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Seminário Diplomático 2015 
 

Intervenção S. Exa. o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 
 

 

Senhor Presidente da Fundação Oriente, Dr. Carlos Monjardino,  

Senhor Dr. José Manuel Durão Barroso, 

Senhor Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Eng.º Carlos Moedas, 

Senhores Membros do Governo, 

Senhora Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Embaixadora Ana Martinho 

Senhoras e Senhores Embaixadores, 

Senhora Diretora do Instituto Diplomático, Dra. Manuela Franco, 

Senhores Representantes do Corpo Diplomático acreditado em Lisboa, 

Senhoras e Senhores Diplomatas e convidados,  

 

Gostaria de começar por agradecer a todos a presença em mais um Seminário Diplomático que 
marca, como já é tradição, o início do novo ano da nossa diplomacia. 

Da mesma forma transmito ao Presidente da Fundação Oriente, Dr. Carlos Monjardino, uma 
palavra de grande apreço, sublinhando a honra de sermos recebidos nesta Fundação.   

Este Museu é o testemunho vivo de um capítulo muito importante da nossa História e das 
relações diplomáticas de Portugal com os países do Oriente, desenvolvidas e acarinhadas ao 
longo dos últimos 500 anos. 

Gostaria igualmente de agradecer à Senhora Diretora do Instituto Diplomático pela organização 
desta edição do Seminário Diplomático, com o fundamental apoio do Protocolo do Estado e da 
AICEP. 

 

Dirijo uma saudação especial ao Dr. Durão Barroso. Foi com muito orgulho que o nosso País 
testemunhou os seus dois mandatos à frente da Comissão Europeia, onde deixou uma marca 
vincada num período particularmente difícil que a Europa e o Mundo atravessaram. É com um 
profundo reconhecimento que a Diplomacia Portuguesa o recebe neste Seminário – o qual foi, 
aliás, por si instituído – não esquecendo todas as funções que desempenhou ao serviço do 
Estado português. 

O ano que agora terminou foi de uma importância crucial para Portugal: a conclusão do 
Programa de Assistência Económica e Financeira, a reconquista da nossa autonomia e a 
recuperação da credibilidade do País junto dos mercados e dos parceiros externos são o 
resultado de um enorme esforço e capacidade de todos os Portugueses, que conseguiram 
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enfrentar com sucesso a situação de emergência com que nos deparámos no início da presente 
década. 

No Ministério dos Negócios Estrangeiros testemunhei a capacidade e o espírito de abnegação 
com que a Diplomacia Portuguesa enfrentou este desafio, na defesa dos interesses do nosso País 
junto das instâncias internacionais, na captação de investimento estrangeiro, no aumento das 
nossas exportações e na conquista de novos mercados para os produtos portugueses. 

Continuamos a viver, na Europa e no Mundo, um momento de intensos e importantes desafios. 
Mas permitam-me, no entanto, reforçar a nota de optimismo que nos trazem os indicadores 
económicos, tanto em Portugal como na Europa, sinalizando que ultrapassámos já o pior desta 
crise.  

Na Europa, temos um novo Parlamento, uma nova Comissão Europeia, uma nova Alta 
Representante e um novo Presidente do Conselho Europeu. Esperamos que esta nova arquitetura 
institucional responda aos desafios que se impõem a uma Europa que deve ser mais política, 
coesa e estruturada, e recupere o entusiasmo dos cidadãos europeus por um projeto comum.  

Devem ser envidados todos os esforços que nos permitam suprimir as assimetrias que ainda 
subsistem, nomeadamente nas condições de acesso ao financiamento nos Estados-membros que 
foram mais afectados pela crise – uma questão fundamental para o sucesso da construção 
europeia. 

Neste percurso rumo a uma União Bancária e ao fortalecimento dos instrumentos de política 
económica, chegou o momento de um verdadeiro debate sobre a ambição da União Europeia em 
matérias decisivas para a competitividade das nossas economias – como o Mercado Único, o 
dossier Energia ou as políticas de Industrialização e Inovação e Desenvolvimento. 

O plano apresentado pela nova Comissão – o ‘Plano Juncker’ – relança o investimento na União 
Europeia e abre novas oportunidades nas áreas da investigação, da inovação e no apoio às 
empresas, bem como em sectores tão decisivos como os transportes, a energia e as tecnologias 
digitais, essenciais para o funcionamento do Mercado Interno.  
Dá também um sinal de reequilíbrio entre a austeridade necessária e a promoção do crescimento 
económico, essencial para o ressurgimento da Europa. 
 
Para dinamizar a economia europeia, é crucial o desenvolvimento das infraestruturas de 
interligação de energia, quer de eletricidade como de gás natural e, como já referi, as relativas 
aos transportes e comunicações. 
 
