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Nota Introdutória 
 

Seminário Diplomático, Edição de 2018 

Em 2018, o Seminário Diplomático realizou-se nos dias 3 e 4  de Janeiro, no Museu do Oriente em Lisboa tendo como 
participantes membros do Governo, quadros da Administração Pública, das empresas, das universidades e outros 
sectores relevantes. 

Na sessão pública de abertura  usaram da palavra o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o antigo Primeiro Ministro 
de Itália, Enrico Letta.  

A tarde do primeiro dia centrou-se na “Diplomacia Económica e Ação da AICEP”, contando com intervenções do 
Secretário de Estado da Internacionalização, do Diretor Geral das OGMA e dos Presidentes dos Conselhos de 
Administração do Porto de Sines e da EDIA, bem como do Presidente da AICEP.  

No dia seguinte os trabalhos iniciaram-se com uma intervenção do Ministro francês da Europa e dos Negócios 
Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian. Após o almoço, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro do Planeamento e 
Infraestruturas e a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus intervieram sob o tema “Europa e Portugal 2030.  

A sessão foi encerrada com um painel sobre as novas tecnologias ao serviço do MNE.  

Damos seguidamente, em detalhe, o testemunho das matérias abordadas. 

 
 

José de Freitas Ferraz 

Embaixador 

Diretor do Instituto Diplomático 
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Presidente da Fundação Oriente 
Carlos Monjardino 
 

 

Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Senhoras e senhores membros do Governo 
Senhor Professor Enrico Letta  
Senhor Presidente do Instituto Diplomático 
Senhoras e senhores Embaixadores 
Minhas senhoras e meus senhores 
  
  
Quero, em primeiro lugar, dar as boas vindas a todos, em meu nome pessoal e em nome da Fundação Oriente. É uma honra poder receber o 
Seminário Diplomático 2018 no Museu do Oriente. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não é só um vizinho muito estimado, é sobretudo um 
parceiro indispensável para a Fundação Oriente.  
  
Em segundo lugar, não quero deixar de dar os meus parabéns à diplomacia portuguesa, na pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelos 
seus sucessos na defesa dos interesses portugueses. O ano passado pudemos contar com a presença do novo Secretário-Geral das Nações 
Unidas, António Guterres, este ano temos de nos congratular com a eleição do novo Presidente do Eurogrupo. As qualidades do Professor Mário 
Centeno são bem conhecidas, mas é um feito notável fazer eleger o Ministro das Finanças português para presidir ao Eurogrupo depois da crise 
dos últimos anos.  
  
Estamos mal habituados pela longa lista de Portugueses escolhidos para os mais altos cargos europeus e internacionais, desde a nomeação do 
Embaixador José Cutileiro como Secretário-Geral da União da Europa Ocidental.  
Espero que a lista não esteja fechada e que possamos contar com novos sucessos.  
  
Em terceiro lugar, sem querer interferir no domínio próprio dos diplomatas, queria partilhar convosco duas ou três reflexões sobre a evolução 
internacional.  
  
Desde logo, tenho a impressão de que estamos instalados numa sucessão interminável de crises. Sempre que os responsáveis políticos declaram 
encerrada uma crise - seja a crise da moeda única europeia, ou a vaga dos refugiados, ou a ascensão dos populismos (sendo que, em minha 
opinião, nenhuma delas está completamente encerrada) - uma nova crise passa a ocupar o terreno. O regime das crises permanentes não é um 
regime normal e força o conjunto dos decisores políticos e económicos a concentrarem-se no curto prazo. Essa fixação torna cada vez mais 
difícil preparar a evolução política nacional num contexto de turbulência internacional.  
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Por outro lado, a incerteza que pesa sobre nosso futuro coletivo acentua-se com o vazio de orientação estratégica que se impos no centro do 
sistema internacional, nomeadamente desde a última eleição presidencial nos Estados Unidos. A ressurgência dos nacionalismos prejudica a 
capacidade das democracias ocidentais para garantir a estabilidade da ordem liberal. Aparentemente, as principais potências deixaram de estar 
preparados para fazer os sacrifícios necessários para preservar o regime de segurança internacional que tornou possível um ciclo de paz e de 
prosperidade sem precedentes. 
  
Por último, estou preocupado com a erosão provocada pelas crises sucessivas nas nossas democracias. É evidente a crise de confiança nas 
instituições europeias e nacionais. Os partidos tradicionais que garantiram o curso coerente da integração europeia estão em declínio.  
Portugal, até à data, é uma das raras exceções a essa tendência, mas não devemos presumir que estamos imunes às mudanças na política 
europeia e ocidental. Os valores da liberdade e do direito precisam de ser cultivados todos os dias. 
  
Desejo-vos um bom trabalho nestes dois dias do Seminário Diplomático 2018. 
  
Muito obrigado. 
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Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Augusto Santos Silva 

 

 O desenvolvimento da política europeia e externa de Portugal e os desafios para 2018 
 

 

1. Uma matriz clara e em desenvolvimento  
 
A política europeia e externa de Portugal baseia-se numa matriz clara e estável. Todos o sabemos e valorizamos. Uma forma simples e eloquente 
de descrevê-la é imaginá-la como um quadrilátero, em cujos lados estivesse escrito “construção europeia”, “elo transatlântico”, “valorização da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)” e “ligação com as comunidades residentes no estrangeiro”.  
 
A clareza e a estabilidade desta matriz são um recurso fundamental do país, quer interna, quer externamente: trazem coerência e continuidade 
a uma dimensão crítica da sua soberania e da sua participação na ordem mundial. Isto não significa, contudo, cristalização. Exatamente porque 
é inequívoca e estrutural, a matriz permite e acolhe harmoniosamente adaptações e desenvolvimentos.  
 
Eis o que tem sucedido, de duas maneiras complementares. De uma banda, uma elaboração digamos que interna ao quadrilátero fundacional, 
que robustece, atualiza e densifica os seus elementos primaciais. Da outra banda, o progressivo acrescento de novos elementos que, ou por 
adição ou por autonomização, vão-se constituindo progressivamente em outras traves-mestras da política europeia e externa, de tal modo que o 
quadrilátero vai adquirindo pouco a pouco outra forma poligonal.  
 
Vejo e aprecio este duplo movimento, em anos mais ou menos (consoante os casos) recentes. E pergunto-me, em particular, se não é hora de o 
discurso político atualizar a enunciação dos termos habituais do nosso quadrilátero referencial e juntar-lhe dois outros lados – a 
internacionalização e o multilateralismo – assim o transformando num hexágono. Por isso, decidi fazer hoje, na abertura do seminário 
Diplomático de 2018, este exercício. Julgo que ele ilumina bem os desenvolvimentos da nossa ação europeia e externa e os desafios que 
enfrentará no corrente ano.  
 
2.      Desenvolvimentos e desafios na política europeia 
 
Muitas questões nos interpelarão, em 2018, na União Europeia (UE). O posicionamento nacional que vimos consolidando ajudar-nos-á a 
enfrentá-las.  
 
Três traços o caracterizam.  
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Um é o empenho constante nas etapas de aprofundamento da construção europeia e de maior integração, como, no seu tempo, o Programa 
Erasmus, a Política Comum de Segurança e Defesa, o Processo de Bolonha, a União Monetária, o Espaço Schengen, a arquitetura institucional do 
Tratado de Lisboa; ou, agora, o lançamento da Cooperação Estruturada Permanente. Empenhamento também nos sucessivos alargamentos, que 
foram aproximando mais a UE do conjunto do continente europeu e se revelaram tão essenciais à transição democrática dos países da antiga 
Europa de Leste, como já antes tinha ocorrido com a Grécia, Portugal e a Espanha.  
 
