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Seminário diplomático,  

“Defender a Europa no mundo de amanhã”  

Lisboa - 4 de Janeiro de 2017 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Fundação 
Oriente, 

Exmo. Senhor Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 

Exmas. Senhoras e Senhores Embaixadores, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

É uma particular honra estar na abertura do 

Seminário Diplomático no culminar de um ano 

marcado por importantes vitórias diplomáticas 

do nosso País.  

A eleição de António Guterres como 

Secretário-geral das Nações Unidas foi sem 

dúvida o momento alto. Mas em múltiplas 
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outras frentes e geografias houve em 2016 

trabalho eficaz e excelentes resultados.  

Um período delicado para o nosso País foi a 

ameaça de penalizações no contexto do 

Pacto de Estabilidade. Fomos bem sucedidos 

nesse episódio, evitando o que teria sido um 

erro histórico da Europa e uma provável fonte 

de tensão desnecessária entre os 

portugueses e o Projeto Europeu.  

Enquanto Comissário Europeu não 

represento Portugal. A minha obrigação é 

defender os tratados e o projeto Europeu.  

Ao mesmo tempo, cada comissário deve 

promover esses valores junto do seu País e 

ao mesmo tempo exprimir em Bruxelas o 

sentimento e a realidade desse mesmo país. 
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Assim, entendi que neste contexto esse meu 

dever seria cumprido: 

- Se fosse capaz de elucidar os meus colegas 

do enorme sacrifício e esforço dos 

portugueses durante o programa de 

ajustamento.  

- Se fosse capaz de relembrar que na nossa 

sociedade impera um extraordinário consenso 

à volta das questões europeias, consenso 

que é hoje cada vez mais raro noutros 

Estados Membros.  

- Se fosse capaz de salientar que as regras 

criadas durante a crise financeira tinham 

sérios problemas de compreensão e mesmo 

de metodologia e que seria injusto castigar 

Portugal com base em regras de complexa 

aplicação.   
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Nesse contexto, falei e trabalhei com muitas 

pessoas de vários países: com aquelas que 

apoiavam Portugal mas também com aquelas 

que tinham uma visão legítima mas, no meu 

entender, algo simplista das regras. 

Trabalhei no sentido de elucidar conceitos e 

tentei compreender e avaliar o rumo 

orçamental em curso. E aí testemunhei 

diretamente a inteligência, a capacidade e a 

dedicação da nossa máquina diplomática.  

Queria portanto endereçar os meus sinceros 

parabéns pelo extraordinário trabalho 

realizado por todos e por cada um de vós. 

Mas ao mesmo tempo quero dizer-vos aquilo 

que já sabem: 2017 será um ano de grandes 

desafios para a Europa. 
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O ano que agora se inicia promete ser ainda 

mais intenso para a Europa e para o Mundo. 

E por isso gostaria de vos falar hoje de dois 

temas cruciais para o nosso futuro: 

1- O papel de liderança que Portugal pode, 

e deve, ter numa Europa em 

transformação. 

2- E a minha visão de como podemos 

combater a cultura do medo que se 

instalou na nossa sociedade moderna.  

[1. Liderança de Portugal] 

Portugal pode e deve ter um papel central nas 

escolhas complexas que a Europa tem que 

tomar nos próximos tempos. 

Aliás, com tantos Países europeus 

confrontados com a ameaça do populismo, e 
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com tantas lideranças europeias com falta de 

memória sobre os benefícios do projeto 

Europeu, países como Portugal têm hoje uma 

obrigação acrescida.  

Uma obrigação de salientar e defender as 

múltiplas conquistas da União Europeia.  

Portugal deve à UE muito do seu 

extraordinário desenvolvimento nas últimas 

três décadas. Não penso apenas nos fundos 

que tem recebido. Penso no mercado interno. 

Penso na maior abertura, penso na troca de 

ideias, conhecimento e ciência. Penso na 

circulação de pessoas. 