Foi por essa razão que no Conselho Europeu de outubro passado Portugal defendeu um acordo 
ambicioso, que incluísse também um novo compromisso sobre interligações energéticas. Um 
acordo da maior relevância, que irá permitir concretizar o Mercado Europeu de Energia e acabar 
com o atual isolamento de alguns Estados-membros neste capítulo. Uma negociação longa e 
difícil, em que o Governo e a Diplomacia portuguesa se empenharam de forma exemplar na 
defesa do interesse nacional.  
 
Para a Península Ibérica, esta é uma matéria fundamental para a dinamização da exportação de 
eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, para a rentabilização das infraestruturas no 
mercado do gás e essencial para proporcionar às empresas melhores condições de acesso ao 
mercado de energia, no que poderá representar um novo paradigma de competitividade para as 
economias de Portugal e Espanha. 

Um novo paradigma que assume especial importância na sequência da grave crise económica e 
financeira que, com todo o impacto que teve ao nível social e político, veio demonstrar-nos que 
o relacionamento bilateral entre os dois Países é perene, não se transmutando de acordo com a 
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conjuntura. São múltiplas as dimensões que constituem o nosso relacionamento e que nos levam 
a partilhar objetivos e ambições, também no seio da União Europeia.  

A agenda comercial que a União Europeia tem em curso – e que defendemos que seja 
abrangente e ambiciosa – poderá dar um impulso decisivo à internacionalização das nossas 
economias. São particularmente relevantes neste contexto as negociações com os Estados 
Unidos da América, com o Japão e com a China, mas também com os parceiros do 
Mediterrâneo e com os países da ASEAN.  

Ao longo do ano que agora terminou, as presidências grega e italiana fizeram um intenso 
trabalho em torno da competitividade industrial europeia. Estamos convencidos de que este 
tema continuará a estar no centro da agenda política durante a presidência da Letónia. 

De igual forma, o Programa Horizonte 20-20 e a Comunicação da Comissão sobre investigação 
e inovação constituem instrumentos únicos para o relançamento das políticas de Investimento, 
Investigação e Desenvolvimento na União Europeia – uma área que é hoje tutelada pelo Eng.º 
Carlos Moedas. Esta foi, aliás, uma excelente notícia para Portugal, que vê na atribuição desta 
pasta o reconhecimento do sólido caminho que o nosso País tem percorrido em termos de 
investigação e desenvolvimento nos últimos anos. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Recordo-me bem de, no último Seminário Diplomático, ter dado destaque à relevância da nova 
ordem mundial e aos novos desafios que, no século XXI, se colocam a todas as Nações e a 
todos os Povos. Os acontecimentos de 2014 são a demonstração de que vivemos em tempos 
voláteis e de mudança.  

A crise no Leste europeu, o emergir do autoproclamado ISIS ou DAESH e a epidemia do vírus 
do Ébola são os três temas que marcaram por forma vincada as relações internacionais em 2014 
e que exigiram da parte da comunidade internacional respostas à altura da dimensão destes 
desafios. 

A anexação da Crimeia e a destabilização de algumas províncias do leste da Ucrânia pela Rússia 
merecem particular atenção pela alteração que introduziram no paradigma das relações entre 
Moscovo e o Ocidente, vigente desde a Guerra Fria. 

A tensão entre a Rússia, de um lado, e os Estados Unidos e a União Europeia, do outro, que se 
julgava definitivamente ultrapassada desde a queda do Muro de Berlim, regressou. A NATO foi 
obrigada, novamente, a ver o seu parceiro pós-1989 como um potencial adversário, retomando 
assim o objetivo inicial da Aliança: ser o garante da defesa colectiva dos seus membros contra 
uma ameaça militar proveniente do Leste Europeu. 

Ao violar a integridade territorial da Ucrânia, em claro desrespeito pelo Direito Internacional, 
mostrando querer recuperar grande parte da influência, se não mesmo das fronteiras da antiga 
União Soviética, Moscovo lembrou subitamente ao Ocidente continuar a querer praticar uma 
estratégia própria de uma potência nuclear de primeira grandeza, apesar de ter deixado de ser o 
superpoder de outrora. 

Passa, assim, a jogar em dois planos: no estratégico-global, face aos Estados Unidos e à NATO, 
assumindo, neste caso, a União Europeia uma posição secundária de apoio ao poder norte-
americano; e no das relações intraeuropeias, em concorrência direta com a União nos domínios 
comercial e de alargamento destas duas organizações na Europa. 
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A NATO viu-se forçada a rever com urgência as suas prioridades. Na Cimeira de Gales, o 
propósito de aumentar o orçamento da defesa de cada Estado em 2% e a adoção de um Plano de 
Ação de Prontidão, este último acompanhado pelo apoio concedido em matéria de defesa a 
países terceiros não protegidos pelo artigo 5º dos estatutos da NATO, e ainda a aplicação de 
sanções em estreita cooperação com a União Europeia, ocupam o lugar mais relevante. 