Este envolvimento tem sido ativo, no sentido em que não nos limitamos a aderir: procuramos contribuir e contribuímos, quer na fase da 
conceção, quer na da decisão e implementação, para que se produzam avanços na construção europeia. Basta lembrar a responsabilidade da 
presidência portuguesa da União, no segundo semestre de 2007, na extensão a leste do Espaço Schengen e na conclusão do Tratado de Lisboa. 
Logicamente, ativo quer dizer crítico. Concedo que, nos primeiros anos da integração, após 1986, a atitude a que se convencionou chamar de 
bom aluno fosse não apenas necessária como útil: era preciso demonstrar a inequivocidade da adesão e a capacidade de cumprir as regras e 
rentabilizar os fundos disponibilizados por Bruxelas para a coesão e o desenvolvimento regional. A prova ficou feita e não pode tornar-se 
apenas obediência ou afiliação cega. Pelo contrário, nós, como os outros, devemos aferir as finalidades, as dimensões e os ritmos da integração 
segundo critérios de conformidade com os valores e os interesses europeus e de benefício para os interesses nacionais. Por exemplo: a forma 
como, em 2016 e 2017, afirmámos e cumprimos o compromisso com as regras da União Económica e Monetária, garantindo a saída do 
Procedimento por Défices Excessivos, não nos inibiu, bem pelo contrário, de fazer vingar, também no palco europeu, a opção por outras 
políticas económicas e financeiras, longe da ortodoxia austeritária, assim como adotar posição bem crítica, e a nosso ver justificada, face a essas 
mesmas regras, advogando a sua mudança, aperfeiçoamento ou, ao menos, como sustentava a Comissão Juncker, uma “aplicação inteligente”.  
 
O segundo traço do nosso posicionamento na União Europeia é a recusa da cristalização de divisões regionais, culturais ou ideológicas. A 
Europa que faz sentido, quer do ponto de vista histórico, quer como projeto presente, é uma Europa das nações, marcada pela multiplicidade e a 
diversidade das tradições, das identidades, das instituições e dos padrões coletivos de comportamento. Tal mosaico é a sua riqueza; e é lógico 
que, dentro dele, se cultivem as afinidades eletivas, geo-históricas e políticas entre nações e conjuntos de nações. Portugal compreende bem a 
centralidade da sua específica relação de vizinhança com a Espanha, da aliança histórica com a Inglaterra e o Reino Unido, ou da proximidade a 
tantos títulos construída com a França ou a Itália, o Luxemburgo ou a Alemanha, a Irlanda ou a Suécia. Estamos completamente à vontade nas 
cimeiras informais dos sete países do sul, ou no quadro do Diálogo 5+5, que liga os cinco países europeus e os cinco países africanos do 
Mediterrâneo Ocidental. E naturalmente respeitamos outras formações plurinacionais dentro da União Europeia ou na interação com a sua 
vizinhança.  
 
Contudo, estas afinidades não podem ser cristalizadas em divisões permanentes, incluindo uns e segregando os outros, e em oposições 
esquemáticas, que enfraqueceriam a Europa. Se há várias Europas, se o Sul e o Norte, ou o Oeste e o Leste se diferenciam por elementos 
objetivos que seria estultícia ignorar, não é porque se oponham, nem porque não consigam comunicar. Pelo contrário: a diversidade deve servir 
para construir a unidade e o consenso europeu nas questões essenciais, para que a direção e o ritmo da construção europeia respeitem as 
diferenças e envolvam todos, e não sejam considerados por uns como imposição e pelos outros como dominação. Na sua diversidade, a Europa 
é una; e nós queremos contribuir para essa unidade europeia, complexa, viva e integradora. Para que a consolidação e o equilíbrio das contas 
públicas se façam sentir em todos os domínios de ação coletiva, o mesmo sucedendo com as dinâmicas de crescimento da economia e do 
emprego. Em segundo lugar, trata-se de incrementar a cooperação entre Estados soberanos, e nunca de dissolver ou cercear a autonomia de 
cada Estado, numa área que é o próprio coração da soberania nacional. Depois, a CEP tem como objetivo central robustecer o pilar europeu da 
comunidade de segurança transatlântica. Fujamos, pois, de fórmulas equívocas, como a “autonomia estratégica da Europa” e insistamos, ao 
invés, na complementaridade com a  Organização do Tratado do Atlântico  
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Por isso mesmo, a linha de conduta seguida pelos representantes portugueses é sempre de participação na construção dos consensos 
necessários ao processo de decisão europeu. Não apenas porque essa é geralmente a regra (mesmo quando não é exigida  unanimidade, o 
número de votos concordantes é elevado), mas sobretudo porque corresponde ao entendimento do projeto europeu como inclusivo e 
integrador.  
Empenhamento ativo; respeito pela diversidade; aposta nas pontes e nos consensos: tais são, portanto, as marcas essenciais do posicionamento 
português na União Europeia. Ajudar-nos-ão, mais uma vez, a enfrentar os desafios de 2018.  
 
Que são muitos e nenhum deve ser desvalorizado. Penso na defesa do Estado de direito e da democracia pluralista; na prevenção da 
radicalização e no combate ao extremismo violento e ao terrorismo; no respeito pelo direito humanitário e de asilo; na política de migrações, 
que ofereça a migração legal, segura e ordenada como alternativa à emigração ilegal e ao tráfico de seres humanos; na implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais; na promoção da mobilidade escolar, académica e profissional; na união da energia e no tema específico das 
interconexões; na economia digital; na ação contra as alterações climáticas e pela descarbonização; na segurança humana e na proteção civil; na 
política comercial; na segunda fase de negociações do Brexit; nas políticas de vizinhança, a leste e a sul; nas parcerias de desenvolvimento com 
África, as Caraíbas e o Pacífico. E ainda poderia acrescentar outros desafios que interpelam a União.  
 
Mas há três cuja especial importância justifica um foco particular: a reforma do euro, a preparação das novas Perspetivas Financeiras e o 
lançamento da Cooperação Estruturada Permanente.  
 
De facto, a União Económica e Monetária tem de ser completada; mas, para sê-lo (ou concluída, ou aperfeiçoada, para usar outros termos 
habituais no debate em Bruxelas e Frankfurt), deve ser reformada, corrigindo-se ou (se se quiser) aperfeiçoando-se alguns dos aspetos 
essenciais. Entre os quais figuram a união bancária, a evolução do Mecanismo Europeu de Estabilidade para um Fundo Monetário e a criação de 
uma capacidade orçamental própria, que possa providenciar instrumentos de estabilização macroeconómica e resposta a crises e instrumentos 
de apoio ao investimento. Vivemos, hoje, em toda a Zona Euro, uma fase de recuperação, com crescimento económico, criação de emprego e 
consolidação orçamental. A crise que vivemos, primeiro desde 2008 e depois desde 2010, parece ultrapassada. Mas nada disto nos deve iludir. A 
União Económica e Monetária tem de ser aperfeiçoada para que possa responder melhor aos  próximos choques, designadamente aos de efeitos 
assimétricos, e para que possa ser um fator de convergência, e não de divergência, entre as economias, atento também o modelo social que é o 
nosso.  
 
Quanto à preparação do Quadro Financeiro Plurianual pós-2020, ou das próximas Perspetivas Financeiras, deparamos com um duplo problema: 
do lado da receita, o Brexit significará a saída de um contribuinte líquido para o orçamento comunitário; do lado da despesa, várias políticas de 
claro valor acrescentado europeu, como as que dizem respeito à segurança e defesa, às migrações, às alterações climáticas ou à transição 
energética, atingirão uma dimensão incompatível com a dotação orçamental mínima de que agora dispõem. Portugal tem insistido na 
necessidade de uma mudança qualitativa no modo de encarar as questões financeiras, superando as divisões erradas e obsoletas entre 
contribuintes e beneficiários, ou entre partidários da coesão e apóstolos da competitividade; e colocando no centro do debate a questão básica 
de saber o que fazer para que a convergência económica e social, no âmbito da zona euro e também no âmbito da União Europeia, seja 
promovida.  
 
