do sr. primeiro-ministro, da mi

nha exclusiva responsabilidade e de mais ninguém. 

É evidente que não esqueço que há certos actos pre

vistos no artigo 138.0 da Constituição que são da com

petência do sr. Presidente da República, sempre por 

proposta do Governo: nomeação de embaixadores, 

acreditação de embaixadores. Competência substan

cial na condução da política externa cabe ao Governo, 

com uma única excepção: o artigo 307.0 da Constitui

ção confere não só ao Governo mas, em primeiro lu

gar, ao sr. Presidente da República, assistido pelo Con-
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selho da Revolução, o dever de garantir o direito à 

independência de Timor-Leste. Esta competência es

pecífica está garantida na Constituição. Essa não a 

contesta, naturalmente, o Governo ao sr. Presidente 

da República. 
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v 

A POLíTICA EXTERNA PORTUGUESA (•) 

1 - Introdução 

Volvidos cerca de 18 meses do exercício das fun

ções de ministro dos Negócios Estrangeiros, é mo

mento de fazer um primeiro e necessariamente su

mário balanço do que tem sido a politica externa por

tuguesa neste período, e as perspectivas imediatas 

que se lhe deparam; será também ocasião de satisfa

zel' muitos e justificados pedidos de esclarecimento 

de que a comunicação social se tem feito eco, ou seja 

prestar contas ao Pais. 

Não é porém desnecessá!lio lembrar que a lei atri

bui, com raras excepções pontuais, ao ministro dos 

Negócios Estrangeiros a responsabilidade exclusiva 

(•) Alocução proferida no Ministério dos Negócios Estran

geiros em 7 de Junho de 1982. 
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pela condução da política externa portuguesa, e mais 
em geral, da actividade internacional do Estado. No 
exercício dessas funções sou politicamente responsá
vel perante o primeiro-ministro mas não tenho supe
rior hierárquico nem recebo instruções ou ordens de 
ninguém. Esta responsabilidade política traduz-se por 
estar este cargo permanentemente e por definição à 

disposição do primeiro-ministro. Mas só este, e não 
o ministro dos Negócios Estrangeiros, é responsável 
perante outros órgãos de soberania, em última aná
lise perante a Nação. 

É certo que este entendimento nem sempre tem 
sido praticado com rigor, sendo constantes as inter
ferências quer de outros departamentos governamen
tais, quer de outros órgãos de soberania, em matérias 
que relevam· da política externa. Não me ;refiro ao 
primeiro-ministro, pois as acções deste, sempre legi
timadas pela sua responsabilidade.· constitucional ge 
orientação da política geral do Governo, tiveram sem
pre. o meu acordo,· ou foram realizadas· po.r este Mi
nistério ainda que por �ecomendação .do Chefe do Go
vernq,_ .. · . 

Mas refiro-me naturalmente ao·. Presidente da· Re• 
pública, do qual direi tranquilamente, e sem qualquer 
intuito polémico, que a sua· intervenção· directà ou 
indirecta nem· sempre se tem confinado aos lim�tes 
constitucionais. 

Neste ponto a Constituição é perfeitamente clara: 
com excepção dos actos formais previstos no artigo 
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138.• da Constituição -e sem falar já no sempre es

quecido artigo 307 .• qu e refere a competência presi· 
denclal quanto a Timor-Leste - ao Presidente da Re· 
pública apenas cabe uma função de representação 
externa, sendo a definição e orientação da politica 

externa, parte da politica geral da Nação, da compe· 
tência exclusiva do Governo. Significa isto que é ne
cessária uma coordenação entre o Presidente da Re

pública e o Governo que permita ao primeiro estar 
plenamente informado da politica externa do Estado, 

e ao segundo ter a certeza de que as actuações do 

Chefe de Estado não possam criar dúvidas em ter· 
ceiros sobre as linbas seguidas. 

Isto não tem sucedido desde que assumi estas fUn· 
ções; mas antes de entrar nesta análise quereria dizer 
que não é de estranhar que tal não suceda: o vicio 
é do sistema. O regime semi-presidenciallsta só pode 
eficazmente funcionar quando há consonância entre 

o Chefe do Estado e a maioria parlamentar, como de

rivou das duas eleições francesas de 1981 -o que 
significa que o Chefe do Estado é o chefe do partido 

político predominante, e absorve a leg4timidade do 

poder. Se porém, como entre nós derivou das duas 
eleições de 1980, Chefe do Estado e Parlamento são 
de sinal político diverso, o conflito é quase inevitável. 
Só um Chefe de Estado que não derive do sufrágio 
universal pode aceitar que a condução da coisa pú· 
blica efectivamente lhe não pertence- assim Papan· 
dreou pode governar sob a presidência de Karaman· 
!is, como ama.nbã Felipe Gonzalez poderá eventual

mente fazê-lo com Juan Carlos no trono. 
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Em Portugal é a eterna influência castrense nos 

negócios públicos que explica que o Presidente da Re

pública, sendo militar, não pertença a qualquer par

tido e, eleito pelos seus méritos individuais e por um 

fenómeno de identificação com o Povo que é inegá

vel, e que não se dava entre nós desde D. Miguel, nun

ca possa estar em consonância com qualquer maioria 

parlamentar. No caso concreto o Presidente tem de 

-por ausência de alternativas válidas- manifestar 

a sua confiança política a um primeiro-ministro que 

normalmente não a teria nem desejaria, por repre

sentar não só um ideário mas também um eleitorado 

diferente. Mas o funcionamento da máquina do Es

tado leva depois ao confronto em várias áreas, no· 

meadamente na política externa, de que um Presidente 

eleito pelo sufrágio universal não pode desinteressar

-se, mas que constitucionalmente não pode conduzir. 