Os acordos de Minsk, assinados em setembro pretérito, continuam a constituir um instrumento 
essencial para tentar alcançar uma solução política para a crise ucraniana, assentando em duas 
dimensões: na contenção dos movimentos militares de todas as partes em conflito e em 
reformas políticas, sociais e económicas da própria Ucrânia, designadamente quanto à 
reestruturação do Estado de Direito e ao combate à corrupção. 

Portugal tem contribuído para a implementação das medidas adoptadas quer pela NATO, quer 
pela União Europeia, nomeadamente liderando, de setembro a dezembro passados, a Missão de 
Policiamento do Espaço Aéreo dos Países Bálticos, com seis caças F16 e uma aeronave de 
patrulhamento marítimo, e preparando e aplicando as sanções económicas à Rússia. 

A OSCE tem igualmente desempenhado um papel muito importante a Leste, nas missões de 
observação eleitoral, na defesa dos Direitos Humanos, da liberdade de imprensa e das questões 
de género, e também ao preservar a natureza abrangente do conceito de segurança cooperativa 
da organização. 

Importa sublinhar ser extremamente importante manter abertos canais diplomáticos de 
comunicação entre a União Europeia e a Rússia, que permitam um diálogo conducente a uma 
solução política para o atual conflito. A Federação Russa poderá vir a desempenhar no futuro 
um papel particularmente importante na resolução da questão síria, na luta contra o 
autoproclamado ISIS e, em geral, na estabilização do Médio Oriente. 

No entanto, a atenção prestada pelo Conselho de Negócios Estrangeiros e pelo Conselho 
Europeu ao conflito russo-ucraniano tem levado a que se tenha dedicado menos tempo à 
perigosa problemática dos países da chamada ‘Vizinhança Sul’.  

Portugal tem chamado a atenção da União Europeia e da Aliança para a necessidade de se 
manterem atentas aos desafios e às ameaças que se colocam neste flanco sul da Vizinhança da 
União Europeia – Médio Oriente e Norte de África, com destaque para a Líbia.  

Como segundo desafio, gostaria de sublinhar que o terrorismo internacional tornou-se, 
infelizmente, uma ameaça cada vez maior com o surgimento formal da nova fisionomia do 
DAESH, que – ao autoproclamar-se como Califado, em 29 junho de 2014 – introduziu uma 
modificação radical na situação política do Iraque e da Síria.  

Ambos encontravam-se já antes em forte turbulência: no Iraque, com a oposição frontal das 
tribos sunitas afastadas da administração e do exército, após a invasão norte-americana em 2003 
e da instalação de um governo xiita; na Síria, a partir de 2011, com a insurreição do Exército 
Sírio Livre, apoiado pela Liga Árabe e pelos principais países ocidentais. 

O chamado califado islâmico, evocando a antiga forma teocrática medieval do exercício do 
poder, resume em si todo um programa de ação política e arroga-se uma legitimidade religiosa 
que anteriores grupos terroristas não possuíam. 

O Califa assume-se como um descendente do Profeta, um chefe político, um comandante 
militar, a quem todos devem obediência. A sua missão é, para além do governo da comunidade, 
alargar o território e o número dos seus fiéis. 

Com este regresso a um ideário dos tempos medievais, abandona-se de um só golpe a ideia da 
Democracia, do Direito Internacional, dos Direitos Humanos, do Estado Nação e das suas 
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fronteiras, mas mantém-se a referência ao território e à organização administrativa que lhe 
empresta as características de um proto-Estado. 

A sua mensagem é dotada de um carácter messiânico radical que não se dirige apenas a alguns 
países ou regiões, mas que aspira a ser universal. 

Acresce a comunicação pessoa-a-pessoa, com a utilização da televisão, das redes sociais e das 
tecnologias de comunicação mais modernas, o que tem permitido um terrorismo de contacto 
íntimo e eficaz. Não tenhamos dúvidas: estas organizações terroristas têm hoje acesso ao 
quotidiano dos jovens, que consideram alvos preferenciais de recrutamento. 

Com o ISIS retorna-se a um estado de natureza nas relações internacionais anterior à Paz de 
Westfalia, em que, na ausência de qualquer Direito Internacional, só a força das armas é capaz 
de se opor à ação brutal dos opressores, os quais submetem os seres humanos que dominam à 
doutrina totalitária que os orienta ou, pior ainda, a uma vontade inteiramente arbitrária. 

Os resultados no campo de batalha, o controlo de numerosos poços de petróleo, a ocupação de 
territórios com recursos relevantes e os meios financeiros de que passaram a dispor na sequência 
dessa ocupação evidenciam estarmos perante um inimigo que requer, para ser vencido, 
instrumentos de combate mais sofisticados e uma abordagem militar diferente. 