Finalmente, a participação de Portugal na Cooperação Estruturada Permanente (CEP), isto é, na cooperação reforçada no âmbito da defesa e 
segurança, obedece a seis princípios, todos importantes. A CEP é uma nova dimensão de integração, que não substitui nenhuma outra, mas se 
acrescenta a todas as restantes. Em particular, exigindo a disponibilidade para investir mais em capacidades e operações militares e de 
segurança, tem de ser sustentada em bases económicas e financeiras sólidas, isto é, ir de par com a reforma e conclusão da União Monetária.  
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primeira linha dos que o afirmam. Já vimos que a Cooperação Estruturada Permanente não deve ser vista como um ersatz da Aliança Atlântica. 
Mas é preciso ser mais enfático: se os norte-americanos parecem sentir dúvidas sobre a justeza da sua própria política externa de 1917 a 2017, 
é hora de serem os europeus a enaltecer os valores e finalidades da relação de proximidade entre a Europa e a América do Norte, seja no plano 
geopolítico, seja no plano económico e comercial, seja no plano da segurança e defesa.  
 
Entretanto, a diplomacia portuguesa há de também ter em mente que esta mudança no contexto transatlântico não deixe da constituir uma 
oportunidade para fazer valer a maneira como vemos, enquanto país, o Atlântico. Ora, há décadas que, sem nunca perder de vista a 
especificidade do bloco político-militar do Atlântico Norte, insistimos  em ver o Oceano Atlântico como um todo, Sul e Norte, Norte e Sul. Não 
nos deixámos levar por aquelas generalizações precipitadas, infelizmente correntes na representação mais popular das relações internacionais, 
e que, no caso, chegaram a decretar que o Atlântico era passado, pertencendo ao Pacífico o século XXI.  
 
A centralidade do Atlântico continua ser um facto evidente. E, se a comunidade norte-atlântica é um ingrediente básico de tal centralidade, ela 
deve saber interagir, nos termos e com o cuidado indispensáveis, com o Atlântico Sul. Portugal pugna por um diálogo permanente e estreito 
entre a Europa, as Américas e África. Nesse diálogo, desempenha um certo papel e acrescenta um valor particular. Gostamos, por isso, de falar 
de “elo” ou “laço” transatlântico, mas tendemos a estendê-lo e enquadrá-lo numa constelação de relações mutuamente vantajosas, euro-afro-
americanas.  
 
Teremos em 2018 várias oportunidades de reafirmar simultaneamente a indispensabilidade da ligação norte-atlântica, a centralidade do 
Oceano Atlântico como um todo e o sentido e utilidade do diálogo entre a Europa, as Américas e África. Saliento as cinco seguintes.  
 
A primeira é o AIR Center. Liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o natural envolvimento da diplomacia, reúne 
já vários países, seja ao nível governamental, seja ao nível de universidades e instituições de ciência. Tira partido da localização estratégica e 
das condições únicas dos Açores, para incrementar a cooperação científico-tecnológica e económica em duas áreas fundamentais, 
crescentemente convergentes: o espaço e os oceanos. A segunda oportunidade é o projeto de instalação do CeSA, o Centro de Segurança 
Atlântico, este liderado pelo Ministério da Defesa Nacional. Trata-se também de aproveitar todo o potencial geoestratégico dos Açores – e, em 
particular, usar positivamente instalações e outros meios logísticos tornados excedentários pela redução da presença militar norte-americana 
na Base das Lajes. A ideia motriz é fomentar a cooperação internacional nos planos da informação e análise, da formação e treino, e também da 
capacitação, em torno desta questão crítica do nosso tempo que é a segurança marítima no grande corredor atlântico. A terceira oportunidade é 
o grande investimento que vamos fazer na relação com os Estados Unidos, no próximo mês de junho. O Dia das Comunidades será este ano 
também celebrado em terras americanas, com a presença do Presidente da República e do Primeiro-ministro. E a embaixada, o Camões, 
Instituto da Cooperação e da Língua, e a AICEP Portugal Global estão naturalmente a usar o evento como uma oportunidade para lançar uma 
ofensiva – diplomática, comercial e cultural – nos Estados Unidos. A quarta oportunidade é evidente: a conclusão e a ratificação do CETA 
expandem as vias de relacionamento com o Canadá.  
 
Menos evidente será porventura a última que queria referir. Mas não é menos relevante. A saída do Reino Unido da União Europeia significará 
uma alteração numa balança foi sempre crítica para nós, a balança entre a continentalidade e o atlantismo da Europa. Claro que os britânicos 
não vão deixar a NATO, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) ou o Conselho da Europa; mas o Brexit constitui uma viragem de que não sabemos antecipar todos os efeitos, também 
naquele equilíbrio. É, pois, muito importante que as nações atlânticas da Europa, pertençam à UE, como Portugal, a Holanda, a Irlanda ou a 
Dinamarca, ou não pertençam, como a Islândia e a Noruega, tomem iniciativas que preservem e valorizem a dimensão atlântica do nosso 
continente e projeto comum. Portugal deve estar presente e atuante.  
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Norte (NATO). A CEP deve ser, pois, alinhada com o reforço da cooperação entre União Europeia e NATO, na  sequência da respetiva declaração 
conjunta na Cimeira de Varsóvia, em 2017. Em quarto lugar, as questões de segurança e defesa devem ser hoje consideradas em sentido amplo. 
Os ciberataques são hoje elementos tão importantes como as ameaças externas convencionais, que vinham por terra, ar ou mar; a segurança 
energética e a segurança marítima são dimensões cruciais da nossa segurança coletiva, porque dela dependem o abastecimento tempestivo 
dessa fonte essencial que é a energia ou grande parte do comércio internacional de bens. Em quinto lugar, devemos aproveitar a CEP para 
avançar na base industrial e tecnológica de defesa europeia, porque este é um campo em que o Velho Continente segue ainda muito atrás, face 
aos Estados Unidos, constituindo ao mesmo tempo uma das áreas em que a colaboração transnacional produz efeitos mais positivos, 
permitindo à indústria europeia ganhar escala e competitividade. O que requer (sexto princípio orientador) uma atenção particular às pequenas 
e médias empresas, para que este setor económico e tecnológico se inscreva também como motor da dinâmica económica e social mais geral de 
convergência entre os Estados-membros.  
 
A pertença à União Europeia é uma opção estratégica, que o país fez em devido tempo e mantém como escolha coletiva fundamental. É um 
envolvimento ativo, que assume todas as consequências e encargos; e procuramos contribuir para os processos de decisão com ideias e 
iniciativas próprias, e a preocupação constante de construir as pontes indispensáveis para a formação dos consensos indispensáveis ao avanço 
da construção europeia. Hoje com responsabilidades adicionais, não só em virtude de o ministro Mário Centeno ter sido eleito para a 
presidência do Eurogrupo como também pela atenção com que nos ouvem nos diversos formatos institucionais, do Conselho Europeu à 
Comissão e ao Parlamento Europeu, passando pelas várias formações do Conselho.  
 
3.       Desenvolvimentos e desafios no elo transatlântico  
 
Costumamos designar como “elo transatlântico” a prioridade com que legendamos o segundo lado do quadrilátero em que figuramos a nossa 
política externa. Quer ele dizer duas coisas: a importância que concedemos à comunidade política e de segurança constituída pela Europa e a 
América do Norte, de que a NATO é uma expressão maior, mas não deveria ser a única; e o posicionamento e o papel que desempenhamos nela, 
como um particular ponto dessa interação.  
 
