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1. Os resultados de 2016 

As orientações e os objetivos fundamentais da política europeia e externa de Portugal 

foram definidos, em nome do Governo e no quadro da presente legislatura, na minha 

intervenção no Seminário Diplomático de 2016. Não fazendo sentido retomar a sua 

apresentação, importa, porém, lembrar os compromissos essenciais que eles corporizam.  

Assim, e em primeiro lugar, a política europeia e externa portuguesa é entendida como 

uma política de Estado, marcada pela convergência entre os diferentes órgãos de 

soberania, pela continuidade de princípios e finalidades e pelo largo consenso político e 

social de que podem beneficiar. A União Europeia, a ligação transatlântica, a “lusofonia” 

e o elo especial com as comunidades residentes no estrangeiro, constituem as suas 

principais prioridades estratégicas. 

Em segundo lugar, o XXI Governo Constitucional valoriza cinco orientações principais 

para a política externa e europeia: a integração de todos os domínios de política numa 

única estratégia de ação, sistémica e coerente; a valorização sistemática dos recursos 

nacionais e da singularidade do nosso posicionamento geopolítico; a afirmação do nosso 

valor como Estado europeu e atlântico, comprometido com o sistema das Nações Unidas 

e múltiplas organizações e plataformas multilaterais, construtor de pontes entre diferentes 

regiões e culturas; a comunicação pública, projetando a imagem de Portugal e dos 

portugueses; e a parceria, quer entre órgãos e serviços do Estado e da administração, quer 

com a sociedade civil.       
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Em terceiro lugar, são nove os objetivos primaciais para a presente legislatura: participar 

mais ativamente no processo de construção europeia; fortalecer a ligação norte-atlântica; 

desenvolver a cooperação multilateral no âmbito da CPLP, contribuindo para o 

fortalecimento, nela, de um pilar da cidadania; estruturar a ação em prol da 

internacionalização da economia portuguesa; tratar a língua portuguesa como uma das 

mais importantes línguas globais do mundo de hoje; modernizar a relação com as 

comunidades portuguesas residentes no estrangeiro; definir um novo modelo para a 

cooperação; relançar a ação externa em contexto multilateral; revalorizar a estrutura do 

MNE e consolidar a rede diplomática, consular e comercial.  

O esforço de todos permitiu caminhar na prossecução destes objetivos, ao longo do ano 

de 2016. O desenvolvimento de relações bilaterais e multilaterais (políticas, económicas 

e culturais) consolidou a presença de Portugal em áreas regionais que lhe são prioritárias, 

da Europa à América Latina, da América do Norte à África Subsaariana, do Norte de 

África ao Médio Oriente, ao Golfo e à Ásia-Pacífico. Contribuímos ativamente para a 

nova Estratégia Global de Política Externa e de Segurança da União Europeia e para o 

reforço da cooperação com a NATO, chamando em todos os contextos a atenção para a 

importância de lidar, em parceria, com os desafios de segurança a Sul. Participámos na 

elaboração da Nova Visão Estratégica da CPLP e a nossa proposta de reforço da 

mobilidade foi acolhida na Cimeira de Brasília. Continuámos a expandir a rede externa 

da AICEP e apostámos na consolidação de mercados extraeuropeus de investimento e 

comércio, com destaque para a China, o Sudeste Asiático, o Golfo e a América Latina. 

Julgo termos dado um novo fôlego e visibilidade à política de língua, bem como ao ensino 

de português e em português no estrangeiro. Introduzimos os Diálogos com as 

Comunidades, inaugurámos o Espaço de Cidadão como uma nova forma de apoio aos 

concidadãos residentes no estrangeiro, alargámos a rede e aumentámos as competências 

dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante, e promovemos o I Encontro do Investidor da 

Diáspora. Lançámos novas bases para a política de cooperação, com recurso mais 

sistemático às diferentes formas e fontes de financiamento dos projetos de cooperação, a 

redefinição dos diferentes instrumentos daquela política, desde logo a SOFID, e maior 

apoio às organizações não-governamentais para o desenvolvimento. E conseguimos 

estancar a sangria de funcionários da rede externa do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. A todos agradeço o empenhamento e profissionalismo demonstrado. 
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Mas quero valorizar especificamente dois grandes resultados da diplomacia portuguesa 

no ano de 2016. Um é o contributo para a eleição de António Guterres como Secretário-

geral das Nações Unidas. Esta eleição demonstra bem, para lá da enorme qualidade 

pessoal e política do candidato, o reconhecimento de que Portugal beneficia na 

comunidade internacional e a eficácia da nossa diplomacia. Mérito de muitos e a todos 

quero agradecer – à representação permanente em Nova Iorque, à equipa que funcionou 

em Lisboa e a toda a rede diplomática. 