É a enormidade desta ameaça que leva Portugal a ter aderido desde cedo à Coligação 
Internacional promovida pelo Presidente Obama. Este, no seu conhecido discurso de 10 de 
setembro, estabeleceu as linhas de ação cruciais – que foram depois desenvolvidas quanto aos 
‘Combatentes Estrangeiros’ na Resolução nº 2178 do Conselho de Segurança da ONU – com o 
objetivo de derrotar o terrorismo e erradicar um radicalismo que afronta claramente os 
princípios de tolerância do Islamismo. Presentemente, esta coligação de cariz multiconfessional 
já engloba mais de 60 países e organizações. 

Nesta Coligação, Portugal comprometeu-se a uma participação ativa no combate ao fenómeno 
dos ‘combatentes estrangeiros na Síria e no Iraque’, estabelecendo um grupo de trabalho 
interministerial com a missão de estudar e propor as necessárias medidas legislativas e de 
política nacional conducentes à implementação da referida resolução do Conselho de Segurança.  

Estando ainda em curso, este trabalho permitiu aferir que grande parte das medidas propostas 
pelas Nações Unidas estão já implementadas ou em vias de o ser. O Governo irá aguardar pelas 
conclusões deste grupo de trabalho, promovendo a sua análise e implementação das 
recomendações que dele resultarem. 

Devido ao DAESH, a situação humanitária em determinadas áreas do Líbano, da Jordânia e da 
Turquia é trágica, e estes países necessitam de ser apoiados aos níveis político, financeiro e de 
segurança, em face do elevado número de refugiados. 

Portugal contribuiu já com um montante de 230 mil euros para o auxílio aos refugiados vítimas 
do radicalismo do ISIS e decidiu, em recente reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, 
participar numa missão de assistência e apoio ao Iraque, de formação e treino militar, no âmbito 
da Coligação Internacional. 

Como terceiro desafio à segurança e estabilidade internacionais, surgiu há pouco mais de um 
ano uma nova epidemia do vírus do Ébola.  

Ao contrário de surtos precedentes, este atingiu proporções tais na África Ocidental que, em 
poucos meses, foi reconhecido como uma ameaça à segurança global e levou as Nações Unidas 
a tomar a liderança na coordenação ao combate a este flagelo. Mas também a União Europeia 
tem vindo a trabalhar de forma coesa e solidária com os países afetados. 
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No plano multilateral, Portugal disponibilizou-se a contribuir com 200 mil euros para a OMS, 
na sequência do Apelo das Nações Unidas, e já anunciou um substantivo contributo financeiro, 
material e de recursos humanos especialmente dirigido à Guiné-Bissau, de cerca de um milhão 
de euros, que inclui a instalação naquele país de um laboratório móvel. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

No Processo de Paz no Médio-Oriente, o ano de 2014 ficou infelizmente marcado pelo impasse 
nas negociações relançadas por iniciativa norte-americana e pelo retorno da violência à Faixa de 
Gaza.  

Também nesta região, a precariedade da situação humanitária motivou a organização de uma 
conferência de doadores no Cairo, a qual contou com a participação de Portugal, que contribuiu 
para o esforço de reconstrução da Faixa de Gaza com um montante de 175 mil euros. 

Portugal tem defendido que ambas as partes devem voltar à mesa das negociações com urgência 
e que a União Europeia deve empenhar-se na prossecução desse objetivo, com vista a um 
acordo de paz duradouro e abrangente. 

O projeto de Resolução sobre o reconhecimento da Palestina, aprovado na Assembleia da 
República no passado mês de dezembro e subscrito pelos Grupos Parlamentares da maioria e do 
Partido Socialista, atesta bem a importância atribuída pelos proponentes à solução dos ‘Dois 
Estados’ democráticos e soberanos, coexistindo em paz e segurança. Congratulamo-nos com o 
consenso alargado a que se chegou nesta matéria. 
 
Tal como tive oportunidade de então afirmar na Assembleia da República, o Governo Português 
é sensível a este apelo parlamentar e procurará escolher o momento mais adequado para 
proceder ao reconhecimento do Estado da Palestina, de modo a que esse ato possa facilitar a 
solução que se considera necessária para que Israelitas e Palestinianos convivam 
duradouramente de forma pacífica. 

Devolvendo agora a vossa atenção para uma outra área prioritária da política externa portuguesa 
- em termos políticos, económicos e de segurança – o relacionamento de Portugal com os países 
do Magrebe tem-se consubstanciado no reforço da proximidade com Marrocos, Argélia e 
Tunísia – que integram a lista restrita de países com os quais realizamos Cimeiras bilaterais 
regulares.  
 