Ora, o facto é que, em 2017, o contexto mudou. E muito. Há elementos felizes e outros preocupantes nessa mudança. Ponho, sem qualquer 
hesitação, do lado dos primeiros a conclusão do CETA, o acordo comercial entre a UE e o Canadá. Não posso deixar de colocar do lado dos 
segundos a alteração da política norte-americana face à Europa e às agendas multilaterais, e o congelamento das negociações para o Tratado 
Transatlântico de Comércio e Investimento (TTIP). Quanto ao Brexit – outra manifestação do que interpreto como uma tendência geral de 
retraimento do universo anglo-saxónico face à Europa e às dinâmicas globais do mundo – digo que é necessário todo o empenho para que 
produza o menor número de efeitos negativos. A saída do Reino Unido é, em si mesmo, um evento triste e prejudicial, porque a UE perde, pela 
primeira vez, um Estado-membro e porque o Reino Unido perde uma ligação particularmente poderosa com o conjunto do continente. Temos 
agora de trabalhar em conjunto para minimizar as perdas e reduzir as incertezas, assegurando os direitos dos cidadãos, construindo uma nova 
forma de relacionamento e olhando com mais atenção para a grande plataforma que resta de articulação entre britânicos e restantes europeus, 
que é a NATO.  
 
O contexto transatlântico mudou, pois, e importa reconhecê-lo. Isso não significa, porém, que se tenha alterado a natureza estrutural do elo 
transatlântico e ainda menos significa que ele se estivesse a tonar desnecessário. Um país europeu atlântico, como Portugal, tem de estar, e está, 
na primeira linha dos que o afirmam. Já vimos que a Cooperação Estruturada Permanente não deve ser vista como um ersatz da Aliança 
Atlântica.  
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Mas é preciso ser mais enfático: se os norte-americanos parecem sentir dúvidas sobre a justeza da sua própria política externa de 1917 a 2017, 
é hora de serem os europeus a enaltecer os valores e finalidades da relação de proximidade entre a Europa e a América do Norte, seja no plano 
geopolítico, seja no plano económico e comercial, seja no plano da segurança e defesa. 
 
Entretanto, a diplomacia portuguesa há de também ter em mente que esta mudança no contexto transatlântico não deixe da constituir uma 
oportunidade para fazer valer a maneira como vemos, enquanto país, o Atlântico. Ora, há décadas que, sem nunca perder de vista a 
especificidade do bloco político-militar do Atlântico Norte, insistimos em ver o Oceano Atlântico como um todo, Sul e Norte, Norte e Sul. Não 
nos deixámos levar por aquelas generalizações precipitadas, infelizmente correntes na representação mais popular das relações internacionais, 
e que, no caso, chegaram a decretar que o Atlântico era passado, pertencendo ao Pacífico o século XXI.  
 
A centralidade do Atlântico continua ser um facto evidente. E, se a comunidade norte-atlântica é um ingrediente básico de tal centralidade, ela 
deve saber interagir, nos termos e com o cuidado indispensáveis, com o Atlântico Sul. Portugal pugna por um diálogo permanente e estreito 
entre a Europa, as Américas e África. Nesse diálogo, desempenha um certo papel e acrescenta um valor particular. Gostamos, por isso, de falar 
de “elo” ou “laço” transatlântico, mas tendemos a estendê-lo e enquadrá-lo numa constelação de relações mutuamente vantajosas, euro-afro-
americanas.  
 
Teremos em 2018 várias oportunidades de reafirmar simultaneamente a indispensabilidade da ligação norte-atlântica, a centralidade do 
Oceano Atlântico como um todo e o sentido e utilidade do diálogo entre a Europa, as Américas e África. Saliento as cinco seguintes. 
 
A primeira é o AIR Center. Liderado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o natural envolvimento da diplomacia, reúne 
já vários países, seja ao nível governamental, seja ao nível de universidades e instituições de ciência. Tira partido da localização estratégica e 
das condições únicas dos Açores, para incrementar a cooperação científico-tecnológica e económica em duas áreas fundamentais, 
crescentemente convergentes: o espaço e os oceanos. A segunda oportunidade é o projeto de instalação do CeSA, o Centro de Segurança 
Atlântico, este liderado pelo Ministério da Defesa Nacional. Trata-se também de aproveitar todo o potencial geoestratégico dos Açores – e, em 
particular, usar positivamente instalações e outros meios logísticos tornados excedentários pela redução da presença militar norte-americana 
na Base das Lajes. A ideia motriz é fomentar a cooperação internacional nos planos da informação e análise, da formação e treino, e também da 
capacitação, em torno desta questão crítica do nosso tempo que é a segurança marítima no grande corredor atlântico. A terceira oportunidade é 
o grande investimento que vamos fazer na relação com os Estados Unidos, no próximo mês de junho. O Dia das Comunidades será este ano 
também celebrado em terras americanas, com a presença do Presidente da República e do Primeiro-ministro. E a embaixada, o Camões, 
Instituto da Cooperação e da Língua, e a AICEP Portugal Global estão naturalmente a usar o evento como uma oportunidade para lançar uma 
ofensiva – diplomática, comercial e cultural – nos Estados Unidos. A quarta oportunidade é evidente: a conclusão e a ratificação do CETA 
expandem as vias de relacionamento com o Canadá.  
 
Menos evidente será porventura a última que queria referir. Mas não é menos relevante. A saída do Reino Unido da União Europeia significará 
uma alteração numa balança foi sempre crítica para nós, a balança entre a continentalidade e o atlantismo da Europa. Claro que os britânicos 
não vão deixar a NATO, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) ou o Conselho da Europa; mas o Brexit constitui uma viragem de que não sabemos antecipar todos os efeitos, também 
naquele equilíbrio. É, pois, muito importante que as nações atlânticas da Europa, pertençam à UE, como Portugal, a Holanda, a Irlanda ou a 
Dinamarca, ou não pertençam, como a Islândia e a Noruega, tomem iniciativas que preservem e valorizem a dimensão atlântica do nosso 
continente e projeto comum. Portugal deve estar presente e atuante. 
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4. Desenvolvimentos e desafios na valorização da CPLP  
 
Definimos habitualmente a participação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) como outra prioridade máxima da política 
externa portuguesa – a que corresponde ao terceiro lado do quadrilátero habitual. Fazemos bem em valorizar a CPLP, que é uma organização 
internacional com traços singulares, como o de integrar países de quatro continentes diferentes, membros por sua vez de organizações tão 
importantes como a União Europeia, a Conferência Ibero-americana, o Mercosul, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) ou a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral (SADC), e todos eles países marítimos. E fazemos bem em enfatizar a nossa 
ação nela, como um entre iguais.  
Continua, aliás, a ser necessário fazer, designadamente em Portugal, a pedagogia do que é a CPLP, qual é o seu fundamento, para que serve, 
como se organiza e a que valores se refere.  
 
A base ou fundamento principal é a partilha da língua portuguesa. Daí decorrem as ligações e aproximações mais fortes e perenes. A natureza é 
de uma organização intergovernamental, cujas decisões são obrigatoriamente tomadas por consenso. Os estatutos consagram princípios e 
valores essenciais, como os relativos ao Estado democrático de direito e à não ingerência nos assuntos internos de cada Estado-membro. A 
CPLP distingue-se também pela expressa adesão à eliminação da pena de morte dos ordenamentos penais. São claros os três eixos da sua 
atividade – a concertação político-diplomática, a promoção da língua comum e a cooperação. Então porque digo que é preciso fazer mais a sua 
pedagogia? Porque a opinião pública não conhece tanto quanto deveria o facto de a CPLP ser também o chapéu institucional que enquadra e dá 
força a relações de colaboração que hoje se fazem a muitos níveis dos Estados e das sociedades civis: entre órgãos judiciários, entre forças 
armadas, entre forças e serviços de segurança, entre universidades e escolas, entre empresas e associações empresariais, entre sindicatos, nos 
meios desportivos e culturais, ou entre muitas dezenas de organizações não-governamentais. A diplomacia portuguesa tem de estar mais atenta 
a esta dimensão e ocupar-se da sua comunicação pública, para não ficarmos apenas na concertação político-diplomática e não deixarmos 
terreno aberto a todos quantos querem reduzir a CPLP aos incidentes político-mediáticos do momento.  
 