A eleição de Guterres, sendo um feito maior dele mesmo e, na medida própria, do país e 

da sua diplomacia, não é, contudo, caso único ou irrepetível. Não me tenho cansado de 

dizer que é o culminar de um processo de décadas, de envolvimento nosso no sistema 

multilateral e de proficiência no desempenho, nele, de múltiplas funções; e vai de par com 

outras candidaturas vitoriosas a cargos internacionais muito importantes. Em 2016, sob 

proposta ou com o apoio das autoridades portuguesas, foram eleitos, para o Comité dos 

Direitos Humanos, o Dr. José Manuel Santos Pais; para a Comissão do Direito 

Internacional, a Prof.ª Patrícia Galvão Teles; como diretor para a Cooperação e 

Desenvolvimento da OCDE, o Eng.º Jorge Moreira da Silva. Ao mesmo tempo, Portugal 

assegurou, com aplauso generalizado, a presidência do Fórum para a Cooperação e 

Segurança da OSCE, do Grupo de Amigos do Golfo da Guiné e do Comité de Relações 

Internacionais da OCDE. E honrou as suas responsabilidades como membro eleito do 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e do Comité do Património Mundial 

da UNESCO. É também neste quadro que faz sentido e tem valor a eleição de um 

português para Secretário-geral das Nações Unidas. 

O segundo resultado diplomático que pretendo individualizar ocorreu no contexto da 

União Europeia. O diálogo bem-sucedido com a Comissão e o Conselho, sobre os dois 

planos orçamentais que apresentámos, para 2016 e para 2017, e a conclusão, sem qualquer 

tipo de sanção, mercê do trabalho com a Comissão e o Parlamento Europeu, dos processos 

instaurados a Portugal por incumprimentos verificados entre 2013 e 2015, foram 

evidentemente facilitados pelos compromissos e os resultados que apresentámos em 

matéria de finanças públicas. Mas devem ser também creditados ao trabalho da 

diplomacia. Quero por isso mesmo agradecer o labor realizado por todas as nossas 

missões bilaterais nos Estados-Membros, pela representação permanente em Bruxelas e 

pelos serviços centrais do Ministério.               
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2. Tempo de incertezas e desafios 

2017 é, não há que escondê-lo, um ano de muitas ameaças, muitos riscos e incertezas. A 

maior ameaça é o terrorismo internacional, que quer destruir os nossos valores e modo de 

vida e toma por alvo preferencial as pessoas comuns, as ruas, as praças, os mercados, os 

transportes, as escolas, os jornais, os locais de culto, os cafés e as salas de concerto, tudo 

o que dá sentido, no coração do quotidiano, à convivência pacífica entre nós e ao nosso 

sentido de comunidade livre e organizada. O terrorismo ataca o mundo inteiro e, na 

Europa, ataca-a de fora e de dentro. O combate que lhe é preciso mover é indissociável 

do enfrentamento das suas causas mais profundas, que vão do colapso de Estados e 

instituições ao fundamentalismo e à radicalização, vão da exclusão social e da pobreza 

extrema ao conúbio com tráficos ilegais de pessoas e coisas, e incluem, é bom não 

esquecê-lo, os poderes económicos e políticos que o financiam e instrumentalizam em 

jogos perigosos de instabilização, disputa por supremacia e guerras por procuração.  

A instabilidade vivida em várias regiões do mundo e, desde logo, bem perto de nós, os 

europeus, no grande arco que vai do Sahel ao Golfo e à Ásia Central, constitui uma 

ameaça séria à paz e segurança. A combinação entre alterações climáticas profundas, 

progressão demográfica, deficiente satisfação de necessidades fundamentais, 

desigualdade social, múltiplas discriminações e fragilidade institucional potencia os 

riscos de que todos devemos estar bem conscientes. O número de pessoas refugiadas e 

em deslocação forçada e a incapacidade que vem revelando a comunidade internacional 

em acolhê-las, em cumprimento do direito internacional e humanitário, são outra fonte de 

enorme preocupação.  

A União Europeia, em particular, defronta, em 2017, desafios delicados. Os fluxos 

migratórios, a política de vizinhança, a leste e a sul, e mais globalmente a relação com as 

Américas, África, o Médio Oriente, a Rússia e as diversas regiões asiáticas, as agendas 

dos direitos humanos e do Estado de direito, as agendas do desenvolvimento e do clima, 

são pontos críticos para a sua política externa. Ainda mais decisivas serão, porventura, as 

várias crises internas que enfrenta: falta da solidariedade necessária para construir uma 

resposta europeia ao problema do acolhimento dos refugiados e de regulação das 

migrações, afastamento dos cidadãos face às instituições e ao projeto europeu, ascensão 

do nacionalismo e das diversas formas de populismo, incompletude e imperfeição da 
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união monetária, desvalorização das políticas de crescimento económico e do emprego, 

e preocupantes entorses, aqui e ali, ao Estado de direito. Crítica será também a negociação 

do processo de saída do Reino Unido. 

A geopolítica do corrente ano pode também vir a ser marcada por incertezas, 

designadamente na relação entre os Estados Unidos e a Europa, a Rússia e a China. Ainda 

é cedo para fazer algo mais do que sinalizar o facto e prepararmo-nos para diferentes 

cenários de evolução. O futuro próximo da economia mundial e as perspetivas do 

comércio internacional, designadamente no que toca aos acordos inter-regionais de 

comércio e investimento, devem merecer-nos muita cautela e ponderação. 