A relação com estes parceiros tem uma tradução não apenas bilateral, mas também no quadro da 
União Europeia, onde assume relevo o papel de Portugal em defesa da importância da política 
para a Vizinhança Sul, e ainda noutros fora de diálogo, como a União para o Mediterrâneo e o 
Diálogo 5+5, cuja Presidência exercemos até maio de 2015. 
 
O Norte de África e a região saheliana e subsaariana também têm sido atingidos pelo fenómeno 
do terrorismo. A recorrência de problemas socioeconómicos tem estimulado a disseminação de 
redes de recrutamento nos países da região, no contexto pós-Primavera Árabe, que conduziu a 
profundas alterações sociopolíticas e teve um impacto importante na dinâmica terrorista 
regional, nomeadamente na Líbia. 
 
A situação de instabilidade securitária interna propicia as atividades de vários grupos terroristas 
e milícias armadas e são preocupantes as interligações crescentes que se têm observado entre 
movimentos terroristas e os diversos tipos de tráfico ilícito, com realce para o narcotráfico. A 
Europa e, em particular a Península Ibérica e a Itália, encontram-se cada vez mais ameaçadas 
por estes desenvolvimentos.  
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Tenho defendido que a União Europeia se deve dotar de uma estratégia comum e integrada para 
fazer face a estes fenómenos com implicações para a estabilidade e segurança de toda a Europa. 
Por isso mesmo, escrevi recentemente à Alta Representante Federica Mogherini, solicitando-lhe 
um empenho reforçado da União Europeia para com os países do Sul do Mediterrâneo. Uma 
presença e visibilidade acrescidas nesta região e nos fora internacionais relevantes ajudará 
certamente a que a União seja considerada um parceiro chave e estratégico para a resolução dos 
problemas no flanco sul europeu. 

Também nesta matéria, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, sedeado em Lisboa, 
desempenha um papel fundamental na promoção do reforço da sociedade civil no Magrebe, em 
particular nos temas da educação e dos direitos das mulheres. Congratulo-me com a recente 
adesão da Tunísia ao Centro, anunciada no decurso da minha visita àquele país, em junho 
passado. 
 
Entre os programas que Portugal apoiará, e que serão organizados pelo Centro Norte-Sul, estão 
o Seminário sobre o reforço dos direitos das mulheres no Mediterrâneo, a realizar em Marrocos, 
em abril, e a preparação de formadores para a participação política das mulheres nos processos 
democráticos, que decorrerá na Tunísia, no mês de maio.  
 
 
 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
 
Em julho passado, Timor-Leste assumiu pela primeira vez a presidência da CPLP, na 10.ª 
Conferência de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Díli, reunião que assinalou 
também a admissão de um novo Estado-membro, a Guiné Equatorial.  
 
Por iniciativa de Portugal, na Declaração de Díli ficou registada a necessidade de um 
compromisso claro por parte da Guiné Equatorial da adoção dos princípios por que se rege a 
CPLP, designadamente na abolição da pena de morte, dando seguimento à moratória 
anteriormente aprovada.  

 
Na próxima Cimeira, em 2016, a CPLP deverá aprovar uma Nova Visão Estratégica, com o 
objetivo de guiar a organização na sua terceira década de existência. 
 
A CPLP sempre se caraterizou pelo seu caráter evolutivo. Há muito que vem transcendendo os 
seus três pilares originais: a concertação político-diplomática, a cooperação para o 
desenvolvimento e a difusão da Língua Portuguesa. Há que realçar o facto de as questões 
económicas começarem a assumir um papel cada vez mais central na sua atuação, falando-se da 
possibilidade de a ‘lusofonia económica’ constituir uma das maiores oportunidades da CPLP na 
nova economia global. 
 
A organização representa cerca de 4% do comércio mundial e engloba alguns países com as 
economias mais dinâmicas das regiões em que se inserem, constituindo um importante elo de 
ligação a uma vasta rede de organizações económicas regionais. O desenvolvimento desses 
espaços económicos irá criar novas oportunidades de comércio e de investimento, tanto para 
empresas lusófonas como para as que comerciam com estas, incluindo as provenientes dos 
novos Observadores Associados.  
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Minhas Senhoras e meus Senhores,  

No plano bilateral, não posso deixar de evocar as nossas especiais relações com Timor-Leste, e 
aproveito a oportunidade para reiterar o interesse português numa cooperação profícua e 
sectorialmente diversificada. Sem abandonar uma perspetiva de longo prazo, os recentes 
acontecimentos obrigaram-nos, naturalmente, a proceder a uma reavaliação da cooperação na 
área da Justiça, ainda em curso. 

