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Lisboa, 6 de janeiro de 2015 

Museu do Oriente 

 

 

 

Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Doutor Rui 

Machete, 

Senhores Secretários de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

Senhor Presidente do Júri do Prémio Francisco de Melo e Torres, caro Colega e 

Amigo Embaixador António Monteiro, 

Senhor Presidente da Direcção da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e 

da Confederação Internacional dos Empresários Portugueses, Dr. Bruno 

Bobone,  

Senhor Presidente da Comissão Executiva da Confederação Internacional dos 

Empresários Portugueses e Vice-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa, Dr. Miguel Horta e Costa, 

Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, Dr. 

Bernardo Meyrelles, 

Caros Colegas e Amigos, 

Ilustres Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

 

Ao agradecer, sensibilizado, a atribuição do Prémio Francisco de Melo e 

Torres, gostaria de deixar aqui três breves reflexões:  

 

Em primeiro lugar, trata-se de um prémio que só foi possível graças ao 

trabalho coletivo da equipa da Embaixada de Portugal na Alemanha. Nada se faz 

sozinho. Nada de importante se consegue sozinho. É o produto de uma equipa e 

de um trabalho de equipa. Envolvendo todos os sectores da nossa ação externa 

na Alemanha - AICEP, Turismo de Portugal, a Defesa, a Cultura, o Ensino, a 

Ação Social, o trabalho consular, para além, bem entendido, do empenho 

exemplar de todos os diplomatas, técnicos e outros colaboradores. É assim um 

estímulo para a equipa que dirijo, é um prémio que nos responsabiliza e que nos 

fará procurar fazer ainda melhor. Estou certo que a excelência da equipa que na 

Alemanha desenvolve a sua ação no quadro da chamada diplomacia económica 

estará à altura das ambições que a atribuição deste prémio impõe. Pelo meu 

lado, tenho muito orgulho em ser o rosto desse esforço coletivo.  

 



Em segundo lugar, este prémio tem a assinalável particularidade de 

representar o reconhecimento da sociedade civil, neste caso da comunidade 

económico-empresarial ao Estado, a uma função do Estado, a servidores do 

Estado. É muito pouco comum em Portugal a sociedade civil premiar o Estado, 

quando estamos habituados a assistir exatamente ao contrário. É por isso, é 

também por isso, que este prémio reveste um grande alcance pedagógico. É pois 

com muita satisfação que o recebo das mãos de quem representa tão bem o 

mundo empresarial português. Neste sentido, a Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa e a sua direção, bem como os outros membros do júri, entre os quais 

destaco, naturalmente, o meu colega e amigo Embaixador António Monteiro, 

está também de parabéns. Não quero deixar, evidentemente, de agradecer a 

todas as empresas portuguesas e alemãs que me apoiaram nesta candidatura, 

nem deixar de mencionar que a mesma foi em boa hora promovida pela Câmara 

de Comércio e Indústria Luso-Alemã, aqui hoje representada pelo seu 

Presidente, Dr. Bernardo Meyrelles. 

 

Em terceiro lugar, este prémio reforça e sublinha a importância da 

Alemanha como parceiro económico de Portugal, como incontornável ator da 

nossa diplomacia económica e inscreve-se no aprofundamento crescente do 

nosso relacionamento económico e comercial, em quase todas as áreas de ação, 

com a Alemanha. É assim, de muitas formas, um prémio natural, contribuindo 

para consolidar o carácter fundamental das nossas relações bilaterais. 

 

Por fim, agradecendo a presença de tantos colegas e amigos, uma palavra 

sensibilizada para quanto aqui foi dito nesta cerimónia pelo Senhor Ministro de 

Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Doutor Rui Machete, a quem 

dirijo os votos de muito sucesso pessoal, profissional e político para 2015. 

 

 

  

 

Luís de Almeida Sampaio 

 
 