Em 2018 decorrerá uma nova Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, em Cabo Verde, país que assumirá então a presidência pro tempore. 
Prosseguirá a implementação da Nova Visão Estratégica, aprovada na Cimeira de Brasília e que é clara nas suas orientações. No plano específico 
da língua portuguesa, trata-se de cumprir o Plano de Ação de Díli, reforçando, entre outros aspetos, o Instituto Internacional da Língua 
Portuguesa. A presidência brasileira colocou bem a ênfase na cooperação multilateral em torno dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – 
e entendemos de particular relevo a ação comum em favor do Objetivo 14, de preservação e governação dos oceanos. E, finalmente, 
incentivaremos o trabalho técnico sobre a proposta luso-cabo-verdiana para facilitar a mobilidade, o reconhecimento dos títulos e qualificações 
e a portabilidade dos direitos sociais dentro da nossa Comunidade.  
 
Também aqui se verificam, entretanto, desenvolvimentos. Seja no plano multilateral, seja no plano bilateral, o conjunto e cada um dos países de 
língua portuguesa nunca  deixaram nem deixarão de representar, para Portugal, parceiros de primeira grandeza. O essencial da nossa 
cooperação bilateral para o desenvolvimento faz-se com os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste. Angola foi, em 2017, o 
oitavo mercado das exportações portuguesas de bens, o Brasil foi o 10.º cliente e o 10.º fornecedor. Juntamente com alguns países magrebinos e 
europeus, os países de língua portuguesa pertencem ao grupo com que é mais intensa a dinâmica de encontros de alto nível e mais preenchida é 
a agenda política, cultural e económica.  
 
O certo é, contudo, que Portugal tem progressivamente estendido a cooperação bilateral com outros Estados e nações do mundo africano e 
latino-americano, nos domínios da soberania, do comércio e investimento e da educação e cultura.  
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Estreitámos e estreitaremos as relações com países não-lusófonos do Magrebe, da África Ocidental, Oriental e Austral, assim com os países 
hispano-falantes quer da fachada atlântica sul-americana quer da costa do Pacífico, e com Estados caribenhos. Temos incrementado a interação 
com organizações regionais como o Mercosul e a Aliança do Pacífico, a União para o Mediterrâneo, a CEDEAO ou a SADC. E prosseguiremos 
neste caminho.  
 
Prioridade à CPLP, bem clara e sólida, pois. Mas também aposta no relacionamento com cada um dos países de língua portuguesa, ou com forte 
presença desta língua. E incremento das parcerias com outros atores relevantes, nacionais e internacionais, desse grande espaço em que nos 
sentimos tão à-vontade, o espaço de África e da América Latina.  
 
Este desenvolvimento é muito importante. Mesmo muito.  
 
5. Desenvolvimentos e desafios na ligação com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro  
 
No último lado do quadrilátero com que habitualmente desenhamos a matriz fundadora da política externa, individualizamos a ligação com as 
comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. No que lhe concerne, julgo serem de registar dois avanços recentes.  
 
O primeiro é a plena compreensão da sua heterogeneidade. Sucederam-se diferentes vagas migratórias, caraterizando-se a atual por um maior 
peso relativo (ainda que minoritário no conjunto dos migrantes) de gente mais jovem, com habilitações académicas de nível superior e 
conseguindo ou tentando inserir-se em segmentos qualificados dos mercados de emprego. As razões da migração são também diversificadas, às 
causas económicas acrescentando-se também dinâmicas de mobilidade académica ou profissional transnacional, incluindo a ocupação de 
postos médios e elevados em universidades, empresas, meios desportivos, comunidades criativas ou organizações internacionais. Os países 
demandados também se distinguem parcialmente dos destinos hegemónicos da emigração anterior e posterior à II Guerra Mundial. São 
também distintos os padrões de comportamento nas sociedades de acolhimento, as competências linguísticas e as visões do mundo, assim 
como as formas de associativismo e ligação em rede, as atitudes face a Portugal e ao seu território.  
 
Esta heterogeneidade é um poderoso fator de enriquecimento da diáspora e das comunidades lusodescendentes. Temos atualmente registo de 
portugueses residentes em 178 diferentes países do mundo; e eles vão desde o Secretário-geral das Nações Unidas ou do vice-presidente do 
Banco Central Europeu até ao operário da plataforma petrolífera na Noruega e à empregada de mesa de uma pizzaria de Londres, ou desde os 
treinadores e jogadores de futebol mais bem pagos até aos ativistas de organizações de voluntariado social. Uns são médicos, outros gestores, 
outros trabalhadores industriais, outros funcionários de hotéis, outros estudantes de doutoramento, outros engenheiros, outros modelos, e por 
aí fora. Prestamos-lhes serviços consulares em 148 países. Tudo isto constitui uma enorme força para Portugal, qualquer que seja o plano que 
consideremos: influência política, imagem internacional, relacionamentos bilaterais, investimentos e trocas comerciais, geração e transferência 
de poupanças, revitalização dos territórios de baixa densidade, divulgação da língua e da cultura, apoio à seleção nacional.  
 
Portanto, a ligação com as comunidades não é tarefa reservada à respetiva secretaria de Estado. Constitui um eixo absolutamente central da 
política pública e uma responsabilidade de toda a equipa política do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). A mesma centralidade se 
verifica, logicamente, no trabalho diplomático  quotidiano – não só dos consulados como de todas as embaixadas, assim como de todos os 
outros pontos da rede externa, das delegações da AICEP aos leitorados e centros de língua do Camões. Uma maior consciência deste facto 
simples, mas crucial, eis o segundo avanço que podemos dar já, hoje, por consolidado.  
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Temos, entretanto, muitos desafios para 2018, na área das comunidades. Destaco quatro.  
 
Logo de entrada, a atenção específica que devemos continuar a prestar às comunidades portuguesas que vivem em países que passam por 
circunstâncias difíceis. Nuns casos enfrentam sobretudo problemas de segurança, noutros económicos, noutros políticos, noutros até vivem 
situações que acumulam vários tipos de problemas ou estão próximas da convulsão social. Todas merecem monitorização cuidada, 
empenhamento político-diplomático, apoio consular e social, diálogo permanente com estruturas associativas e líderes comunitários.  
 
Sublinho, em seguida, o acompanhamento e a promoção do investimento oriundo da diáspora. As comunidades residentes no estrangeiro 
sempre investiram em Portugal, essa é uma das caraterísticas mais poderosas da história da nossa emigração: colocaram na pátria de origem 
parte das suas poupanças, reconstruíram ou acrescentaram património imobiliário, dinamizaram economias locais com o seu consumo, 
financiaram organizações sociais e humanitárias, abriram oportunidades para a exportação de bens nacionais, lançaram ou expandiram micro 
ou pequenos negócios nas terras de que provinham. Mas, hoje, vemos também investidores portugueses ou descendentes de portugueses que 
vêm da diáspora para investir em Portugal, com uma lógica e uma dimensão propriamente empresarial. Eles devem ser apoiados e incentivados 
com instrumentos específicos e de forma o mais próxima possível. Daí a nova ambição que emprestámos ao Gabinete de Apoio ao Investidor da 
Diáspora, as novas competências dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante e, sobretudo, as largas redes que estamos construindo. Depois das duas 
primeiras edições, em 2016 em Sintra e em 2017 em Viana do Castelo, o III Encontro do Investidor da Diáspora será organizado, em 2018, pela 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. E, a partir deste ano, começando pelos Açores, ocorrerão também reuniões de escopo regional.  
 