As relações entre Portugal e Angola são hoje de uma densidade e dinamismo assinaláveis. Para 
além das relações económicas, continuaremos em 2015 a aprofundar a coordenação política 
sobre temas internacionais de interesse comum, o que se justifica ainda mais pelo protagonismo 
que Angola vem assumindo na resolução de crises regionais e pela sua recente eleição para o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas.  

A 2.ª Cimeira Luso-Moçambicana, que decorreu em Maputo, em março do ano passado, 
constituiu um símbolo da profundidade das relações entre Portugal e Moçambique aos mais 
diversos níveis, num espírito de respeito mútuo e de vantagens partilhadas que tem sido 
dinamizado pelo crescente número de visitas de alto nível.  

No decurso deste ano, assume especial relevância a nossa presidência do G-19 – o grupo de 
doadores de apoio programático ao orçamento de Moçambique – que iremos liderar a partir de 
junho. Este desafio representa mais um aprofundamento do nosso relacionamento bilateral com 
Moçambique, que estou certo trará benefícios tangíveis para ambos os países. 

A 3.ª Cimeira Portugal – Cabo Verde, realizada em Lisboa, em dezembro passado, teve ‘O Mar’ 
como tema transversal. Mas também outros assuntos foram amplamente debatidos, como bem 
comprova a assinatura de um vasto conjunto de instrumentos bilaterais de cooperação. O 
empenho demonstrado por ambas as partes no sucesso desta Cimeira atesta a excelência da 
nossa parceria estratégica, que continuaremos a reforçar. 

No que respeita à Guiné-Bissau, e depois das bem-sucedidas eleições de abril e maio passado, 
Portugal tem trabalhado em estreita colaboração com as novas autoridades legítimas para que, 
em particular em Bruxelas e Nova Iorque, a Guiné-Bissau reconquiste o seu lugar no panorama 
internacional e consolide a restauração da sua ordem constitucional, terminando com o 
isolamento internacional do país. 

Em 2015 iremos manter o apoio à Guiné-Bissau, em particular na organização da Conferência 
de Doadores. 

Gostaria ainda de mencionar as excelentes relações entre Portugal e São Tomé e Príncipe e a 
continuidade da cooperação bilateral com o novo Governo. 

A Cooperação Portuguesa continua a assumir um papel de especial relevância. Com a aprovação 
do novo Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020, procurámos assegurar a 
projeção do Camões enquanto entidade de referência na concretização da política de 
cooperação. Salienta-se o facto de, em 2015, o orçamento deste instituto registar um acréscimo 
de 10%, com particular incidência nos projetos de cooperação delegada da União Europeia. 
 
A operacionalização das novas linhas orientadoras da política de cooperação, mais alinhada com 
as prioridades de política externa portuguesa e assente numa lógica de gestão por resultados, 
permitirá assegurar a sua coerência, capitalizando as competências das tutelas sectoriais. É já 
com este novo enquadramento que serão elaborados e negociados os Programas Estratégicos de 
Cooperação com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.  
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Minhas Senhoras e meus Senhores, 

O relacionamento de Portugal com África não se esgota nos países da CPLP.  

No seguimento da Comissão Mista com o Senegal, realizada em 2014, continuaremos a 
aprofundar os laços políticos e económicos com este país. E também com outros países da 
África Ocidental, nomeadamente a Nigéria, o Gana e a Costa do Marfim.  

É com interesse que seguiremos os desenvolvimentos políticos na República Democrática do 
Congo ou no Zimbabué, aproveitando as estruturas diplomáticas que temos nesses países para 
manter a dinâmica da presença de Portugal em África e nosso papel como um dos principais 
atores na elaboração das políticas da União Europeia para este continente. 

Cabe ainda mencionar que o aumento da insegurança marítima na região do Golfo da Guiné tem 
vindo a assumir destaque crescente e Portugal participa desde o primeiro momento nos diversos 
fora com os países que acompanham esta questão, tendo contribuído para criar o atual consenso 
espelhado na Estratégia da União Europeia para o Golfo da Guiné, adotada em março do ano 
passado. 

Como país da Europa do Sul, com uma larga exposição oceânica, Portugal está empenhado em 
cooperar de forma estreita com a União Africana, com a CEDEAO, com a Comunidade 
Económica dos Estados da África Central, bem como com a Comissão do Golfo da Guiné, na 
promoção e implementação de medidas eficazes que permitam aumentar a capacitação das 
forças de segurança e das organizações administrativas e judiciárias, no sentido de uma resposta 
mais eficaz às atuais ameaças na região e à segurança marítima. 

Já na África Austral, a relação bilateral com a África do Sul mantém-se também prioritária e, 
nessa sub-região, pretendemos dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, com 
grande sucesso, nos últimos anos, com as autoridades da Namíbia.  

Na vertente transatlântica, as relações económicas e de segurança com os Estados Unidos 
constituem as duas dimensões com maior potencial de crescimento, face aos fortes laços que 
nos unem.  