Mas a melhor maneira de lidar com a incerteza, gerir os riscos e responder às ameaças é 

sermos firmes nos nossos valores e princípios, e cuidarmos das nossas capacidades. A 

vinculação à democracia política e ao modelo social europeu, a defesa da universalidade 

dos direitos humanos e da sua interdependência, a prática do direito internacional e da 

solução política pacífica dos conflitos, a fidelidade ao projeto europeu, à aliança 

transatlântica e ao multilateralismo, a ênfase na segurança cooperativa e na projeção de 

estabilidade regional, a referência ao mercado único europeu e às quatro liberdades que 

o constituem e são indissociáveis – quanto à circulação de bens, capitais e trabalhadores 

e à prestação de serviços -, a assunção de todas as responsabilidades do Espaço Schengen, 

a abertura económica e o comércio regulado, a multiplicação de parcerias com distintas 

regiões e países do mundo e, sobretudo, o respeito pela dignidade da pessoa humana, o 

pluralismo político e religioso, a aliança das civilizações, a cultura da tolerância e do 

reconhecimento, tudo isto funda um quadro orientador que a volatilidade das coisas e a 

complexidade das situações só reforça. Esse quadro é a melhor arma de que dispomos.        

Ora, a política externa portuguesa, que participa naturalmente das questões e dos 

propósitos que movem a política externa da União Europeia, enfrenta desafios e 

oportunidades que lhe são específicos, ou que assumem entre nós modalidades próprias. 

O seu inventário seria amplo; limito-me a referir, a título de exemplo, os novos desafios 

da implementação do ato único de inscrição consular; da participação na elaboração 

técnica de um regime de mobilidade no espaço da CPLP; do desenvolvimento de 

conteúdos digitais para o ensino de português no estrangeiro; da concretização da parceria 

entre a área dos Negócios Estrangeiros e as da Cultura e da Ciência e Ensino Superior, 

para a promoção da diplomacia cultural e da diplomacia científica; do reforço da 
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cooperação económica, científica, tecnológica e nas áreas de defesa e segurança com os 

Estados Unidos; do relacionamento com Espanha; da valorização do Atlântico. E 

esperamos chegar ao fim de 2017 com a melhoria da infraestrutura informática concluída 

– que é tão vital para assegurar o nosso funcionamento e os serviços consulares – assim 

como com a renovação e reforço do pessoal afeto à rede externa. 

Um inventário minucioso seria, contudo, impossível no tempo desta intervenção. Prefiro, 

por isso, concentrar a atenção em três desafios que marcarão, creio, a nossa política 

europeia e externa dos meses por vir. O primeiro desafio coloca-se no quadro das Nações 

Unidas; o segundo, no da União Europeia; e o terceiro interessa à internacionalização da 

nossa economia. 

 

3. O desafio da afirmação nas Nações Unidas 

 

O Secretário-geral das Nações Unidas é um português distinto. Tal facto não determina, 

naturalmente, a sua agenda; mas traz responsabilidades acrescidas à participação de 

Portugal na mais importante das organizações multilaterais. E isto, que já seria bastante, 

não é tudo. Quanto mais incerta é a situação mundial, mais precisamos do 

multilateralismo. Portugal, que faz dele o vero princípio da sua política externa, tem de 

ser cada vez mais ativo na sua promoção. 

Temos por nós a clareza do posicionamento geoestratégico, materializado em quatro 

eixos essenciais: um papel articulador e mediador entre diferentes espaços regionais, entre 

a Europa do Norte e do Centro e o Mediterrâneo, entre o Atlântico Norte e o Atlântico 

Sul, entre a Europa, a América Latina e África, entre a Europa e as Ásias, o que faz de 

nós construtores de pontes entre diversos mundos, culturas e tradições institucionais; uma 

consequente vocação para porta-voz dos anseios e interesses de países de micro, pequena 

e média dimensão; provas dadas como membros fiáveis e estáveis das várias alianças e 

organizações a que pertencemos e contribuintes líquidos para a segurança internacional, 

revelando especial à vontade em missões de paz e capacitação; uma língua global, que 

une países situados em todos os continentes e se projeta além deles como língua de 

comunicação e cultura de alcance mundial. 
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A vinculação ao multilateralismo, às Nações Unidas e às suas diversas agências, não 

oferece qualquer dúvida. Encontramo-nos entre aqueles que mais valorizam a diplomacia 

para a paz e a diplomacia para os direitos humanos, e entre aqueles que mais enfatizam a 

importância decisiva do mar e dos oceanos, nos diferentes planos, securitário, científico, 

económico e ambiental. Lideramos o debate e a ação internacional em várias áreas, com 

destaque para a questão do tratamento da toxicodependência numa perspetiva de saúde 

pública e para a promoção das energias renováveis. Aderimos imediata e 

incondicionalmente à Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, e ao Acordo 

sobre o Clima. A combinação destas causas e bandeiras singulariza-nos e afirma-nos, no 

universo das Nações Unidas. Também por isso acreditamos nas possibilidades de sucesso 

das candidaturas internacionais que se decidirão este ano, a de Portugal ao Conselho 

Executivo da UNESCO e a do comandante Aldino Campos à Comissão de Limites da 

Plataforma Continental. 

