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1. Por uma postura nacional mais ativa no seio da União Europeia  

 
 Conforme salientado dos pelo Ministro Negócios Estrangeiros na sua intervenção de 

ontem, Portugal deverá assumir um papel mais ativo no processo de construção 

europeia e ao nível da definição das políticas que estarão na agenda europeia durante 

os próximos anos.  

 

 Para tal, revela-se fundamental potenciar o contributo dos postos diplomáticos 

bilaterais, nomeadamente daqueles que se encontram sediados nas diversas capitais 

europeias – identificando/antecipando pontos de tensão e confluência, mas também 

agilizando o diálogo e a construção de entendimentos a nível bilateral –, numa estreita 

articulação entre os serviços centrais e as Embaixadas.  

 
 
2. Principais desafios enfrentados pela União Europeia  

 
No que se refere aos vários desafios de monta que se colocam e colocarão à UE nos próximos 

tempos, destacaria, para além das questões económico-financeiras1 – já amplamente 

abordadas, devido à sua importância fulcral para o incremento da competitividade, da 

convergência e da sustentabilidade da economia europeia –, as seguintes temáticas: 

 

 

 

                                            
1 Nomeadamente, a revisão das Perspetivas Financeiras, o reforço do papel dos parlamentos no Semestre 
Europeu e a finalização da União Económica e Monetária (UEM), nas suas várias dimensões: i) económica 
(convergência, crescimento e emprego); ii) orçamental (absorção/amortecimento dos choques sistémicos); iii) 
financeira (completando a união bancária e lançando o mercado único de capitais); iv) fiscal (contrariando o dumping 
fiscal); v) social.  



 

 

a. A nível interno (embora, em vários casos, com repercussões externas)  

 

 Refugiados e migrações  

 
 Conforme salientou o anterior Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), António Guterres (keynote speaker): 

- “(…) vivemos num mundo caótico, de imprevisibilidade, com a proliferação de 

conflitos (que se multiplicaram desde as Primaveras Árabes, juntando os novos aos 

mais antigos), mais violações de direitos humanos (…) e com uma incapacidade de 

resposta da comunidade internacional”;  

- quase duplicou o número de deslocados no mundo, ao longo da última década (60 

milhões atualmente); 

- perante a falta de vontade de organizar convenientemente a receção de um 

elevado número de refugiados (screening de segurança e distribuição generalizada), 

a UE tem optado por uma política do “cada um por si”, multiplicando-se as medidas 

dissuasoras adotadas por vários Estados-membros (Hungria, Roménia, Grécia, 

Eslovénia, Suécia, Dinamarca e, brevemente, na Alemanha); 

- nas atuais condições, poderemos assistir a um colapso do regime europeu de asilo, 

depois deste inverno. 

   

 Neste quadro, e face à previsível manutenção do elevado afluxo de migrantes e 

refugiados, continuará a colocar-se o desafio do seu acolhimento e 

“absorção”/integração, nomeadamente em função do mecanismo de recolocação.  

 

 Também a questão da livre-circulação e da defesa do tratado de Schengen continuará a 

ser debatida, existindo ainda o risco de virem a surgir propostas de trade-offs entre a 

introdução de modificações ao Tratado de Schengen e outras políticas.  

 

 Ainda neste âmbito, cumpre destacar outros temas que deverão figurar na agenda 

europeia:  

- o  diálogo e cooperação com os países de origem e de trânsito; 

- a cooperação com a Turquia; 

- o reforço da política europeia de asilo; 

- o aprofundamento dos instrumentos de cooperação e de parceria no âmbito da 

Política de Vizinhança (PEV) da UE. 

 
 

 Terrorismo 



 

 

 
 Implementação das medidas de luta contra o terrorismo enunciadas na Declaração de 

Chefes de Estado e de Governo de 12 de fevereiro de 2015; 

 

 Importância da partilha de informação e do reforço do controlo das fronteiras externas 

(proposta da Comissão de 15DEZ15), com a criação de um sistema europeu de guarda 

costeira e fronteiriça versus soberania nacional; 

 
 Aplicação da Diretiva Passenger Name Record (PNR), no respeito pelos direitos dos 

cidadãos e das liberdades civis fixados pela Carta dos Direitos Fundamentais; 

 

 Abordagens nacionais diferenciadas ao fenómeno do terrorismo; 

 

 Apropriação do tema por parte de movimentos racistas e xenófobos (que têm 

beneficiado da abordagem fragmentada e fragmentadora aos desafios que se têm 

colocado à UE). 