O Governo português continua a manifestar a sua total disponibilidade para trabalhar com os 
Estados Unidos na procura de uma solução que garanta a maximização da utilização da Base 
das Lajes, reforce o relacionamento estratégico entre os dois países e não seja penalizadora para 
a população da Ilha Terceira. Seria, aliás, prejudicial para as nossas relações bilaterais que 
Portugal não tivesse um resultado positivo neste longo e complexo processo. 

No decurso de 2014, Portugal também prosseguiu a estratégia de reforço do seu relacionamento 
com a América Latina, continuando a conferir especial atenção à componente económico-
comercial, objetivo alcançado, nomeadamente, através da concretização de diversas visitas 
bilaterais de alto-nível a países da região como a Colômbia, o México, o Peru e, em breve, o 
Chile. 

O Brasil conserva, naturalmente, o seu estatuto de prioridade regional, tanto pelas evidentes 
afinidades históricas e culturais, como pela muito relevante Comunidade Portuguesa ali 
residente. Em termos económicos, o país manteve a sua posição de nosso terceiro mercado de 
exportação fora da União Europeia e o primeiro na América Latina. São razões mais do que 
suficientes para a realização, em 2015, da 12.ª Cimeira Luso-brasileira. 

Ainda no relacionamento de Portugal com a América Latina, mas no panorama multilateral, 
continuaremos igualmente a valorizar a Conferência Ibero-Americana enquanto plataforma de 
contacto privilegiado com os nossos principais parceiros latino-americanos.  
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Minhas Senhoras e meus Senhores,  

Os laços históricos e culturais de Portugal com a Ásia, que remontam ao séc. XV, como esta 
Fundação bem testemunha, formam os alicerces de uma relação dinâmica em concretização. 
Devemos trabalhar, em conjunto com os países daquele continente, no sentido de transformar 
este acervo histórico em novas formas de cooperação bilateral.  

O ano de 2014 ficou marcado pelo aprofundamento no relacionamento económico com a China, 
quer através do aumento do investimento chinês na economia portuguesa, quer do sustentado 
crescimento das trocas comerciais.  

A Visita de Estado que o Senhor Presidente da República realizou a este país em meados do ano 
passado, marcando os 35 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois 
países, contribuiu para a consolidação do trabalho que vem sendo desenvolvido e permitiu abrir 
novas áreas de colaboração. 

A bem sucedida transferência da administração do território de Macau, há 15 anos, assente no 
êxito do estatuto de região administrativa especial, considerado como um modelo de boas 
práticas em termos internacionais, contribuiu claramente para cimentar essa relação de 
confiança, sendo um dos alicerces do sólido relacionamento entre Portugal e a China. 

Portugal é o mais antigo parceiro do Japão na Europa, uma relação que constitui um vasto 
espaço de oportunidades para o nosso País. A visita do Primeiro-Ministro japonês a Portugal, 
em maio do ano passado, constituiu um claro sinal de uma maior aproximação bilateral. 

Temos igualmente desenvolvidos esforços no sentido de promover uma maior proximidade 
institucional e económica com a República da Coreia, atualmente a 15.ª economia mundial. 
Neste sentido, a visita oficial que realizei a Seul, em abril, e a visita que o Senhor Presidente da 
República efetuou em julho fomentaram uma multiplicidade de intercâmbios nos domínios 
académico, empresarial e da sociedade civil, que se espera possam ser significativamente 
alargados. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

O ano de 2014 foi também marcado por um conjunto de sucessos da nossa diplomacia que 
gostaria de deixar aqui bem vincados, dadas as importantes repercussões no trabalho a ser 
desenvolvido nos próximos anos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Portugal foi eleito pela primeira vez pela Assembleia Geral das Nações Unidas para um 
mandato de três anos no Conselho de Direitos Humanos. Trata-se de umas eleições 
consideradas como das mais relevantes no universo das Nações Unidas. 

Esta eleição é o culminar de uma intensa e bem-sucedida campanha, refletindo o 
reconhecimento internacional da importância que o nosso país atribui à defesa dos direitos 
humanos.  

Também no último ano, Portugal deu mais um passo importante na afirmação do papel ativo 
que possui no plano multilateral, ao ser eleito para o Conselho Económico e Social da ONU, um 
dos mais importantes órgãos do sistema das Nações Unidas, enquanto plataforma de debate e 
reflexão das políticas económicas, sociais e ambientais. 
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Exemplo do reconhecimento internacional de que beneficiamos e da importância que atribuímos ao 
multilateralismo, foi igualmente o facto de Portugal ter assumido, através do Chefe da nossa Missão 
Permanente junto da OCDE, a presidência do Comité das Relações Externas daquela organização. 

