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Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 

Senhores membros do Governo 

Senhoras e Senhores membros do Corpo Diplomático 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

A persistente dificuldade em encontrar respostas adequadas à 

crise que vem lentamente corroendo os alicerces do projeto 

europeu, a modéstia senão a quase a nulidade da reação 

institucional europeia, devolveu centralidade aos postos 

diplomáticos que desenvolvem a sua ação juntos dos Governos 

dos Estados-membros. 

O impasse corrosivo da Europa e das suas instituições comuns 

está a ressuscitar a necessidade da diplomacia bilateral entre os 

antigos Estados do nosso continente, na busca de novos 

equilíbrios que validem e salvaguardem interesses comuns. 

A austeridade como plano económico transitório acabará, nula 

de resultados positivos, mas a austeridade como desígnio 

político, ou seja, como destino, como horizonte infinito de parte 

da Europa, como obliteração das escolhas políticas, ficará para 

durar, ditada pela força de quem dela dispõe, pela 

fundamentação técnico-ideológica de instituições algo 

esquecidas da sua vinculação ao interesse comum e por uma 

fixação não inteiramente livre de um preconceito xenófobo, que 

atribui as notórias diferenças de desempenho económico a 

deficiências de ordem moral, a um atraso fundamentalmente 

cultural, de que a Grécia foi convertida na caricatura extrema 

dos demais. 
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------------------------------------ 

(Aliás, as desajeitadas tentativas de condicionar o processo 

político na Grécia são bem reveladoras de uma cultura segregada 

pelo centro, segundo a qual a democracia é encarada como um 

risco imprevisível nas suas consequências para a implementação 

de uma política que se considera fundamentalmente legitimada 

no quadro supranacional. 

 

Não se antevê o que de positivo haveria para Portugal e para a 

Europa se o futuro próximo mostrasse a democracia grega 

claudicante perante um ultimato externo. 

 

Dizem-nos que a zona euro está hoje melhor preparada se os 

seus chefes decidirem ou forçarem a exclusão da Grécia. O que é 

curioso se pensarmos que o direito europeu excluí tal 

possibilidade. 

 

Nada se diz, no entanto sobre o destino de um estado membro e 

do seu povo empurrado para fora da nossa zona monetária 

comum. 

 

Ninguém está em condições de avaliar esse impacto ou organizar 

um processo ordenado. 

 

Correríamos o risco de assistir, num dos Estados do continente 

mais rico do mundo, a um cataclismo económico e social, que 
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mereceria ser tratado como uma continuação trágica do século 

XX, no seu pior.  

 

Perguntamo-nos, então, o que restaria do projeto grandioso de 

paz, união e solidariedade perpétuas, que inspira a Europa desde 

o Congresso de Haia de 1948?)  

 

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

A periferia é compreendida mais como vítima de si mesma que 

dos fatores estruturais e históricos que ditaram o nosso atraso. 

Qualquer elenco sério desses variadíssimos fatores teria de 

começar pela pobreza das condições naturais para uma 

agricultura porventura geradora de excedentes aptos a financiar 

o arranque industrial, bem como das matérias-primas 

necessárias a alimentá-lo.  

Felizmente para nós, os negociadores de há 30 anos 

encontraram outro ambiente e outros interlocutores. 

A entrada no mercado interno e o choque competitivo que esta 

representou foi amortecido por significativas transferências, sob 

a forma de ajudas estruturais e de coesão. 

A adoção da moeda única não foi acompanhada da mesma 

compreensão das nossas debilidades estruturais. Sendo uma 

realização sem precedentes, era difícil antecipar as 

consequências e efeitos, que verdadeiramente apenas se vieram 

a produzir inteiramente com a dilação de uma década.  

Sofremos um choque assimétrico e permanecemos prisioneiros 

das suas consequências. A grave situação presente, no entanto, 

não é exclusivamente portuguesa. Um número crescente de 

países, na periferia mas também no centro, debate-se com 
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dificuldades análogas. As disposições do Tratado Orçamental 

são, porventura, o maior dos constrangimentos comuns, mas 

não o único. 

Senhoras e Senhores, 

A Europa ambiciosa e confiante na sua unidade, no seu projeto 

integracionista e no seu crescente protagonismo internacional 

está em perda. Mas as consequências dos acontecimentos 

posteriores a 2009 vão mais longe. O Euro, nascido entre 

entusiasmo e desconfiança, pretendia cimentar a união política. 