Há que I'econhecer aliás que os outros países não 

podem conceber que efectivamente o Presidente não 

seja o condutor da política externa, e por isso os Che

fes de Estado estrangeiros que têm funções políticas 

efectivas vêem no Presidente da República o seu in

terlocutor natural. 

Acresce que o que se sabe dos trabalhos da Re'\Zi

são Constitucional não alterará este esquema de re

lações. 

Por outro lado não custa, ao independente que 

sou não só por ausência de filiação partidária, mas 

por natureza, reconhecer que por vezes dos sectores 
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genericamente afectos à Aliança Democrática, têm 

partido provocações ou provas de menos respeito 

para com o Chefe do Esta:do que não ajudam à coo

peração entre órgãos de Soberania. 

Limito-me a verificar que -sem entrar na enume

ração de assuntos que constituem segredo de Estado 

- o Presidente da República pratica actos com inci

dência grave na política externa sem conhecimento 

do Governo. Mas como não tem por si meios de actua

ção, essas iniciativas só terão a sequência que o Go

verno entender dar-lhe. 

Esta política externa a duas vozes é prejudicial 

aos interesses do Estado. Cur·iosamente as opções do 

Presidente da República em matéria de política ex

terna não são muito diversas das do Governo - quan

to à NATO, quanto à CEE, quanto à política africana 

-e neste último caso como deixar de reconhecer 

que tem servido o interesse nacional pelas suas ini· 

ciativas? Mas são expressas sem coordenação; na úl

tima mensagem de Ano Novo, o Presidente da Repú

blica afirmou, quanto à política externa que <<será in

dispensável assegurar uma efectiva unidade política 

neste domínio», reconhecendo assim que esta unidade 

-que aliás no contexto aparece concebida como lide

rada pelo Presidente- não existe neste momento. E 

efectivamente assim é. 

Devo dizer com sinceridade que penso não me ca

ber responsabilidade nesta ausência de coordenação; 

por mim, nunca ocultei ao Presidente da República 

99 



qualquer, por menor que fosse, aspecto relevante das 

minhas iniciativas em matéria de politica externa, e 

nunca utilizei outras vias de comunicação que não 

fossem -ainda que secretas- do conhecimento do 

Presidente da República. Lamento ter de dizer que 

a recípocra não é ver.dadeira. 

Torna-se necessário referir a inadequação da actual 

estrutura deste Ministério às missões que lhe são con

fiadas. Desde 1974 para cá o número de missões di

plomáticas e postos consulares de carreira no estran

geiro passou de 92 para 132; mas sobretudo a reinser

ção do País na vida naoional internacional de que esti· 

vera longamente afastado; a crescente participação na 

actividade das organizações internacionais de carác

ter quer político quer técnico, e sobretudo as tarefas 

que se prendem com a negociação e futura pertença 

à Comunidade Económica Europeia, implicam um au

mento desmedido das actividades a desenvolver. Ora 

os efectivos humanos são essencia-lmente os mesmos 

sem ignorar a importância do alargamento recente

mente conseguido. Os meios financeiros são em ter

mos reais inferiores aos que eram antes de 1974. Sig

nifica isto que esta casa defronta gravíssimos proble

mas estruturais que tenho vindo a procurar vencer, 

e alguma coisa se dirá a este respeito mais adiante. 

2 - Objectivos gerais 

Os objectivos geralis da acção externa do Estado 

derivam em primeiro lugar de condicionalismos geo

gráficos e históricos e culturais que são do conheci· 
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menta geral, e que levam a grandes opções que reú

nem na Nação Portuguesa, para além de naturBiis di

vergências na execução, um consenso muito amplo 

que abrange não só mais de 3/4 do eleitorado, mas 

também todos os órgãos de soberania de origem de
mocrática: a nossa integração na Aliança Atlântica 

e no modelo de vida das democracias ocidentais, a 

opção -pela adesão à Comunidade Económica Euro
peia, e a recusa de um neutralismo, desaconselhado 
pelos condicionalismos atrás referidos. Mas não deve 

pensar-se que a posição portuguesa não tem especifi

cidade no conjunto dos países ocidentais. A Nação é 

inseparável da sua história, que não renega; e da sua 
própria formação cultural faz parte uma relação es

pecífica, que deriva do esforço histórico, com outros 
continentes, assumindo neste contexto particular im

portância as relações com os demais países que têm 
como língua veícular o nosso idioma, e cujas raízes 

culturais, que lhes permitem a sua própria identidade 

nacional, estão estreitamente ligadas ao nosso pró
prio percurso histórico-cultural. 

Aliás, se assim não fosse, a nossa pequenez territo
rial, a escassez dos nossos recursos económicos e a 

inadequação dos nossos meios de defesa relegar-nos

·iam a um papel secundário, quando não mesmo mar

ginal, na família das nações ocidentais, que não acei

tamos nem aceitaremos. 

A nossa inserção no diálogo NortejSul não é pois 

uma mera elegância de linguagem ou culto do para

doxo- é uma linha de força da nossa acção política, 
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e, ao mesmo tempo, um instrumento da nossa acção 

diplomática dentro da nossa própria família de na

ções. 