Em alguns destes domínios, a contribuição portuguesa pode e deve ser de primeiro plano. 

O Secretário-geral Guterres explicou na Assembleia da República, no passado dia 23 de 

dezembro de 2016, por que entendia que Portugal haveria de estar na dianteira do esforço, 

mais do que imprescindível, para a retoma de uma agenda positiva e progressiva dos 

direitos humanos. Por três razões principais: porque defendemos a interdependência e 

indivisibilidade das liberdades pessoais e dos direitos civis e políticos, por um lado, e, por 

outro, dos direitos económicos, sociais e culturais; porque valorizamos os direitos 

humanos por si mesmos, e não como instrumentos de pressão ou cálculo político; e porque 

praticamos uma abordagem não confrontacional, recusando posturas de superioridade 

moral e arrogância cultural e privilegiando o diálogo e a intercompreensão, atentos ao 

sentido da evolução que cada nação vai fazendo nesta área fundamental. 

Também nos oceanos é promissora a participação de Portugal no universo das Nações 

Unidas. Seremos uma das duas nações cofacilitadoras da próxima conferência 

internacional, em julho próximo, sobre o tema e organizaremos, em setembro, a nova 

edição do Oceans Meeting. Ao mesmo tempo, espera-se que comece ainda este ano a 

análise da proposta portuguesa de extensão da plataforma continental; e, quer no âmbito 

da ciência e da tecnologia, com o projeto de criação, nos Açores, do Atlantic International 

Center, quer no âmbito da segurança e defesa, com o projeto de cooperação multilateral 

em torno da segurança atlântica, temos ideias e ações concretas a valorizar, também do 

ponto de vista da política externa em forma multilateral. 
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4. O desafio da participação europeia   

O segundo desafio que gostaria de individualizar situa-se no quadro da União Europeia. 

A Europa não é uma realidade exterior a nós próprios, mas sim o continente a que 

geoistoricamente pertencemos e a União económica e política em que quisemos e 

queremos integrar-nos. Há talvez, aqui, ainda um esforço de comunicação pública interna 

a fazer, que demasiadas vezes, na opinião pública e até nos responsáveis políticos, se ouve 

opor “Portugal” e “Europa” como se de coisas contrárias se tratasse. Já no ano passado 

fizemos esse esforço, com o ciclo de conferências comemorativas do trigésimo 

aniversário da integração; e tornaremos a fazê-lo este ano, a propósito do sexagésimo 

aniversário da celebração do Tratado de Roma. 

Para o próximo mês de março se espera, aliás, a conclusão de dois importantes processos 

de reflexão interna: o completamento do chamado roteiro de Bratislava, isto é, da agenda 

de prioridades definidas pelos Chefes de Estado e de Governo na cimeira informal de 

setembro passado; e a publicação do Livro Branco da Comissão Europeia sobre o futuro 

da União. Os nossos contributos para ambos os processos são importantes, também neles 

se testando o sentido do objetivo definido pelo Governo, que, recordo, é participar 

ativamente no processo de construção europeia.  

A centralidade que atribuímos à temática está bem expressa no próprio programa do 

Seminário Diplomático. No próximo dia 24 de janeiro, organizaremos, em Lisboa, um 

seminário de alto nível e uma conferência pública sobre o futuro do euro, procurando 

fazer a síntese dos intensos debates em curso e retirar propostas pertinentes e exequíveis 

para o futuro imediato. A 28, a nossa capital acolherá a segunda edição da reunião 

informal de Chefes de Estado ou de Governo dos países do Sul da Europa. 

O ponto é que de nada serve enumerarmos apenas a sucessão de atos eleitorais e as 

oscilações da opinião pública e da intenção de voto, como se tudo dependesse dos 

respetivos resultados e a expectativa deles nos tivesse de paralisar. Aliás, a tentação de 

olhar para eleições como supostos obstáculos ao processo de integração ou de transformar 

referendos em instrumentos de jogo político circunstancial é um dos sinais mais evidentes 

de uma certa arrogância e enclausuramento das elites eurocráticas e um dos mais funestos 

fatores de afastamento dos cidadãos face ao projeto europeu. 
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Para quem, como Portugal, entende que não há futuro positivo fora do quadro da União 

e que, para que ele vingue, é imperioso que a União responda aos anseios das pessoas e 

dos povos em torno da preservação da liberdade, do reforço da segurança e do retorno à 

prosperidade, há muito a fazer e sem perder tempo. E talvez seja preciso retomar uma das 

mais importantes ações da Comissão Jacques Delors, que foi identificar e explicar os 

“custos da não Europa”, demonstrando mais uma vez o que perderíamos, em todos os 

domínios, se acaso renunciássemos ao projeto europeu. 