Mas a verdade é que hoje já não chega, para 

justificar a existência da União, apontar os 

benefícios tradicionais da paz e da 

prosperidade, por muito importantes que 
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sejam. Talvez porque os damos por 

adquiridos.  

O que mais me surpreende no presente 

euroceticismo é a ignorância sobre a atual 

perda de influência da Europa no mundo. 

Sobre como todos juntos somos mesmo 

assim poucos para competir no mundo global.  

O que mais me surpreende é que num mundo 

cada vez mais complexo e competitivo, 

alguns decidam em referendo regressar e 

retrair-se às suas fronteiras em vez de 

abraçar um bloco regional.   

Vi há dias a notícia de que a Índia ultrapassou 

o Reino Unido em produto interno bruto. Há 

alguns meses já tinha lido que o PIB da 

Califórnia tinha ultrapassado o de França. 

Ontem vi que o valor em bolsa da Apple é 
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superior à soma de todas as empresas 

cotadas na Bolsa italiana.  

As projeções demográficas para 2050 

apontam para que a população da União 

Europeia constitua cerca de 5% da população 

mundial, contra quase 7% hoje
1
. E será uma 

população bastante mais envelhecida do que 

a atual. 

Em 2050, ao que tudo indica, a economia 

mundial será dominada por três países: a 

China, os Estados Unidos e a Índia
2
. 

Enrico Letta dizia que no G7 de hoje estão 9 

pessoas sentadas à volta da mesa – das 

quais 6 são europeus: a Alemanha, a França, 

o Reino Unido e a Itália, o Presidente da 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/People_in_the_EU_%E2%80%93_population_projections 
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html 
2
 http://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_%E2%80%93_population_projections
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_%E2%80%93_population_projections
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html
http://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf
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Comissão Europeia e o Presidente do 

Conselho Europeu. Isto não só já não 

corresponde ao mundo de hoje – como 

corresponderá menos ainda ao mundo de 

amanhã. Podemos até duvidar se dentro de 

20 anos haverá ainda europeus sentados à 

mesa do G7. Letta acrescentava de forma 

provocadora que na Europa há duas 

categorias de países: os que são pequenos e 

os que ainda não perceberam que são 

pequenos
3
. 

O mundo está a mudar. A posição da Europa 

no mundo também.  

Face a esta redução da influência europeia: 

                                                           
3
 Conferência de 3 de Maio de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=63-

mpyuSNlk&list=PL1zrrjbnVxbr4gRUTjrSYk1JJ1m2LQM-a&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=63-mpyuSNlk&list=PL1zrrjbnVxbr4gRUTjrSYk1JJ1m2LQM-a&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=63-mpyuSNlk&list=PL1zrrjbnVxbr4gRUTjrSYk1JJ1m2LQM-a&index=3
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O caminho deverá ser unir e agregar ou 

dividir e fragmentar? Penso que a resposta é 

óbvia. 

Portugal, como nação relativamente pequena 

quando comparada com outras nações 

europeias, compreendeu sempre e de forma 

quase instintiva este dilema.  

Borges de Macedo, na sua magistral “História 

Diplomática Portuguesa – Constantes e 

Linhas de Força”, ilustra na perfeição como 

uma nação pequena conseguiu sobreviver e 

prosperar por via de inteligentes alianças e 

grandes doses de pragmatismo. Essa lição da 

História Portuguesa será cada vez mais 

relevante numa Europa em que mesmo as 

grandes nações se estão a tornar pequenas à 

escala global.  
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Em 1979, Borges de Macedo escreveu, e cito: 

“A defesa e a demonstração das pequenas 

nações é um projeto em que Portugal pode 

admiravelmente participar. A nossa cultura e 

a nossa gente sempre se realizaram nessa 

busca de diferencialidade pelo particular, na 

sua teorização.”  

Aqui está um bom desígnio para Portugal e 

para esta Europa de 2017: reforçar-se no 

mundo pela sua diferencialidade e pelos seus 

valores. E, acrescento eu, pela ilustração de 

que a União e a partilha de soberania fazem 

de facto a força.   