Poderia dizer-se, em duas linhas, que a finalidade 

da acção externa do Estado é assim a segurança na

cional, num sentido muito amplo, que abrange muito 

mais que a Defesa, na medida em que a redução da 

dependência económica externa e a difusão da nossa 

acção cultural são de tal segurança elementos essen

ciais; nela se abrange também a manutenção dos vín

culos e a possível protecção dos interesses dos núcleos 

portugueses ou luso•descendentes no estrangeiro. 

3 - Relações Leste-Oeste 

Pertencemos à Aliança Atlântica; não somos, por

tanto, neutros no conflito Leste-Oeste. Só que não 

analisamos todas as questões que no Mundo surgem 

à luz desta dicotomia. Temos, naturalmente, uma aná

lise diferente da que fazem as superpotências. Para 

estas, e muito naturalmente, a perspectiva do alinha

mento é a preponderante, e é por esse critério que 

aferem as suas relações com outros Estados. 

O nosso ponto de vista é naturalmente diferente, 

pois trata-se de um alinhamento com outrem, e não 

connosco, pelo que por outros critérios, se há-de me

dir o nosso relacionamento com os países que não 

pertencem ao grupo restritíssimo das superpotências. 

O sermos aliados dos Estados Unidos ou da Grã-Bre

tanha, ou da França, ou da Itália ou da RFA no seio 
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do Pacto do Atlântico, não nos leva a tomar posições 

idênticas sobre outras questões, como claramente se 

tem visto no campo da política africana. 

Nas relações Leste-Oeste, em sentido restrito, não 

eram de esperar soluções de continuidade desde que, 

pelo voto popular, se iniciou, em 3 de Janeiro de 1980, 

o Governo da Aliança Democrática. E, efectivamente, 

à cond<mação inicial, e que se mantém, da invasão do 

Afeganistão pela União Soviética, sucedeu-se a clara 

condenação da imposição da Lei Marcial na Polónia, 

e esta posição não abrandará enquanto tais situações 

se mantiverem. A história recente de Portugal per

mite que, com alguma autoridade, o País se insurja 

contra as violações dos Direitos do Homem, e, nomea

damente no último caso, das libredades sindicais. 

Por estas razões, as relações entre Portugal e os 

países do Pacto de Varsóvia não conhecem neste mo

mento um ponto alto de cooperação política. Sem que 

haja no entanto qualquer desejo de hostilizar estes 

países, devendo notar-se que se tem dado incremento 

à cooperação económica com estas nações, mas que 

a cooperação cultural sofre as düiculdades de se de

frontar com regimes de carácter totalitário em que 

a acção cultural externa e interna é confessada e vo

luntariamente inseparável da propaganda politica e 

ideológica. 

A este respeito, é sem dúvida devida uma palavra 

de explicação à opinião pública quanto a atitudes re

centes, da minha responsabilidade, no que se refere 
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a agentes diplomáticos que exerciam funções em Lis

boa. 

Está sanado, através da acreditação de novos Em

baixadores, o incidente diplomático com Cuba; pelo 

que me referirei apenas a acções mais recentes: 

a) Em 22 de Janeiro o Governo declarou «per

sonae non gratae» dois diplomatas sovié

ticos; 

b) Em 26 de Fevereiro o Governo convidou os 

Governos da União Soviética, da Polónia e da 

República Democrática Alemã a reduzir em 

30% o número de agentes diplomáticos acre

ditados em Lisboa; 

c) Em 29 de Abril o Governo declarou «per

sonae non gratae» e o Embaixador e o Ter

ceiro-Secretário da Embaixada da Checoslo

váquia. 

Trata-se de assuntos de natureza e fundamentos 

jurídicos diversos. A acção da alínea b) deriva do ar

tigo 11.0 da Convenção de Viena, não tem qualquer 

carácter de medida individual, e não teria sido tomada 

se o Governo conhecesse tarefas desenvo,lvidas legi

timamente por estas missões diplomáticas que justi

ficassem o seu elevado número de efectivos, incom

paravelmente superior aos que Portugal mantém nas 

capitais dos países em causa. O Governo está, aliás, 

pronto a rever esta decisão quando lhe forem forne

cidas as justificações que referi. 
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As declarações de «peTsonae non gratae» são de 

carácter diferente pois são medidas individuais, to

madas ao abrigo do artigo 9.0 da Convenção de Viena, 

e em relação a elas está o Governo perfeitamente 

certo de que as pessoas em questão ultrapassaram, 

em muito, o seu estatuto diplomático. É de notar que 

as expulsões deste tipo se têm registado em muitos 

outros países, desde o caso célebre de expulsão, pelo 

Governo britânico, de 105 diplomatas soviéticos em 

1971. Acrescento que a mesma medida será adoptada, 

sem hesltaçã·o, em relação a qualquer outro diplomata 

de qualquer país, pois no que se trata de soberania 

nacional somos os únicos juízes. 