Agora em 2015, Portugal irá apresentar várias novas candidaturas no âmbito das organizações 
internacionais, a anunciar oportunamente. Estas constituem um instrumento de projeção, afirmação e 
visibilidade que nos permite aceder a informação e circuitos de diálogo e decisão fundamentais. 

Em junho deste ano, Portugal organiza – em Lisboa – a ‘Semana Azul’, uma iniciativa do Ministério da 
Agricultura e do Mar à qual o MNE e a sua rede externa estão associados. A ‘Semana Azul’ 
representará um contributo para a reflexão sobre o Mar, nas suas múltiplas dimensões: política, 
científica e académica, assim como empresarial e de criação de emprego e riqueza.  
 
A Diplomacia Económica constitui uma aposta deste Governo. 
Para além das ações de natureza comercial levadas a cabo pela nossa rede externa, na qual a 
AICEP vai alargar a presença a 12 novos mercados, destaco também o intenso trabalho 
desenvolvido na negociação das convenções na área económica, por forma a assegurar a nossa 
competitividade fiscal e a capacidade de atração de investimento estrangeiro. 
 
Neste ano, apostaremos na estabilização da rede diplomática e consular, com moderação e 
racionalização de meios, e voltaremos novamente a expandir a presença da diplomacia 
portuguesa em diversos pontos do globo e em vários continentes – através da abertura de 
Embaixadas no Panamá e em Astana e da extensão da nossa presença a Baku, Nairobi e Malabo. 
Está ainda prevista a criação de um novo Consulado na província administrativa de Cantão, na 
China. 
 
De forma a reforçar a nossa ação, vamos também abrir, a breve prazo, um concurso de ingresso 
na carreira diplomática para 25 novos adidos. Por outro lado, iremos também selecionar, ao 
abrigo do Programa de Estágios Profissionais na Administração Central, 130 estagiários, que 
vão ser colocados nos serviços externos e irão cobrir três áreas específicas: diplomacia 
económica, política comercial e apoio consular.  
 
O projeto de revisão do Estatuto da Carreira Diplomática continua na agenda do MNE e 
procurará refletir o espírito de permanente adaptação e modernização, numa perspectiva de 
valorização dos recursos humanos do Ministério.  
 
 
 
Minhas Senhoras e meus Senhores,  
 
No Ministério dos Negócios Estrangeiros atribuímos a máxima prioridade ao acompanhamento 
das Comunidades Portuguesas residentes no estrangeiro.  
 
A mobilidade dos cidadãos assume-se hoje como elemento estruturante de uma nova realidade 
económica e social, à qual a rede externa do Ministério não pode ficar indiferente e se deve 
adaptar, enquadrando-a nos interesses específicos da política externa portuguesa.  
 
No âmbito do exercício de redimensionamento da rede externa levado a cabo nos últimos anos, 
o Ministério dos Negócios Estrangeiros aproveitou e desenvolveu novas formas de assegurar, 
com a mesma eficácia e maior abrangência, a representação diplomática e consular e a 
proximidade com as Comunidades Portuguesas. Neste período, levámos a efeito diversas 
medidas com resultados claramente positivos para as nossas Comunidades, a saber: 
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1. Novas permanências consulares que permitiram chegar a Comunidades Portuguesas 
mais distantes e geograficamente isoladas das áreas abrangidas pela rede de embaixadas 
e consulados; 

 
2. No Ensino do Português no Estrangeiro, procedemos à avaliação e certificação das 

aprendizagens, desenvolvemos os incentivos à leitura e definimos uma seleção mais 
exigente dos manuais escolares; e 

 
3. No âmbito cultural e de apoio social, desenvolvemos numerosas parcerias com 

estruturas associativas e demos continuidade ao alargamento da rede dos Gabinetes de 
Apoio ao Emigrante.  

 
São medidas decisivas na consolidação de políticas concretas de apoio social e de reforço da 
ação cultural, num momento em que o fenómeno migratório ganha maior significado social.  
 
Assumindo essa importância, neste novo ano que agora se inicia, iremos dar continuidade ao 
esforço de melhoria do atendimento consular, resolvendo alguns problemas pontuais que ainda 
subsistem – quer através do reforço de recursos humanos, quer através da requalificação 
tecnológica dos postos. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores,  

Permitam-me aqui reiterar o meu reconhecimento a todos os diplomatas e funcionários do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros que revelaram, durante este período de grande exigência, 
uma admirável capacidade de adaptação e um permanente espírito de missão. 

O ano de 2015, com a intensificação da recuperação económica que se espera, marca o início de 
uma nova fase e uma oportunidade para encarar os desafios da política externa portuguesa com 
renovado alento e maior ambição. 

Finalmente, aproveito o ensejo para formular a todos os votos de um excelente ano de 2015.     

Muito obrigado. 