Portugal quer estar na linha da frente da elaboração de respostas positivas e 

mobilizadoras, e esse é o traço essencial da sua política europeia. Em 2016, fizemos a 

prova que era necessária: a prova do nosso compromisso com a União Económica e 

Monetária e da nossa disponibilidade para assumir todas as responsabilidades de Estado-

membro, seja no acolhimento de refugiados, na gestão das migrações e na defesa de 

Schengen, seja na política de segurança interna e externa e na estabilização regional, seja 

no desenvolvimento e completamento da União Bancária, da União da Energia ou da 

agenda digital, seja nas políticas de educação, cultura, ciência, inovação, ou de promoção 

da indústria europeia. 

Coerentemente, bater-nos-emos, em 2017, por causas que nos parecem essenciais para a 

Europa e para nós nela. 

A primeira é a consolidação e o aperfeiçoamento da Zona Euro. O que requer, do nosso 

ponto de vista, a sua dotação com uma capacidade orçamental digna desse nome, 

indispensável para o ajustamento face a choques assimétricos; a revisão do quadro de 

orientação das políticas orçamentais nacionais, de modo a libertar incentivos para o 

investimento e o crescimento da procura; a implementação de instrumentos financeiros 

europeus que apoiem, sob condicionalidade inteligentemente formulada, esses esforços 

de investimento, público e privado, capaz de gerar emprego, sobretudo entre os jovens; 

e, evidentemente, a conclusão do que já está visto e comprometido mas se demora a 

concretizar, quando não mesmo se bloqueia, em matéria de união bancária. Isto, que de 

mais imediato se perfila, não é incompatível; pelo contrário, articula-se com dois debates 

incontornáveis, mas que só fazem totalmente sentido se colocados no plano europeu, e 

não deste ou daquele país.  

O primeiro é o debate sobre o endividamento excessivo, que penaliza tantas economias 

da Zona Euro, incluindo várias das mais fortes, e que significa hoje uma punção terrível 
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dos orçamentos nacionais e a economia europeia. As propostas existem, falta é momento 

e impulso político.  

O segundo debate é a harmonização fiscal e social capaz de dar plena realização ao projeto 

de união económica. De facto, se os Estados continuarem a concorrer entre si através de 

uma competitividade fiscal puxada para baixo, e muitas vezes na margem da 

contemporização com a mais escancarada e escandalosa evasão fiscal; e se os 

estabilizadores sociais não funcionarem de forma minimamente articulada, nas várias 

economias, a União Económica e Monetária persistirá incompleta e imperfeita, agravando 

as assimetrias entre países em vez de corrigi-las. 

É preciso, portanto, dar um novo impulso às políticas europeias orientadas para a 

convergência económica e social. Só esta dá pleno sentido à integração monetária, só esta 

permite construir respostas satisfatórias às expectativas e anseios da população europeia, 

gerir e absorver bem os efeitos internos da globalização, manter a abertura ao comércio 

internacional e mobilizar o conjunto dos cidadãos e dos parceiros sociais para o projeto 

de desenvolvimento assente no mercado único e na união política.  

Este impulso não põe em causa o quadro consolidado da coesão e os seus instrumentos 

políticos e financeiros. Mas atribui-lhe um novo significado e um outro alcance. Os 

fundos da coesão são e continuarão a ser essenciais para favorecer a qualificação das 

pessoas, o desenvolvimento regional, a recuperação do atraso infraestrutural e o 

investimento produtivo. Não podem ser sacrificados, nem na revisão das perspetivas 

financeiras correntes, nem na preparação do novo quadro plurianual. Devemos, isso sim, 

continuar a construir complementarmente um outro quadro de instrumentos de apoio à 

modernização da economia, à melhoria dos fatores de competitividade e à geração de 

emprego, designadamente entre os jovens, com a ossatura e a ambição necessárias para 

acelerar o ritmo da recuperação económica e com atenção particular e merecida aos países 

que mais castigados foram nos programas de ajustamento orçamental. O Plano Juncker é 

um exemplo positivo, o seu prolongamento e robustecimento, no respeito pelo equilíbrio 

geográfico, deve ser saudado, mas temos, nós europeus, de ir bastante mais longe.  

Portugal tem defendido que a combinação de programas de estímulo económico e 

reabilitação urbana e de programas de inclusão social, que incentivem e enquadrem a 

iniciativa de jovens, configura um recurso muito poderoso para enfrentar as causas 

profundas do mal-estar social que está, entre outros fatores, na génese de processos de 
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radicalização em várias áreas urbanas europeias, muitos dos quais levam mesmo à adesão 

ao discurso de ódio, à conflitualidade de base étnica ou religiosa e, no limite, ao 

terrorismo. Prosseguiremos nessa defesa e renovaremos a proposta concreta que já 

apresentámos, no sentido do lançamento de um programa socioeconómico de escala 

europeia, centrado na reabilitação física, económica e social dos territórios urbanos e 

periurbanos mais críticos. 