4- Comunidade Económica Europeia 

São do conhecimento público as negociações que 

têm vindo a decorrer com a Comunidade Económica 

Europeia e, sendo um caso em que a responsabilidade 

não é exclusiva deste Ministério, não me alongarei 

sobre elas, excepto para referir que, no campo da coo

peração politica que se tem vindo a desenvolver, o 

ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal irá 

dentro de dias participar na reunião dos ministros dos 

Negócios Estrangeiros dos «10» marcando assim a 

primeira intervenção, a nível ministerial, de Portugal 

fora das negociações para a adesão. Mas a coopera

ção politica com a Europa dos «10>> não trará grandes 

alterações às linhas mestras da política externa por

tuguesa, dada a apreciável coincidência já actualmente 

existente. 
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A Comunidade Europeia encontra-se em grave crise 

institucional, que sem ter relação directa com a ade

são de Portugal, pode determinar alguma dificuldade 

acrescida quanto ao calendário da adesão. A este res

peito, sempre tenho afirmado que as previsões de da

tas são temerárias na medida em que não dependem 

de nós. Mas há a registar -e nisto vai uma homena

gem à presidência belga e ao meu colega e amigo mi

nistro Leo Tindemans - que nos últimos meses se 

tem visto uma aceleração e o melhor espírito nas ne

gociações, que se sabe irá continuar sob a presidên· 

cia dinamarquesa, e que permite esperar que a for

mação do consenso nos postos essenciais seja atingida 

ainda este ano. 

O grande desafio não reside nas negociações, mas 

no pôr à prova a nossa capacidade nacional de enfren

tar mudanças estruturais que representam uma ru

tura com hábitos administrativos e, sobretudo, cul

turais, que vem de gerações. Mas quanto a isto não 

cabe a este Ministério senão uma chamada de atençP.o. 

Não temos descurado, neste contexto, a possibili

dade de estabelecimento entre a CEE e os demais paí

ses de língua portuguesa, bem como as consequên

cias que, para eles, poderão decorrer da adesão por

tuguesa. Para esse fim mantivemos contactos com a 

Comissão das Comunidades Europeias; vão realizar

·se diligências no Brasil e o tema é sempre abordado 

nas constantes comunicações que mantemos com An· 

gola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe. 
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5 - Relações com os Estados Unidos 

Para além de país de acolhimento de centenas de 

milhares de portugueses, os Estados Unidos da Amé

rica do Norte têm sido, nomeadamente desde 1974, 

amigos e aliados seguros, deles provindo a parte mais 

substancial do auxílio económico externo de que Por

tugaJl tem beneficiado. Não se trata, naturalmente, de 

mera generosidade, pois Portugal, para além do seu 

papel na Aliança Atlântica, mantém relações bilaterais 

com os Estados Unidos ao abrigo das quais têm sido 

concedidas facilidades à Força Aérea dos Estados Uni

dos nos Açores, cuja importância estratégica é inapre

ciável. Mas cabe ponderar que, se no quadro das rela

ções Leste-Oeste, e nomeadamente dentro da NATO, 

a nossa solidariedade é natural, pois beneficiamos da 

defesa colectiva, e a luta no campo ideológico, e even

tualmente militar, é comum, o mesmo não sucede, 

na sequência do que aliás se apontou, quanto a áreas 

que estejam fora do artigo 6." do Tratado de Wash

ington. 

Assim, se Portugal é inteiramente solidário com a 

a.upla decisão de 12 de Dezembro de 1979, e apoia 

plenamente os actuais esforços para a sua implemen

tação, reserva-se o direito de apreciar, caso a caso, a 

utilização das suas bases militares ou aéreas para ou

tros fins. O sucedido durante a guerra do Yom Kip

pour em 1973 e as consequências que dela advieram 

para Portugal fazem com que o Governo tenha pre

sente o risco acrescido de tais utilizações. 

107 



Neste ca:mpo as ideias são simples: não há no ter

ritório nacional bases estrangeiras; nas bases nacio

nais pode ser permitida certa utilização por forças de 

países amigos e aliados. Tal utilização pode estar con

substanciada num acordo, e, quando o não estiver, 

será apreciada, caso a caso, pelo Governo português. 

Está em vigor com os Estados Unidos um acordo 

do tipo acima referido relativamente à base das La

ges, consubstanciado no acordo por troca de notas 

de 18 de Junho de 1979. Este acordo caduca em 4 de 

Fevereiro de 1983, tendo o Governo dos Estados Uni

dos exprimido já o desejo da sua renegociação com 

alargamento substancial das faculdades concedidas, e 

eventual utilização de, ao menos, outra base aérea 

portuguesa. O Governo português manifestou já a sua 

abertura quanto a conversações para a eventual re

negociação, mas, neste momento, nada permite prever 

o resultado a que se chegará. É certo porém que o 

Governo considera desvantajoso o sistema do acordo 

de 1979, concluído por um Governo de iniciativa pre

sidencial e aprovado pelo Conselho da Revolução, pois 

nele não há simetl'ia, antes desequilíbrio, entre as fa

cilidades que Portugal concede e as contrapartidas 

que recebe. Talvez as circunstâncias políticas de 197Q 

possam explicar o então sucedido, mas o Governo da 

Aliança Democrática, graças a estabilidade política e 

autoridade que lhe advém do sufrágio universal, não 

se prestará a uma mera recondução do acordo. Fica 

isto aqui dito sobretudo para que não possa ser in

terpretado o que vier a suceder como menos soHda

riedade ocidental ou menor amizade com os Estados 
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Unidos; há sim uma mais profunda análise do inte

resse nacional. 

6 - Relações com a Espanha 

A própria situação geográfica gera naturalmente 

a complexidade das relações luso-espanholas que a 

História regista e a situação presente confirma. 

Estando a poucos dias da reunião em Lisboa do 

Conselho da Cooperação entre os dois países, sob a 

presidência dos respectivos ministros dos Negócios 

Estrangeiros, não haverá que referir senão sumaria

mente alguns aspectos pontuais. 