Há uns anos Mário Draghi relembrou que há 

duas formas de olhar para o conceito de 

soberania. A primeira foi definida por Jean 

Bodin (em 1596) e em que a soberania era 
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interpretada de um ponto de vista meramente 

normativo: o poder de declarar guerra, de 

emitir moeda ou de cobrar impostos.  

Uma outra forma de ver a soberania 

relaciona-se com a capacidade positiva de 

fornecer, na prática, os serviços essenciais 

que os cidadãos esperam dos seus governos. 

Um país que não consegue assegurar os 

serviços básicos é soberano apenas em 

teoria. No fundo, o que legitima a verdadeira 

soberania é a capacidade do Estado 

proporcionar segurança, prosperidade e 

estabilidade ao seu povo. 

Nesta perspetiva, o projeto europeu é uma 

forma esclarecida de abdicar de parte da 

soberania normativa em troca de uma 

reforçada soberania positiva.  
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Os países da União Europeia abdicaram de 

alguns dos seus instrumentos próprios em 

troca de um interesse superior: a prossecução 

do bem comum. Isto era verdade nos anos 50 

quando evitar a guerra e apoiar o 

desenvolvimento económico era a prioridade. 

Mas é ainda mais necessário no século XXI, 

quando o desafio já não é tanto – ou só – 

interno, mas sobretudo externo.  

Quem se sentará à mesa do clube restrito do 

futuro, seja ele o G7 ou outro qualquer? 

Quem tomará as grandes decisões 

económicas, estratégicas, e até, quem sabe, 

militares? 

[3. A cultura do Medo] 

Mas como responder a estes desafios quando 

se instalou na Europa uma cultura do medo: 
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- Medo do outro 

- Medo da globalização 

- Medo de nos abrirmos ao mundo 

- Medo do futuro 

- O medo de ter medo 

Para mim só podemos encarar o medo se 

conseguirmos explicar aos europeus a 

globalização. 

A globalização reduziu a pobreza no mundo 

mas aumentou a desigualdade. E isso revolta 

e angústia os Europeus. Isso cria o medo. 

O economista Branko Milanovic demonstrou 

que foi exatamente a classe média dos países 

desenvolvidos que mais perdeu com a 

globalização.  
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A Europa tem um papel crucial na solução 

deste problema porque somos como diz 

Pascal Lamy os únicos capazes de "civilizar" 

a globalização pela nossa natureza e pelos 

nossos valores.   

E para mim o civilizar a globalização passa 

por uma direção assente em dois pilares: um 

pilar político de solidariedade; e um pilar 

económico, de conectividade. Só assim 

conseguiremos combater o medo. 

[Solidariedade] 

Quanto à solidariedade, acredito que deve ser 

o valor político supremo do projeto europeu. 

É o elemento comum para compreender e 

enfrentar crises tão díspares como as do 

Euro, a dos refugiados ou a da segurança.  



16 / 23 
 

Quando há países que toleram que o ónus de 

acolher refugiados se concentre 

principalmente nalguns Estados Membros 

estamos a assistir a uma quebra da 

solidariedade.  

Quando há países que aceitam que dois 

Estados Membros, a Grécia e a Itália, 

suportem a maior parte do fardo da defesa 

das fronteiras externas e do processamento 

dos refugiados que chegam às suas costas – 

estamos a assistir a uma quebra de 

solidariedade.  

Quando há países que falham nas suas 

obrigações de responsabilidade orçamental e 

com isso criam riscos e prejuízos para os 

seus vizinhos, estamos a assistir a uma 

quebra de solidariedade. 
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Quando há países que resistem a eliminar as 

barreiras ao livre comércio dentro da União, e 

com isso prejudicam a economia. Isso é 

também uma quebra de solidariedade. 

Tal como quando há países que resistem a 

partilhar informações dos seus serviços de 

segurança e com isso dificultam o combate à 

criminalidade em geral e ao terrorismo em 

particular – também isso constitui uma quebra 

de solidariedade.  