Outro tema central da agenda comum para 2017 no qual Portugal tem um interesse 

estratégico é a negociação do chamado Brexit. Aderimos sem reservas à linha definida 

pela Comissão e os 27 Estados-membros: não há negociação antes da notificação pelas 

autoridades britânicas, a negociação é feita a 27, as quatro liberdades do mercado único 

são indissociáveis, a vontade de saída de um Estado-membro não pode ser encarada numa 

lógica de punição, mas seria inconcebível que aqueles que pretendem sair ficassem em 

melhores condições, no usufruto das vantagens da construção europeia, do que as que 

tinham enquanto participantes dessa construção.  

Não obstante, há pelo menos três pontos que Portugal entende sublinhar especificamente. 

O primeiro concerne os direitos e responsabilidades das comunidades de europeus 

residentes no Reino Unido e das comunidades de britânicos residentes na União. Tais 

direitos e responsabilidades estão inteiramente salvaguardados, nos termos da legislação 

europeia, até à saída formal; o respeito por eles é uma das questões decisivas para o bom 

desenlace da negociação; e qualquer acordo preferencial futuro deve passar por condições 

também preferenciais de circulação, trabalho e residência. O segundo ponto é a 

necessidade incontornável de preservar, no contexto da efetivação da saída britânica, o 

balanceamento entre o fator atlântico e o fator continental, que alimenta o próprio 

continente europeu e é tão estratégico para países como Portugal. Saindo o Reino Unido 

da União Europeia, é preciso encontrar formas institucionais, políticas e económicas, que 

mantenham uma inserção forte e duradoura do Reino Unido na Europa. Portugal, que 

pertence à União, é também parte da fachada atlântica: para nós, a Europa é as duas coisas, 

espaço continental e espaço marítimo. O que tem uma inscrição muito particular no 

campo político da segurança e da defesa, e eis o terceiro ponto que gostaria de salientar: 

a importância estratégica da cooperação com o Reino Unido, no plano civil e militar da 

segurança europeia. 
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Esta é uma das várias razões pelas quais defendemos, sem hesitações, o desenvolvimento 

da cooperação entre a União Europeia e a NATO. São entidades certamente distintas, na 

sua natureza e amplitude. A União tem também uma dimensão de segurança, e nela uma 

componente militar, sendo muito inapropriado continuar a tentar vê-la (isto é, a 

desvalorizá-la) apenas como soft power. No contexto de defesa coletiva proporcionado 

pela NATO, o reforço das responsabilidades e dos meios dos aliados europeus também 

nos parece uma obrigação. Tem é que ser bem avaliada, que não basta medir despesa em 

proporção do produto nacional, é preciso olhar também para o desempenho de cada 

aliado, quer do ponto de vista das questões de segurança que o seu comportamento 

provoca, quer do ponto de vista das condições em que disponibiliza as suas forças para 

as missões comuns. E, aí, Portugal pede meças, que nenhuma questão tem suscitado nem 

nenhum caveat indevido tem interposto.  

Não podemos é duplicar meios, nem desperdiçar recursos. Por isso, a maior colaboração 

entre a União e a NATO, concretizando a declaração conjunta assinada em Varsóvia, em 

julho de 2016, é o caminho certo. Juntamente com a implementação da Estratégia Global 

de Segurança e Política Externa e o Plano de Ação Europeu de Defesa. 

Quero ser claro. Portugal valoriza a Estratégia, para cuja elaboração contribuiu, e defende 

que seja posta em prática. Com tempo suficiente de maturação e efetivação, que tocamos 

mais um núcleo duro da soberania nacional. Com comunicação competente, junto das 

nossas opiniões públicas. Sem nenhuma confusão com a tentação dos saltos em frente, 

demasiado voluntaristas, na ilusão de que abrir uma nova gaveta de integração seria 

remédio para a nossa incapacidade de fechar com sucesso outras, desde logo a União 

Económica e Monetária. E sem nenhuma esquizofrenia, que era o que aconteceria se nos 

puséssemos a exigir mais gastos militares e menos gastos em todos os outros setores.  

Uma das achegas mais importantes que demos à Estratégia Global de Segurança e Política 

Externa foi a chamada de atenção ao Sul: à fronteira sul das nossas parcerias de 

desenvolvimento, ao sul da nossa vizinhança e da nossa segurança. Não o fazemos por 

contraposição ao Leste – e por isso estamos totalmente confortáveis com o lema da 

projeção de segurança a 360.º Temos, porém, e todos os nossos amigos e aliados o sabem, 

uma sensibilidade própria para com o Sul. E, em particular, com África, toda a África. 