Quanto à entrada da Espanha na NATO, já se re

feriu exaustivamente que Portugal prefere uma solu

ção integrada e em que tenha participação à manu

tenção de relações exclusivamente bilaterais que liga

vam a Espanha aos Estados Unidos. Estamos em con

dições de excluir qualquer solução de reajustamento 

das áreas de comando NATO que nos seja desfavorá

vel; não permitirmos que o território nacional com 

seu triângulo estratégico, Continente-Açores-Madeira, 

fique integrado em comandos diferentes, permanece

remos exclusivamente no SACLANT, e não será dimi

nuída a área de jurisdição do futuro CINCIBERLANT. 

A confil1Illar o primeiro ponto referido, estou em 

condições de afirmar que embora Portugal seja natu

ralmente estranho aos acordos hispano-americanos de 

defesa que estão em vias de celebração, desaparecerá 
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deles qualquer referência, que sempre foi abusiva, a 

intervenção de forças estrangeiras no território ou na 

área marítima portuguesa, mesmo em caso de guerra. 

Não ca:be ocultar a gravidade do contenoioso acerca 

das pescas, em que o Governo não cederá perante 

quer ameaças quer tentativas de acções ilícitas. Em 

última análise não somos nós que desejamos qual

quer acor.do com a Espanha, nesta matéria, e será 

sempre admissível a caducidade dos acordos vigentes, 

ficando cada uma das frotas a pescar nas respectivas 

águas. 

A próxima reurnao do Conselho da Cooperação 

terá ainda que encarar o problema do acordo de es

tabelecimento há muito proposto à parte espanhola, 

o funcionamento prático do Acordo sobre a1Segurança 

das Centrais Nucleares de Fronteira, e abordar o preo

cupante défice da balança comercial. 

O Governo não fomenta, porém, nem se deixa en

volver em ondas de xenofobia irresponsável e peri

gosa, procurando antes manter o indispensável diá

logo com as autoridades espanholas que, com excep

ção até agora do caso das pescas, se têm mostrado 

abertas e colaborantes. 

7 - Política cultural externa 

A cultura é apenas uma das formas da liberdade. 

Por isso nos sistemas totalitários aquilo a que se cha

ma acção cultural, quer nas esferas interna quer na 
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externa, é acção do Estado e indissociável da propa

ganda ideológica. A verdadeira manifestação cultural 

surge aí geralmente em reacção contra o poder, e à 

margem dele. 

Ora, até à entrada em vigor do sistema constitu

cional, em 1976, prevaleciam em Portugal concepções 

próximas da que referi, e isso explica o relativo apa

gamento da acção cultural a cargo deste Ministério. 

Já porém nos programas dos VII e VIII Gover

nos se lê: 

«No campo da acção cultural externa, en

tende o Governo que ela se reveste de caracterís

ticas diversas da política cultural geral definida 

noutro lugar deste Programa: enquanto inter

namente há sobretudo a estimular a acção cul

tural da sociedade civil, sem tutelas estiolantes, 

a acção cultural externa é tarefa do Estado e 

integra-se na política externa em geral, pelo que 

está a ser preparada a ampliação dos serviços 

da área cultural externa». 

Signtfica isto que a componente cultural é um ele

mento importante da acção externa do Estado e que, 

embora t.enha necessidade de apoio técnico noutros 

organismos oficiais do Estado, se deve integrar numa 

concepção geral daquela acção externa. A actual dis

persão por três Ministérios vai assim suceder-se a cen

tralização da acção cultura-l externa na Direcção-Geral 

das Relações Culturads Externas deste Ministério, cuja 
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criação, no Conselho de Ministros de 3 do corrente, 
pessoalmente considero o passo .mais marcante da 

minha gerência. Haverá porém que dotar este novo 
serviço dos meios financeiros e humanos indispensá
veis à sua actividade. 

No mesmo contexto tenho acompanhado e assu
mido a direcção, na parte externa, dos trabalhos pre

paratórios da 17 .a Exposição Europeia de Arte, que 
durante o ano de 1983 recordará aos estrangeiros o 

que foi Portugal, e aos portugueses aquilo que pode 
vir a ser. 

8 - Emigração 

A integração neste Ministério dos servi.ços de apoio 

à emigração não deriva apenas de uma razão funcio
na;! - a da necessária intervenção das missões diplo· 

máticas e consulares portuguesas no estrangeiro nesta 
tarefa - mas também da ideia atrás referida de que 
a assistência, contacto e protecção aos emigrantes são 

elemento essencial na política externa do País. 

Os problemas que se põem são essencialmente di
ferentes quanto à Europa e quanto ao resto do Mun

do. Na Europa, a braços com uma recessão económica 
que a ninguém poupa, os problemas essenciais são 
o de tentar obter melhorias de situação e melhol'ias 

de emprego que, naturalmente, dependem dos países 
de acolhimento. Neste campo, como no �nsino da Un

gua portuguesa aos filhos de emigrantes, são justas 

as reivindicações e a geral insatisfação dos nossos 
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compatriotas radicados no estrangeiro. Só que tais 

situações derivam, para além de erros que se estão 

a procurar corrigir, de duas razões estruturais: o de 

a última palavra pertencer aos países de acolhimento, 

junto dos quais as insistências portuguesas vão con

tinuar, e das nossas próprias insuficiências financei

ras, que radicam precisamente nas mesmas causas que 

levaram os nossos compatriotas a buscar fora da pá

tria os seus meios de subsistência. 