 
 

 Defesa  

 

 Efeitos da invocação da cláusula de Defesa mútua (art.º 42.7) por parte de Paris, que 

tem vindo a explicitá-la, nomeadamente ao nível da procura de solidariedade com o 

envolvimento em teatros militares no continente africano; 

 

 Desenvolvimentos da missão EUNAVFOR MED na Líbia; 

 

 Desenvolvimentos da PCSD e coordenação com a OTAN. 

 
 

 Brexit  

 
 Intensificação das negociações e eventual antecipação do referendo para o verão de 

2016 (tendo nomeadamente em conta a Presidência britânica do Conselho da UE, 

prevista para o segundo semestre de 2017); 

 
 Quatro áreas de negociação (direitos sociais, governação da zona Euro, soberania, 

competitividade); 

 
 Importância do Reino Unido para a UE e da UE para o Reino Unido; 

 



 

 

 Disponibilidade da generalidade dos parceiros europeus para encontrar soluções para as 

preocupações britânicas, conforme expresso pelo PM português no último Conselho 

Europeu; 

 

 Necessidade de salvaguardar os valores, os princípios fundamentais e os Tratados da UE 

(incluindo a liberdade de circulação e o princípio da não-discriminação dos cidadãos 

europeus). 

 
 

 Espanha  

 

 Incerteza política a nível central e na Catalunha. 

 

 Questão das autonomias em geral e do estatuto da Catalunha em particular, que está a 

ter um peso importante nas negociações para a constituição de um acordo de 

governação. 

 
 

 “Desalinhamentos” a Leste 

 
 “Rebeldia”, populismo e possíveis ameaças ao Estado de Direito na Hungria e na Polónia. 

 
 

 União da Energia 

 

 Polémica com o projeto Nord Stream II; 

 

 Interligações elétricas entre a Península Ibérica e França (10% até 2020); 

 

 O papel da Noruega, da Turquia, da Rússia e de outros stakeholders. 

 
 

 França e Alemanha  

 

 Em período pré-eleitoral (2017) e confrontados com os desafios da extrema-direita e 

dos refugiados; 

 
 Um contexto difícil para a tomada de decisões de fundo/reformas que impliquem 

compromissos relevantes, designadamente a nível europeu.  

 
 

 



 

 

b. A nível externo (embora frequentemente associadas a desafios 

internos como o terrorismo, as migrações e as vagas de refugiados) 

 

 Tensão entre o Irão e a Arábia Saudita 

- problemática da gestão das relações da UE na região, nomeadamente no quadro da 

luta contra o terrorismo; 

- efeitos negativos sobre o processo de transição política na Síria (resolução 2254 do 

Conselho de Segurança da ONU sobre o processo de transição política). 

 
 

 Síria  

- Daesh e coordenação da luta antiterrorista com Moscovo; 

- futuro do regime de BASHAR AL-ASSAD. 

 
 

 Alargamento “congelado” durante o mandato da atual Comissão Europeia, mas a 

vizinhança permanece instável (Ucrânia, Norte de África, Balcãs). 

 
 

 Rússia 

- tentativa de normalização das relações, apesar do tema problemático da Ucrânia 

(debate acerca do prolongamento das sanções, com alguns Estados membros a 

defenderem mais 6 meses e outros um ano suplementar), onde decorrerão 

brevemente eleições regionais no Donbass; 

- nova Estratégia Nacional de Segurança identifica claramente EUA e OTAN como 

ameaças (à semelhança da Doutrina Militar aprovada em 2015), mas manifesta 

igualmente disponibilidade para fortalecer a cooperação “mutuamente benéfica” com 

a UE e para trabalhar com a OTAN em condições de igualdade. 

 
 

 Turquia 

- retoma das negociações de adesão, com a reabertura dos capítulos 17 (Política 

económica e monetária) e 22 (Política regional e coordenação dos instrumentos 

estruturais); 

- gestão do dossier dos refugiados; 

- cooperação na luta contra o terrorismo; 

- questão curda e Estado de Direito. 

 

 



 

 

Para terminar, gostaria de congratular o Instituto Diplomático, na pessoa do Senhor Embaixador 

Freitas Ferraz, pela organização do Seminário Diplomático e agradecer, naturalmente, o 

contributo e a presença dos distintos oradores e das Senhoras e Senhores Embaixadores, 

deixando ainda uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelos colaboradores do meu 

Gabinete.  

 
 