Digo-o, agora, também para recordar que 2017 será o ano da nova Cimeira União 

Europeia-África, uma interação da maior importância que foi iniciada em presidências 
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portuguesas. A sua realização, prevista para novembro, deve ser o culminar de um 

processo, que aliás já começou, de atualização e incremento do diálogo e parceria com 

esse grande continente carregado de promessas e desafios. Portugal não se cansa e não se 

cansará de dizer que a Europa tem um interesse estratégico na relação com África, e 

África na relação com a Europa; e nem a China, nem a Índia, nem as Américas, sendo 

naturalmente muito importantes, são alternativas para essa relação. Se nós queremos 

manter viva a agenda multilateral e bilateral em que, como europeus, mais nos revemos 

– os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda do Clima, a projeção de 

segurança, a gestão das migrações, a proteção dos refugiados e requerentes de asilo, o 

combate às causas profundas da instabilidade, a resposta à dinâmica demográfica, a 

mobilização positiva da juventude – temos de falar, dialogar e trabalhar com África. A 

participação empenhada e ativa neste processo será, não tenho dúvida, uma das marcas 

de água da diplomacia portuguesa em 2017. 

 

5. O desafio da internacionalização   

Rumo agora ao último dos desafios que me propus singularizar, de natureza mais 

económica. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem uma responsabilidade própria e inequívoca 

nesta área: compete-lhe coordenar a ação em prol da internacionalização da economia 

portuguesa, intervindo em três dimensões: na promoção das exportações, na promoção 

do investimento português no estrangeiro e na captação de investimento estrangeiro para 

Portugal. Esta responsabilidade pertence a todos os serviços e agentes e realiza-se em 

todas as modalidades de atuação. Tem uma componente de promoção económica e 

comercial, a cargo da AICEP e da sua rede externa de delegados. Tem uma componente 

de diplomacia económica, a cargo dos serviços centrais, das embaixadas e dos 

consulados. Tem uma componente de trabalho junto das comunidades portuguesas, 

atraindo investimento da diáspora e alargando os mercados para bens e serviços nacionais, 

nas sociedades de acolhimento e vizinhas. Convoca a articulação com a cooperação 

portuguesa e a sua participação nos instrumentos financeiros internacionais do 

desenvolvimento, com o ensino de português no estrangeiro, com a ação cultural externa. 

Interessa, pois, a todos os institutos, todas as direções-gerais, todas as embaixadas e 

consulados, sem que isso signifique, evidentemente, diminuir o papel central da AICEP. 
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E é um trabalho contínuo e institucional: um trabalho de persistência, acompanhamento, 

realização.  

Por isto é que nos cabe uma posição crítica, no esforço nacional para acelerar o 

crescimento, que marcará, sem qualquer dúvida, este ano. 2016 apresentou sinais 

positivos: a consolidação orçamental, o início da estabilização do sistema financeiro, o 

aumento do produto, a criação de emprego e a redução do desemprego. O ritmo de 

recuperação tem de intensificar-se em 2017. 

Nas nossas áreas de intervenção, o principal problema que as empresas portuguesas 

defrontaram, no ano transato, derivou da desaceleração económica e da crise financeira 

que afligiu alguns dos seus mais importantes mercados extraeuropeus. Os efeitos 

sentiram-se quer em fortes quebras das exportações para esses mercados, quer na redução 

de oportunidades de investimento neles, quer no aumento das dificuldades em obter 

pagamentos ou repatriar rendimentos.  

Da outra banda, deve mencionar-se vários resultados positivos. Se olharmos para a 

balança comercial, tendo em conta os resultados mais recentes, relativos à evolução das 

exportações de bens e serviços entre janeiro e outubro de 2016, em termos nominais, 

vemos que as exportações cresceram 0,5% face ao período homólogo de 2015, ao passo 

que as importações caíram 1,1%, o que fez subir a taxa de cobertura das importações pelas 

exportações de 105% do PIB (em 2015) para 107%. Como se sabe, em termos reais a 

evolução é mais favorável. Segundo as últimas projeções apresentadas, em dezembro 

passado, pelo Banco de Portugal, as exportações crescerão realmente 3,7% no conjunto 

do ano de 2016 e as importações 3,5%, o que fará com que o saldo positivo da balança 

comercial de bens e serviços suba de 1,8% do PIB, em 2015, para 2,2% em 2016. 

Mas regressemos aos dados do INE e ao período entre janeiro e outubro de 2016, para 

assinalar outros dois factos particularmente relevantes. As exportações para a União 

Europeia aumentaram, em termos nominais, 5%, valendo agora três quartos do total das 

exportações. Só os quatro primeiros mercados, Espanha, França, Alemanha e Reino 

Unido, valem dois terços. Os setores mais exportadores são as viagens e turismo (com 

17% do total), máquinas e aparelhos (10%), veículos e outros materiais de transportes 

(8%). Insisto nestes factos porque contrariam ideias feitas mas erradas, teimosamente 

difundidas no espaço público, sobre a alegada dependência das exportações dos novos 

mercados não europeus ou dos setores ditos tradicionais. O que não significa trabalhar 
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menos estreitamente com as associações empresariais na busca de novos mercados para 

exportação de produtos nacionais ou para destino de investimento por parte de empresas 

portuguesas, até porque é em relação ao espaço económico fora da OCDE que mais se 

verificam dificuldades ou bloqueios que a ação diplomática pode eficazmente remover. 