Fora da Europa, e com particular referência às 

comunidades do Canadá, Estados Unidos, Venezuela, 

Brasil e Ãfrica do Sul, os problemas são diferentes, 

pois são comunidades que, por força do seu trabalho 

(>sacrifício, se podem considerar, em geral, como prós

peras, pelo que a acção do Estado visa sobretudo ao 

estreitamento dos laços culturais e do intercâmbio 

que são a base da solidariedade nacional. 

A este respeito, continua a ser claramente incom

preensível que aos emigrantes seja atribuído o direito 

de voto nas eleições para a Assembleia da República, 

mas que lhes seja negado idêntico direito para a elei

ção do Presidente da República. Embora o Governo 

não intervenha na revisão constitucional, faço aqui 

um apelo aos deputados para que possam ainda tomar 

sobre esta questão uma posição justa, ou explicar os 

motivos por que o não fazem. 

A observação histórica leva, porém, a pensar que 

está a chegar ao fim um dos ciclos migratórios a que 

a pobreza e, por vezes, a injustiça social tem condu-
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zido os portugueses. O ciclo da Europa está pratica

mente terminado, sem embargo de, já com estatuto 

diferente, os portugueses virem um dia a gozar do di· 

reito de livre circulação de pessoas que é um dos fun· 

damentos da Comunidade Económica Europeia. 

Saber se os próximos anos verão um novo afluxo 

migratório para o continente africano, e nomeada· 

mente para Angola, Cabo Verde, Guiné·Bissau, Mo

çambique e São Tomé e Príncipe, dependerá sobre

tudo da evolução da situação económica portuguesa 

e das decisões a tomar por esses Estados. 

9 - Relações com a China 

Tem-se procurado intensificar - e isso vai ter um 

ponto alto na próxima visita a Portugal do mini�tro 

dos Negócios Estrangeiros da China-, as relações 

que datam de há muitos séculos com o que é hoje 

a República Popular da China. Para além das -r�lações 

de vizinhança que derivam da situação de Macau, o 

Governo está consciente de que a� ·relações· entre .os 

dois países se estabelec�m directamente entre-Pequirq 

e Lisboa, sem esquecer as consequê�cias. no âmbito 

regional da província de Cant&o da presença portu

guesa em Macau, mas as Portas do ·Cerco não são as 

portas da China. Estas estão no Governo da Repú

blica Popular da China. O Governo português tem 

procurado intensif,icar as relações culturais e econó

micas com a China, onde se deslocaram já várias mis

sões de empresários portugueses dos sectores público 

e privado, e, no plano multilateral, tem sempre feito 
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sentir aos seus aliados a preocupação que lhe causa 

um certo agravamento das relações entre a China e 

os Estados Unidos da América, que se entende alta

mente prejudicial para os interesses do Ocidente. Den

tro de dias, na cimeira Atlântica de Bonn, terá o pri

meiro-ministro de Portugal ocasião de referir esse 

ponto. 

10- Timor-Leste 

A tarefa histórica da descolonização não está cum

prida.. Em relação ao território de Timor-Leste, Por

tugal não pôde e não soube desempenhar-se, até agora, 

das suas responsabilidades internacionais. Nos termos 

do artigo 307.0 da Constituição- e cabe assinalar que 

esta é a única competência substancial do Presidente 

da República em matéria de politica externa- « 1 -

Portugal continua vinculado às responsabilidades que 

lhe incumbem, de harmonia com o direito internacio

nal, de promover e garantir o direito à independência 

de Timor-Leste. 2 - Compete ao Presidente da Repú

blica, assistido pelo Conselho da Revolução, e ao Go

verno praticar todos os actos necessários à realização 

dos objectivos expressos no número anterior.» 

No seu próprio âmbito de acção, o Governo de

sênvolveu acções quer no seio da Organização das 

Nações Unidas quer através do recurso às mais altas 

autoridades morais do Universo, quer ainda através 

de contactos diversos, embora informais, com repre

sentantes do Governo indonésio, sem que até agora 

tivesse conseguido que o direito de autodeterminação, 
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repetidas vezes reconhecido pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas ao povo de Timor-Leste, tenha efecti

vidade. O Governo informou desta situação o Presi

dente da República e soube há dias, com interesse, 
que o Conselho da Revolução tinha, ao que suponho, 

concluído o seu exame do assunto. Pelo que aguarda 
as iniciativas que o Presidente da República irá tomar 

e às quais o Governo não deixará, se com elas con

cordar, de prestar o seu auxílio. 

11 -Relações com os países lusófonos em Africa 

Embora seja este, sem dúvida, um dos aspectos 

mais importantes da acção desenvolvida nestes últi

mos 18 meses, não me alargarei sobre factos que são 

do conhecimento público. O incremento da coopera

ção bilateral; as várias viagens, incluindo as do Pre

sidente da República e em breve do primeiro-ministro; 

as acções de cooperação trilateral são sintomas de se 

ter chegado com estes países a um apreciável grau de 

normalização das nossas relações, que representa por 

ambas as partes ultrapassar o trauma da descoloni

zação. 