O terceiro desafio, muitíssimo urgente, é a adequação dos serviços consulares às novas realidades tecnológicas, aos novos perfis de emigrantes 
e residentes temporários no estrangeiro e às dinâmicas em curso de simplificação e modernização do conjunto da administração pública 
portuguesa. Seja ao nível do atendimento, seja ao nível do processamento de atos consulares, a modernização organizativa, tecnológica e 
comunicacional é o lema-chave da evolução dos nossos serviços.  
 
Finalmente, decorre já, na data em que escrevo (janeiro de 2018), o debate na especialidade da nova legislação sobre o recenseamento. A 
proposta do Governo, que cabe agora à Assembleia da República aprovar, introduz uma mudança qualitativa fundamental, que é estender aos 
cidadãos residentes no estrangeiro a lógica de recenseamento automático de que hoje beneficiam os cidadãos residentes em território nacional. 
Uma vez decidida, ela mudará completamente de escala o universo dos eleitores para os círculos de emigração do Parlamento e para o 
Presidente da República, o que, combinado com o nosso próprio trabalho de informação sobre direitos e deveres e de multiplicação das mesas 
de voto, criará condições bastante mais favoráveis à participação cívica e eleitoral dos emigrantes na vida democrática portuguesa.  
 
6.       Do quadrilátero ao hexágono?  
 
Quando tentamos fazer uma síntese das orientações da política europeia e externa de Portugal, notamos facilmente, de um lado, a pertinência 
do seu quadrilátero fundador, mas também, do outro, os desenvolvimentos que o têm densificado e, parcialmente, transformado.  
 
De facto, a construção europeia continua a ser uma vinculação essencial. Mas vamos cada vez mais compreendendo que estamos já longe do 
antigo modelo do “bom aluno”, exemplar na aplicação de indicações cuja origem julgava caber a outros; e, ao contrário, entendemos melhor que 
a participação deve ser ativa, gerando contributos próprios para aquela construção.  
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Revemo-nos no elo transatlântico, como uma necessidade estratégica quer da Europa quer da América do Norte, e um eixo crítico da nossa 
localização geopolítica. Mas acreditamos e agimos no sentido de uma atenção mais global ao Atlântico como um  todo, o que exige diálogo e 
parceria entre, pelo menos, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, a América Latina e as Caraíbas, o Magrebe, a África Ocidental e Austral. 
Creio que coube a um presidente norte-americano a ideia luminosa de que o Atlântico devia ser visto não como um mar que separa, mas como 
um rio que une. Referia-se à proximidade entre a Europa Ocidental e a América do Norte. O meu sentimento é que, em 2018, devemos ir mais 
longe, sublinhando o Atlântico como um rio largo que une as Américas, a Europa e África. Numa frase: o elo transatlântico adquire toda a 
pertinência no quadro da centralidade do Atlântico e da interlocução entre o Atlântico Norte o Atlântico Sul.  
 
A valorização da CPLP é uma linha estratégica da política externa nacional, que se materializa na concertação diplomática como no 
relacionamento económico, na cooperação para o desenvolvimento e no pleno aproveitamento partilhado da dimensão global da língua 
portuguesa. Mas a CPLP não esgota a nossa atenção a África e à América Latina, aos seus países e organizações regionais. Pelo contrário, 
assumimos crescentemente, na prática, que o relacionamento com os países não-lusófonos de África, da América Latina e das Caraíbas constitui 
o prolongamento lógico da nossa particular interação com os países lusófonos, e ambas as direções se enriquecem mutuamente. Temos, por 
conseguinte, uma dupla vocação atlântica: aquela que decorre da maneira como entendemos a comunidade política e de segurança formada 
pelos Estados Unidos, o Canadá e a Europa – e sublinha a indispensabilidade de ela dialogar com o Atlântico Sul; e aquela que decorre do modo 
como aprofundamos e expandimos o nosso parentesco estrutural, por via da língua e da história, com os países de língua portuguesa em África 
e na América Latina para outros países e regiões dos mesmos continentes.  
 
Finalmente, no âmago da ação externa está a fortíssima ligação com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Mas não 
representadas imaginariamente como um bloco homogéneo, que transportasse década após década uma única matriz identitária e um único 
padrão de comportamento. Essa homogeneidade nunca realmente se verificou. Entretanto, a sucessão de vagas e gerações de migração, a 
diversidade das condições, motivações e destinos, as caraterísticas e durações dos trajetos de mobilidade, tudo isso tem acentuado a 
diversidade dos perfis dos migrantes. Do seu  lado, o enraizamento das comunidades nas sociedades de acolhimento, a emergência de segundas 
e terceiras gerações, as inserções plurais nos sistemas escolares, nos mercados de trabalho e nos tecidos sociais e institucionais locais, fazem 
aumentar tremendamente a heterogeneidade e o dinamismo dessas mesmas comunidades. A ligação com elas, trave-mestra da nossa política 
externa, tem de ser trabalhada tendo em consideração e tirando partido da sua diversidade social e da variedade de formas de associação e 
redes em que se vão afirmando.  
 
A matriz fundadora, com os seus quatro lados, continua bem presente e consolidada. Porém, mudada: mais densa, mais rica, mais ampla. E 
pergunto-me se não chegou a hora de assumir que, pelo seu próprio desenvolvimento, ela não terá evoluído para uma configuração que a 
imagem do quadrilátero já não restitui. Pergunto-me, e pergunto aos diplomatas portugueses, se não é tempo de reconhecer que pelo menos 
duas linhas de política externa, certamente provindas (se quisermos falar assim) daquela matriz convencional, cresceram e se autonomizaram o 
suficiente para deverem ser tratadas e enunciadas como dimensões distintas. E, nesse caso, já não bastará falar de quatro lados, mas sim de seis, 
e o polígono ilustrativo passaria a ter a forma de um hexágono.  
 
Vou até mais longe, sugerindo que, na prática, já é isto que temos feito – e o que falta é adequar o discurso político à prática. O discurso é muito 
importante, porque diz respeito ao modo como pensamos, verbalizamos e comunicamos a ação. E por isso me parece preciso dizer que, de facto, 
ao longo dos últimos anos temos trilhado, para além da Europa, do Atlântico, da CPLP e das comunidades (na forma enriquecida e evolutiva que 
já referi), o caminho da internacionalização; e temos feito do multilateralismo um forte pilar de presença no mundo.  
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7. Valorizar a internacionalização  
 
Com efeito, não vejo nenhuma razão para não individualizar, com o nome de “internacionalização”, uma linha que será cada vez mais decisiva na 
política externa de Portugal. E não trato apenas da economia. É muito importante, mas não esgota o conjunto da política de internacionalização.  
 
Comecemos por ela. Todos observamos a mudança em curso, que não foi produzida por este Governo, pela simples razão que este tipo de 
transformações económicas não é produzido por governos. Estes, com as suas medidas ou inações, podem, isso sim, ajudar ou prejudicar.  
 