Significa, isso, sim, ver as coisas na perspetiva certa. 

Do lado do investimento português no estrangeiro, o facto mais positivo foi sem dúvida 

a renovada demonstração da capacidade das nossas empresas em diversificar os mercados 

de investimento, apostando designadamente na América Latina, na África não lusófona e 

no Golfo, além dos mercados europeus e norte-americano. E, quanto ao investimento em 

Portugal apoiado pela AICEP, o que importa salientar é, primeiro, a importância do 

investimento oriundo das grandes economias europeias, como a Alemanha e a França, 

segundo, a atratividade crescente de Portugal para centros de inovação e tecnologia e para 

centros de serviços partilhados e, terceiro, a continuidade da aposta em unidades 

industriais produtivas. O processo em torno da Web Summit exprime bem este novo 

potencial de inserção do nosso país na cadeia internacional de valor. 

São identificadas, cada vez mais, características ímpares do nosso país, que reforçam a 

sua atratividade como destino para investir, residir, ter uma base operacional ou, mesmo, 

como destino-refúgio. São caraterísticas de segurança, estabilidade, hospitalidade, 

tranquilidade pública, bons serviços de saúde, bem-estar, infraestruturas e fiscalidade, 

ausência de movimentos racistas ou xenófobos. Elas são, muitas vezes, apercebidas 

aquando de deslocações turísticas, pelo que também aqui se demonstra a utilidade de 

estratégias articuladas entre as áreas do turismo e da captação de investimento, como tem 

feito o Governo.  

Estão assim dadas as tendências que podemos e devemos explorar em 2017. Não há 

nenhuma rutura de política pública a fazer. Há, sim, a obrigação de melhorar a sua 

estrutura organizativa e a nossa ação prática, mobilizando os nossos melhores recursos e 

esforços em torno do comércio e do investimento. Nós tomamos por referência, 

naturalmente, o Programa Nacional de Reformas e as apostas estratégicas na qualificação 

das pessoas e organizações, na simplificação e modernização dos procedimentos e da 

administração, na capitalização das empresas, na inovação em processos, produtos e 

mercados, na coesão territorial e social. Aplicamo-las adaptando-as às questões 

específicas da internacionalização, coisa que se poderá muito sumariamente sintetizar em 
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quatro linhas de ação: desenvolvimento da relação comercial e de investimento com os 

nossos parceiros europeus fundamentais, que são os mais próximos de nós não só na 

geografia como em matéria de modelo económico, quadro institucional e relações de 

trabalho; consolidação dos novos mercados e parcerias entretanto abertas; abertura de 

novos mercados e exploração de novas possibilidades de geração de capital e 

investimento; prossecução do reforço da capacidade da AICEP, designadamente na sua 

rede externa e na sua perícia para captar e acompanhar investimento.  

O que aqui gostaria de lembrar é que esta é uma tarefa de todos. Independentemente das 

responsabilidades da Secretaria de Estado da Internacionalização e da AICEP, esta é uma 

tarefa em que todos nos devemos envolver pessoalmente, do ministro e de todos os 

secretários de Estado aos embaixadores, cônsules, delegados e demais funcionários. O 

que requer a deteção tão precoce quanto possível de oportunidades e o acompanhamento 

de intenções, projetos e realizações; a atenção à função crítica da prática diplomática, mas 

também a todos os instrumentos de política, dos quais destaco, a título de exemplo, a 

SOFID e demais atores da cooperação portuguesa; o trabalho junto dos mercados e dos 

investidores da diáspora; ou a colaboração entre o Instituto Camões, a AICEP e as 

empresas, tirando todo o partido de programas como a ação cultural externa ou a empresa 

promotora de língua portuguesa. 

Individualizar o desafio da economia para a política externa tem, aliás, esta vantagem de 

nos projetar imediatamente para o conjunto desta política. A concessão de vistos e 

autorizações de residência, a geografia e a dinâmica das redes externas do país, a 

articulação entre diplomacia e promoção comercial, o valor da língua e da cultura, a 

ligação estreita com a riqueza e diversidade da emigração portuguesa e das comunidades 

lusodescendentes, o relacionamento bilateral com as mais diversas nações, a participação 

na dinâmica multilateral entre regiões e organizações regionais, o reforço da cooperação 

no âmbito da CPLP, ou da Conferência Iberoamericana, e, evidentemente, a natureza da 

nossa dupla condição europeia e atlântica: tudo rapidamente se convoca, a partir do olhar 

económico, como se convocaria a partir de um outro. O ponto que verdadeiramente conta 

é este: ao Ministério dos Negócios Estrangeiros é que cabe conduzir a política pública em 

matéria internacional. 

Tal é a nossa responsabilidade; e falo em nome de todos quando digo que é com muita 

honra e gosto que a assumimos.      