Na lícita convicção de que África, e dentro dela 

o espaço político-cuUural de expressão oficial portu

guesa, envolvem diferentes interesses nacionai'S e dtr 

vem constituir domínio importante e complementar 

da nossa activ·idade externa, tem-se procurado alar

gar os relacionamentos que ali mantemos e imprimir

·lhes uma nova dinâmica ajustada às presentes expec

tativas da nação portuguesa. Ao mesmo tempo, face 
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à persistência de uma extensa área de conflito na sua 

região sul, entendemos assumir, com sentido de ade

quada medida mas também de oportunidade, algu

mas das responsabilidades que nos caberão no sentido 

de concorrer para o estabelecimento de uma situação 

de paz naquela área. Com efeito, entendemos que as 

especiais relações políticas que mantemos com uns e 

outros dos intervenientes directos ou empenhados 

numa solução justa, o conhecimento e diversifdcadas 

experiências que de Africa construímos, a própria im

portância de um problema que também indirecta

mente nos afecta, nos devel'iam levar a manter mais 

frequentes contactos políticos e trocas de impressões 

com alguns dos países interessados. E, se existem mo

tivos para crer já te:·:nos sido úteis, importará sobre

tudo assinalar que dc:-;t.e modo, tanto no plano ético, 

como no domínic m·agmático, se procurou defender 

a posição que de Portugal se espera na comunidade 

de nações e no tempo em que se insere. Isto não signi

fica que nos interessem aventuras ou presenças mili· 

tares, mas apenas que aqui -como em outras situa

ções - não cultivamos alheamentos, nem esquecemos 

responsabilidades. 

Não se estranhará também que a desejável pro

jecção portuguesa em África deva naturalmente as

sentar primeiro raízes num relacionamento sólido 

com as .nações que têm o português como elemento 

de unidade nacional, e daí alargar-se a outros qua

drantes do Continente, explorando neles igualmente 

as vias de diálogo político, cultural e económico que 

uma convivência de séculos favorece. Nesta medida, 
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tem-se sempre cumprido o imperativo nacional de ev�

tar que enleamentos conjunturais possam prejudicar 

gravemente os interesses mais vastos e permanentes 

de Portugal como nação: para tanto, procurámos es

tabelecer com esses países as necessárias bases de 

relação Estado a Estado num plano de estrita digni

dade e consolidar um ambiente de respeito e nego

ciação que impedissem anteriores paralisias e sus

pensões. Caberá aqui recordar que alguns passos im

portantes se deram no sentido de uma completa nor

malização de relacionamentos com Angola e Moçambi

que, que hoje abre perspectivas novas e positivas à 

colaboração comum e encontra ilustração clara no 

ritmo, qualidade e frequência de encontros políticos 

e técnicos que se vêm realizando e no importante de

senvolvimento do intercâmbio económico. 

Ainda no mesmo espírito se deve entender a aber

tura de uma Embaixada em Nadrobi (a primeira na 

costa oriental após Moçambique) e a activação das 

nossas missões diplomáticas no Zimbabwe e na Zâm

bia. 

Perante esta realidade, as actividades de cooperar 

ção constituem instrumento de valor determinante 

para a consolidação e expansão destes relacionamen

tos desde que assentes - como temos procurado 

fazê-lo - numa rigorosa base de reciprocidade de van

tagens, respeito mútuo e competência. As expectati

vas e pedidos que nos vêm sendo dirigidos, de Bissau 

a Maputo, e começam já a interessar outras áreas geo

gráficas, compõem prova evidente de que não só es-
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tamos no bom caminho, como este só agora verda· 
deiramente começou. Também ele, aliás, constitui um 
urgente desafio para o MNE -na programação de 
acções, inventariação de capacidades, mobilização de 
recursos-, até porque se trata de um sector da es
tratégia externa do Estado cuja definição e execução 
deverá depender desta Casa, sob pena de se afectar 
seriamente uma visão política unitária e coordenada 
de tão importante e melindrosa área de actividade. 

Preconizamos a independência da Namfbia, nos 
termos da Resolução 435 do Conselho de Segurança 
e temos tomado, a este respeito, as posições, e desen
volvido as acções que julgamos úteis, ou sejam suge
ridas, quer pelos países da Linha da Frente., nomea
damente e sobretudo Angola, quer pelos países do 
«Grupo de Contacto». Estão em curso novas iniciati
vas, das quais é permitido esperar um começo de so
lução para o problema, como a inerente melhoria da 
sítuação na Sul de Angola. 

Ainda em relação à África, e mais especialmente 
a Moçambique, a política de aproximação entre os 
_com.andos militares .dos dois países não é da inicia
tiva deste Ministérió, embora. contenha aspectos ine
gavelmente positivos. Mas deve ficar claro que PQr
�ugal se não lançará nem em qualquer aventura mili
tar em África, nem em qualquer acção de interferên
cia nas questões internas de países soberanos. 

12- Relações com os países árabes 

Entre as prioridades de política externa estabele
cidas pelo Governo insere-se também a intensificação 
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das relações com os países árabes. Nesse sentido se 

tem procurado dar às relações históricas e culturais 

que nos ligam àqueles países expressão ajustada às 

realidades políticas e económicas do mundo de hoje. 

Situados numa área geográfica e estrategicamente 

próxima do Mundo Árabe, não podemos deixar de 

seguir com apreensão o evoluir das tensões e convul

sões que ali se verificam e que podem afectar a nossa 

própria segurança. Partilhamos assim com esses paí

ses o interesse comum num clima de estabilidade e 

progresso que permita o desenvolvimento de relações 

harmónicas com a Europa. Por isso temos preconi

zado a procura de soluções pacíficas para resolveT 

os principais problemas que os afligem, e temos de

signadamente defendido uma solução para a questão 

do Médio Oriente baseada no respeito do direito à 

existência e à paz e segurança de todos os Estados 

da região, incluindo Israel, na retirada de Israel dos 

territórios ocupados em 1967 e no reconhecimento do 

direito à autodeterminação do Povo Palestino. 