10 Anos volvidos, a ausência de rigor nas análises económicas, o 

egoísmo e a falta de cultura de solidariedade europeia estão a 

produzir, no plano político, os resultados opostos: desafeição 

generalizada pela Europa e derrocada dos sistemas de partidos 

nos países mais atingidos pela crise, comprometendo a base 

política do chamado projeto europeu, ou as condições mesmo da 

saúde democrática na Europa.  

Não se trata já do famoso défice. 

A austeridade como condição permanente, interrompida por 

episódios sucessivos de socorro económico, ditados por fatores 

externos, pode converter a crise política numa crise democrática.  

O problema da soberania emerge como crucial neste contexto 

em que, à semelhança de outros momentos do passado, 

sentimos que as dificuldades nacionais são significativamente 

resultado de decisões tomadas no exterior, alheias a qualquer 

possibilidade útil, nacional, de nelas participar. 

Uns dirão que a superação dos ditames e consequências do 

ajustamento – já classificado de protetorado – vai redimir essa 

crise de soberania, por todos dolorosamente percebida. 
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Outros poderão pensar que a nossa penosa subalternidade veio 

para ficar, porventura acompanhada de outras novas e 

inesperadas subalternidades europeias. 

É dever da política externa portuguesa dilatar as condições de 

autonomia estratégica do país, valorizando os ativos de que 

dispõe no mundo, precioso legado da História, tratado 

demasiado tempo como uma curiosidade portuguesa ou um 

prestigioso adorno. 

O exercício efetivo da jurisdição reclamada sobre a plataforma 

continental, abrindo caminho à sua exploração presente e 

futura. 

A defesa de setores industriais e de aptidões nacionais, de saber-

fazer em áreas críticas para um conceito estratégico nacional, 

ainda por definir. 

No plano estritamente europeu, importa que nos concentremos 

no essencial, sobretudo no essencial de curto prazo: a 

recuperação de condições não só materiais mas também 

institucionais para o investimento. 

Aproximarmo-nos dos nossos parceiros, na identificação das 

prioridades de uns e de outros, reconhecendo que com uns 

tendemos a convergir, enquanto com outros dividem-nos 

interesses e perspetivas mais ou menos antagónicos. 

Não se antevê que a Europa supere os seus desafios sem que se 

identifique, com clareza, a fratura principal, a linha divisória de 

interesses, visões gerais e objetivos. 

A caótica cacofonia favorece os vencedores do momento, mas 

atrasa um diálogo produtivo, condição de futuros equilíbrios. 

Ampliar a margem de autodeterminação nacional deve ser a 

linha de permanência que inspira e une todos os esforços 

desenvolvidos nos diferentes planos da nossa ação externa. 
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Na certeza de que a política externa, os seus agentes, a sua 

experiência e sabedoria é convocada, como não era porventura 

há décadas, aos assuntos europeus ao lado e além da missão da 

REPER. 

 

Fruto de um êxito da diplomacia nacional, Portugal inicia neste 

mês de janeiro de 2015 o mandato de membro do Conselho dos 

Direitos Humanos da ONU, o qual deve contribuir para nos 

recordar que, pesem embora os tempos difíceis que 

atravessamos, os direitos humanos e a democracia devem 

continuar no centro da nossa ação internacional, única forma de 

honrar anos de uma política externa respeitada, orientada 

estritamente para a promoção do desenvolvimento internacional 

e da paz.  

A política externa de uma pequena potência tem de estar 

sempre vinculada ao primado do direito internacional. 

Senhoras e Senhores 

Os diplomatas ao serviço de Portugal são um nicho de excelência 

da nossa alta administração e constituem a primeira linha da 

defesa dos interesses nacionais, tão complexa nos tempos que 

vivemos. 

O momento histórico que a nossa comunidade nacional 

atravessa, reclama da diplomacia portuguesa a mobilização dos 

seus recursos e capacidades para, num quadro de grande 

dificuldade, proteger e recuperar a nossa capacidade de fazer 

escolhas nacionais, ou seja, de recuperar espaço para a nossa 

atuação soberana. 

Nada de novo, talvez, para um antigo país que deve a sua 

teimosa sobrevivência, acima de tudo, à sua hábil diplomacia, 

porventura mais até que às forças armadas. 
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       Sérgio Sousa Pinto 