O crescimento do produto nacional tem beneficiado, nos últimos anos, de um contributo importante, primeiro, das exportações e, mais 
recentemente, do investimento. Desde 2012, Portugal conseguiu apresentar uma balança comercial positiva; e, em 2017, saiu do Procedimento 
por Défices Excessivos da UE. Assim superou aquele que era, economicamente, o seu problema principal: a coexistência de défices nas contas 
externas e nas contas públicas. As exportações, que representavam 27% em 2005, terão chegado aos 43% em 2017. Nos primeiros 15 mercados 
de exportação conta-se uma larga maioria de clientes da UE, mas também os Estados Unidos, Angola, o Brasil, a China, Marrocos e a Suíça. Países 
europeus, latino-americanos e africanos contam-se entre os principais destinos do investimento português no estrangeiro. O país conseguiu, 
nos tempos mais recentes, um saudável equilíbrio entre o incremento da procura interna, o investimento e a procura externa. Vivemos um bom 
momento; e, portanto, a exigência que nos confronta a todos – empresários, trabalhadores, consumidores, parceiros sociais, instituições de 
formação, mas também o Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto tutela da AICEP e da rede diplomática e consular – é transformar este 
momento num processo, converter este evento num contínuo, fazer desta boa ocasião uma mudança estrutural.  
 
Quanto ao MNE, o caderno de encargos é claro: participar no esforço e comandar a política de abertura da economia portuguesa ao exterior, 
apoiando as empresas nos processos de internacionalização e de subida nas cadeias globais de valor, desbravando novos mercados, 
consolidando os mercados maduros e os mercados emergentes, e atraindo investimento estrangeiro para o nosso país, com natural preferência 
por investimento produtivo, de médio e longo prazo e gerador de emprego.  
 
Esta é, seguramente, a missão da AICEP. Mas que ela só pode desempenhar cabalmente com o concurso de todos os diplomatas, de todas as 
embaixadas e todos os consulados. É, portanto, uma missão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como tal.  
 
A internacionalização não se declina apenas no plano (essencial) da economia. Declina-se também na política da língua. Basta perguntarmo-nos 
sobre qual é o nosso principal recurso no mundo. É a língua portuguesa: o facto de ela ser uma língua global, estar entre as cinco mais faladas, 
ser a mais falada no Hemisfério Sul e uma das de maior dinamismo demográfico – estimando-se que, pertencendo agora a mais de 260 milhões 
de pessoas, quatro quintos das quais residentes no Brasil, venha a ser falada, até ao fim deste século, por quase 500 milhões, a maior parte dos 
quais africanas.  
 
Como não me canso de repetir, a língua portuguesa não é a língua dos portugueses. É, certamente, a língua de Fernão Lopes e do Padre António 
Vieira, como é de Machado de Assis e João Guimarães Rosa, de Luandino Vieira e Mia Couto, de Clarice Lispector e Germano de Almeida. É de 
todos os que a falam, nos países onde é língua materna, língua segunda ou uma das línguas oficiais.  
 
Mas as suas fronteiras também não se confinam à CPLP, ou mesmo aos países da CPLP e suas diásporas. A nossa língua é uma língua global, e 
como língua de expressão e comunicação, como língua de criação e de cultura, como língua de ciência, economia e diplomacia. A sua 
internacionalização é, pois, um fim em si mesmo, que cabe na linha mais geral da política de internacionalização. Missão do instituto Camões, 
claro, nas vertentes 
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complementares da provisão de ensino da língua de herança, da integração curricular nos sistemas de ensino não superior do maior número 
possível de países, de articulação com universidades estrangeiras na formação de professores, nos estudos graduados e pós-graduados, nas 
cátedras e ensino e investigação, na qualificação de tradutores e intérpretes, na oferta de cursos de português para públicos e fins específicos. 
Também este esforço requer o empenhamento de toda a rede diplomática e de todo o Ministério.  
 
Quem diz língua diz cultura. Culturas, evidentemente. A promoção internacional da cultura portuguesa e das culturas de língua portuguesa, a 
difusão do património e das artes, a expansão das indústrias criativas, constituem dimensões indispensáveis da política de internacionalização. 
Dela fazem parte integrante. E, por isso, é tão importante o programa que, desde 2017, conduzimos em conjunto com o Ministério da Cultura em 
torno da ação cultural externa. A realização do programa do ano passado e a preparação do programa do ano presente mostram bem os ganhos 
de escala, eficiência e visibilidade que se obtêm juntando as iniciativas dos organismos e serviços da Cultura com os do Camões, da AICEP e das 
embaixadas e consulados.  
 
A seguir à economia, à língua e à cultura, a cooperação representa um quarto vetor essencial da política de internacionalização. O que não lhe 
retira valor em si própria, no quadro do relacionamento bilateral com diferentes Estados, com natural destaque para Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e como participação nossa no esforço mundial de construir paralela e articuladamente 
a segurança e o desenvolvimento. Mas a cooperação acentua a dinâmica de internacionalização da economia e sociedade portuguesa num duplo 
sentido. Primeiro, pelo alargamento geográfico. De facto, sem retirar qualquer tipo de prioridade aos países já assinalados, temos procurado 
alargar o seu âmbito, incrementando os projetos com outros países, designadamente africanos e latino-americanos, bilateralmente ou no 
quadro de organizações regionais como a CEDEAO e a Conferência Ibero-americana; e vamos pondo em prática projetos de cooperação na 
cooperação, seja através de cooperação trilateral e triangular, em que Portugal e outro Estado (do Norte ou do Sul) se relacionam com um 
Estado terceiro, do Sul, seja no quadro da cooperação da União Europeia, em projetos cuja gestão é delegada, exclusiva ou parcialmente, a 
Portugal. Em segundo lugar, ligamos mais cooperação para o desenvolvimento e internacionalização económica quando enfatizamos a 
dimensão do investimento e das parcerias de investimento nos projetos bilaterais ou multilaterais de cooperação, como de resto querem os 
países beneficiários e consagram declarações de múltiplas cimeiras e encontros (desde logo, a Cimeira de Abidjan entre a UE e a União 
Africana).  
 
Devemos ainda destacar o apoio da diplomacia e da política externa aos processos de internacionalização em curso noutras áreas, de que o 
ensino superior e a ciência e tecnologia são um exemplo cristalino. Envolvem quer a atração de estudantes, docentes e investigadores para as 
escolas e centros nacionais, quer a integração destas escolas e centros nas redes internacionais de produção e circulação de conhecimento. E 
não esqueçamos, finalmente, o objetivo, que não pertence apenas às embaixadas, à AICEP e ao Turismo de Portugal, da promoção sistemática e 
em todo o mundo da nossa pátria como um país em que vale a pena investir, que vale a pena visitar e em que vale a pena viver.  
 
A boa compreensão desta linha de política externa cuja autonomização e expansão aqui defendo exige, pois, uma conceção ampla e um trabalho 
multidisciplinar e multinível, que o fim é a internacionalização, isto é, a abertura ao exterior e a valorização no exterior da economia e da 
sociedade portuguesa. Para isso dispomos de vários instrumentos fundamentais, de que convém fazer uso pleno e harmonioso. Sem a 
preocupação de ser exaustivo, lembrarei aqui, em primeiríssimo lugar, a atribuição ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da condução de 
toda a ação pública na frente externa, assegurando a responsabilidade pela coordenação intersetorial das medidas e programas e garantindo a 
sua coerência sistémica. Recordo, em segundo lugar, a interação virtuosa entre as entidades públicas, como a rede diplomática, a AICEP e a sua 
rede externa, e as empresas, as associações empresariais e câmaras de comércio, os clusters e polos de competitividade. Depois, a aproximação 
crescente, mas que é necessário continuar a induzir, na nossa própria casa, entre as áreas da internacionalização, da cooperação e das 
comunidades, fomentando o esforço conjunto de estruturas como a AICEP, o Camões, a Sociedade Financeira para o Desenvolvimento (SOFID) e 
o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora.  17 
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Dispomos de importantes instrumentos de programação, anual e plurianual, claros nos seus princípios, objetivos e metas intermédias, como o 
Programa Internacionalizar ou o Plano Indicativo da Ação Cultural Externa. Os vários grupos de contacto intersetorial desempenham um papel 
importante: tem sido, por exemplo, o grupo conjunto do MNE e do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural a pilotar o 
esforço de levantamento das múltiplas barreiras alfandegárias e não-alfandegárias à exportação de bens agroalimentares; a mesma concertação 
se verifica, entre o MNE e o Ministério  da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no campo da diplomacia científica. As reuniões das comissões e 
subcomissões mistas bilaterais e os encontros políticos e técnicos constituem ainda, e naturalmente, instrumentos-chave desta frente externa 
da política de internacionalização.  
 