Por outro lado, a nossa dependência daquela re

gião em matéria de abastecimento de energia e a ca

pacidade que temos de para ali eX!portar bens e ser

viços adequados ao grau do seu estádio de desenvol

vimento, cria uma complementaridade de interesses 

económicos e comerciais que nos cumpre aproveitar 

devidamente, procurando um maior equilíbrio nas tro

cas com aqueles países. 

Por tudo isto se fez, na v1gencia dos VII e VIII 

Governos, um esforço político e diplomático conside-
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rável para uma aproximação aos países árabes. Re

cordarei a visita do sr. primeiro-ministro ao Golfo, a 

minha ida ao Egipto, a viagem que a Sagres efectuou 

a esses países, forma particularmente feliz de assina

larmos o nosso desejo de ali voltarmos a marcar uma 

presença, e com a qual se fizeram coincidir visitas de 

membros do Governo, as visitas a Lisboa de membros 

dos Governos do Iraque, da Argélia, do Omã, dos 

Emiratos, etc. 

Será agora necessário prosseguir o impulso que 

os contactos politicos que enunciei deram às nossas 

relações com os Estados árabes e a que a integração 

de Portugal nas Comunidades Europeias, que refor
çará o quadro institucional dessas relações, poderá 

conferir um carácter mais amplo e dinâmico. 

13 - Elogio da carreira 

As acções atrás referidas e muitas outras que se 

torna impossível enumerar só foram possíveis pela 

estreita colaboração que me foi prestada, a todos os 

níveis, pelos serviços dependentes deste Ministério no 

território nacional e no estrangeiro. 

A profissão de diplomata transformou-se, de agente 

distante de um poder com o qual se contactava pelo 

correio e do qual se recebiam instruções escritas à 

mão, para uma actividade multifacetada que combina 

a acção politica com a cultural e em muitos casos se 

aproxima da actividade empresarial. Muitas vezes em 

postos difíceis, inóspitos, em circunstâncias pessoais 
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e familiares de sacrifício, com más condições mate· 

riais e o sentimento, por vezes não completamente 
injustüicado, de estarem esquecidos, os diplomatas 
portugueses souberam encontrar no patriotismo e na 

honra profissional a capacidade para bem represen· 
tar o País, pelo que lhe é devida esta especial home· 

nagem. 
Tanto quanto a memória recente alcança, sou o 

único ministro dos Negócios Estrangeiros, cuja ge. 
rência tenha s ido um pouco mais que efémera, que 
não propôs a nomeação de qualquer embaixador es· 
tranho aos quadros da carreira diplomática. Não que 
negue a possibilidade de personalidades de excepcio
nais méritos e comprovada experiência poderem de· 
sempenhar com êxito estas funções, e a· história deste 
Ministério regista vários destes casos. Só que mal se 
compreende que tal designação, que obviamente pre
jUdica os funcionários que para tal expressamente 
se prepararam através de uma vida, recaía, por favor 
político e pessoal ou necessidade de afastar figuras 
incómodas, em indivíduos que podem ser multo res· 
peitávels mas não dão nem deram na sua acção qUal' 
quer slnal de superioridade profissional sobre os fun' 
cionários de carreira. 

!!: certo que, quando num passado recente esse 
tipo 'de nomeações atingiu um número sem preceden· 
tes, e que nunca fora sequer aproximado pelo regime 
anterior, não houve na carreira, ao que eu saiba, quai· 
quer reacção. Certo é que nessa altura não eldstia a 
Associação dos Diplomatas, a quem cabe a defesa dos 
interesses da carreira que até agora tiveram que ser 

assumidos por mim. 
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14- Conclusões 

A politica externa portuguesa, nos vários aspectos 
em que se desdobra, tem áreas em que a sua acção 
é especialmente condicionada pelas circunstâncias 
(NATO, CEE, etc.) e aspectos em que pode contar 
abrir novos caminhos com imaginação e criatividade. 
Esses são, a meu ver, sobretudo a politica cultural 
externa e as relações com os países da llngua comum. 

É este o principal esforço que se tem feito nestes 
18 meses; não se tem, porém, conseguido evitar lntei· 
ramente a dispersão e continua a dar-se ausência de 
coordenação com outros departamentos do Estado 
que por vezes tomam Iniciativas sem concordância, 
e por vezes sem conhecimento deste Ministério, pre
judicando a unidade de politica externa portuguesa. 
O primeiro-ministro tem mais do que uma vez feito 
sentir os inconvenientes desta dispersão mas a tarefa 
de coordenação que lhe cabe está longe de estar sa
tisfatoriamente realizada, pelo que se espera que se 
Intensifique a sua acção. 

Penso ser apócrifa a anedota que se atribui a Henry 
Klsslnger, quando, ao deixar o cargo, se despedia dos 
funcionários do Departamento de Estado, proferiu 

um discurso que se resumia a estas três palavras: «I 

forgive you». No meu caso, ao cumprir-se a natureza 
transitória destas funções, serei, pelo contrário, eu 
que com os agradecimentos pela colaboração prestada, 
terei de pedir aos funcionários que me perdoem os 
erros cometidos, as Injustiças que terão sido involun
tárias e as Inevitáveis omissões. 
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