O futuro da Europa tem que passar pelo 

reforço da solidariedade. E os políticos têm 

que ter a coragem de afirmar que a 

solidariedade é a obrigação ética de um país 

que queira ser parte de um projeto de 

integração regional. Não se podem ter os 
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benefícios dessa integração sem contribuir 

para a mesma. 

O populismo que hoje se vê na Europa é a 

expressão acabada da erosão da 

solidariedade. Se há algo que os populistas 

partilham, da extrema-esquerda à extrema-

direita, é uma visão egoísta, centrada em 

interesses de curto prazo. 

Como diz Frans Timmermans no seu livro 

Fraternité: "A solidariedade não existe sem 

interesse próprio. Não confundamos 

solidariedade com altruísmo. O altruísmo é 

um dom e a solidariedade é a partilha com o 

objetivo de nos tornarmos mais fortes." 

[Conectividade] 
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Um dos princípios de legitimação do projeto 

europeu, a prosperidade económica e o da 

sua justa distribuição.  

Eu acredito que igualdade na distribuição da 

riqueza dependerá da forma como 

conseguiremos abraçar as oportunidades 

daquilo a que chamo “conectividade”.  

A “conectividade” pode ser vista não só como 

o grau de ligação física de cada país ao resto 

do mundo, mas também como o grau de 

ligação digital. Que permite a troca de 

informações e o fornecimento de serviços 

além-fronteiras.  

De uma forma simples, pode dizer-se que a 

prosperidade de cada país passa cada vez 

mais pelo grau de conectividade física e 

digital com o resto do mundo. E também pela 
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forma como consegue usar essa 

conectividade para explorar o pleno potencial 

da sua economia.  

Parag Khanna inventou o conceito de 

“conectografia” para ilustrar um mundo onde a 

conectividade permite ultrapassar as 

limitações físicas da Geografia. Permite 

contrariar a velha expressão, atribuída a 

Napoleão, de que “a geografia é destino”.  

Khanna diz que estamos a passar de um 

mundo de geografia política para um mundo 

de geografia funcional. O nosso sistema 

evoluiu dos impérios verticalmente integrados 

do século XIX, passando pelas nações 

horizontalmente interdependentes do século 

XX, para uma civilização em rede no século 

XXI. 
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Trata-se de algo que compreendemos de 

forma intuitiva num país como Portugal. 

Todos sabemos a diferença que faz no nosso 

País a criação de uma nova rota, um novo 

acesso à Europa ou a outro continente, ou 

uma nova ligação energética a Espanha ou 

Marrocos.  

Enquanto Comissário responsável pela 

ciência e inovação, assisto todos os dias ao 

progresso exponencial da economia digital e 

das conexões digitais.  

Gostaria que o grande desígnio da agenda 

económica da União Europeia para a próxima 

década fosse o investimento na conectividade 

dentro da Europa e na conectividade da 

Europa com o resto do mundo. Este é um 

ponto em que Portugal pode e deve ter um 
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forte papel, devido à sua ligação com a 

lusofonia.  

[Conclusão] 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

O ano de 2016 foi um ano difícil para a 

Europa. Sem querer fazer futurologia, arrisco-

me a adivinhar que o ano de 2017 será tão ou 

mais difícil.  

As forças políticas extremistas apostam em 

vender o medo; querem solidariedade sem 

responsabilidade; e abominam a 

conectividade nos traz maior liberdade 

individual e um mundo mais cosmopolita.  

Querem voltar ao passado que julgam ser 

futuro e pensam que o protecionismo, que 
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tanto tem destruído as nossas sociedades, é 

o caminho.  

No fundo lutam por uma Europa fechada. A 

Europa com que sonho e que quero deixar 

aos meus filhos é exatamente o contrário. É 

uma Europa aberta, uma Europa solidária, 

que cria oportunidades e defende os valores 

dos Europeus. 

Muito obrigado. 

 

 