Não faltarão oportunidades em 2018: a nova edição da Web Summit; a participação de Portugal, enquanto país-convidado, na feira do livro mais 
importante da América Latina, que é a Feira de Guadalajara, no México; as já aqui mencionadas comemorações do 10 de Junho, nos Estados 
Unidos, e o entorno económico, cultural e institucional que delas faremos. 2018 será, enfim, um ano forte na preparação de duas grandes 
iniciativas  
 
de projeção da imagem de Portugal: as comemorações do quinto centenário da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães (2019-
2021); e a participação na próxima Exposição Universal de 2020, no Dubai.  
 
8. Valorizar o empenhamento no multilateralismo  
 
Fechemos agora o polígono com um sexto e último lado, o multilateralismo.  
 
A valorização e o empenhamento no multilateralismo é uma marca genética da democracia portuguesa: um contraponto radical à tradição 
salazarista do “orgulhosamente sós” e aos seus (felizmente diminutos) avatares contemporâneos; e a plena consciência de que o nosso lugar é 
com os outros, com eles nos comparamos e com eles interagimos. Também foi por isso que permanecemos convictamente membros da NATO 
(de que havíamos sido cofundadores, não seguramente porque fôssemos democráticos em 1949, mas por imperativos de realismo 
geoestratégico exógeno), que entrámos no Conselho da Europa, ou que pedimos adesão à então Comunidade Económica Europeia. A União 
Europeia, o Conselho da Europa, a OSCE, a OCDE, a União para o Mediterrâneo são charneiras para o envolvimento multilateral; e o mesmo se 
diga para as instituições do sistema de Bretton Woods, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e outras instituições 
financeiras multilaterais; para agências muito importantes de regulação da globalização, como a Organização Mundial do Comércio; e várias 
outras plataformas internacionais, incluindo a CPLP e a Conferência Ibero-americana. A chave está, claro, no sistema multilateral por excelência, 
as Nações Unidas e suas agências especializadas.  
 
Não é, porém, o facto de participarmos que justifica a minha proposta de autonomizar o multilateralismo como uma linha em si mesma da 
política externa. Esse facto poderia ser facilmente subsumido numa das linhas anteriores: a União Europeia no primeiro lado do antigo 
quadrilátero, a NATO no segundo, a CPLP, no terceiro, evidentemente; e o exercício prosseguiria sem dificuldade verdadeiramente 
inultrapassável. O que individualiza não é a participação, mas o nível e o objetivo da participação. É ser fim e conteúdo crucial da política 
externa portuguesa contribuir para valorizar o multilateralismo, como condição necessária de uma ordem internacional baseada em  regras e na 
concertação entre todos. E, especificamente, enfatizar a centralidade e o papel insubstituível das Nações Unidas, como expressão maior dessa 
maneira de conceber e praticar as relações internacionais e de procurar implementar um nível apropriado de governação à escala mundial. Esse 
partido claro e explícito pelo multilateralismo é que me atrevo a considerar como um traço forte de política externa (ao mesmo tempo uma 
finalidade e uma maneira de agir), ombreando com os demais.  
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O que sugiro é que levemos a sério, sem euforias nem ilusões, mas com a plena consciência da realidade e da responsabilidade que dela decorre, 
o modo como Portugal se tem afirmado, nos últimos anos, na comunidade internacional: como um país genuinamente convicto da necessidade 
do multilateralismo, fortemente empenhado nas múltiplas plataformas multilaterais, incontroversamente defensor da ideia de uma ordem 
internacional fundada no direito e na concertação diplomática e contribuindo com um certo perfil, gerador de algum valor acrescentado para tal 
ordem. Claro que pensamos que todos os atores da ordem internacional contribuem ou podem contribuir para ela à sua maneira, e ela precisa 
dos contributos de todos e cada um. Mas é óbvia uma maneira nossa, que pode e deve ser descrita sumariamente (se permitirem que repise o 
que venho dizendo em várias ocasiões e outros dizem tão bem ou melhor do que eu), nestes seis elementos simples: sermos produtores 
líquidos de segurança (uma expressão talvez demasiado tecnocrática, mas que nos inscreve bem na banda dos que contribuem para a causa da 
paz e não para a eclosão de crises); sermos bons construtores de pontes, mediadores empenhados e honestos de relações, por vezes bem 
complexas, entre diferentes situações, agentes e interesses; sermos voz (não a voz, uma voz) de micro, pequenos e médios países; sermos um 
ator global, no sentido de estarmos à vontade no relacionamento com qualquer parte do mundo, e privilegiando a atitude não-confrontacional; 
sermos aliados e parceiros estáveis e confiáveis; e sermos proficientes no desempenho das missões e tarefas que assumimos. Acrescente-se a 
estes elementos a facilidade de comunicação – cujas raízes são históricas mas que temos sabido consolidar – com virtualmente todos os grandes 
espaços civilizacionais, da Índia à China e do Japão ao Sudeste Asiático, do Mediterrâneo ao Golfo e ao Mundo Árabe, da África Ocidental à África 
Central e Austral, da Europa e do Atlântico Norte à América Latina e às Caraíbas; e julgo que será bem acolhida a sugestão de pensarmos a sério 
em fazer valer o multilateralismo como uma orientação básica da atual política externa portuguesa.  
 
Não são apenas as palavras (que, de resto, por si mesmas, já são dramaticamente importantes). Tudo o que estamos fazendo nas Nações Unidas 
nos impele à assunção plena de uma nova responsabilidade. Nós apoiamos o programa de ação e de reformas do Secretário-geral António 
Guterres. Nós incrementámos significativamente o nível de envolvimento nas missões de paz, designadamente em África. Acabámos de concluir 
um mandato frutífero no Conselho dos Direitos Humanos. Realizámos uma campanha bem-sucedida para o Conselho Executivo da UNESCO e 
para outros órgãos e lugares, como a Comissão de Direito Internacional, o Comité dos Direitos Humanos ou a Comissão dos Limites da 
Plataforma Continental. Sabemos que somos especialmente escutados e estudados, na cena internacional, em temas tão importantes como a 
segurança, a preservação e a governação dos oceanos, a abordagem das drogas do ponto de vista da saúde pública, o combate às alterações 
climáticas e a promoção das energias renováveis, a defesa dos direitos económicos, sociais e culturais, ou as práticas de acolhimento e 
integração de migrantes. Como poderíamos obliterar este papel e as suas consequências?  
 
Aliás, Portugal assumiu, e bem, compromissos inequívocos e vinculativos em várias, senão em todas as principais agendas multilaterais de hoje. 
Muitas dependem hoje, decisivamente, da liderança da União Europeia, em virtude do retraimento norte-americano e das hesitações e 
ambiguidades, quando não oposição pura e dura, que continuam a marcar outras potências. O que duplica a exigência que nos é colocada, 
porque ela nos interpela quer como nação individual quer como parte da União. São agendas tão determinantes para o futuro próximo como a 
das alterações climáticas, onde definimos objetivos nacionais precisos: transitar até 2050 para uma economia neutra em carbono; até 2030, 
deixar de produzir energia elétrica a partir do carvão; e outros. As questões da sustentabilidade, segurança e governação dos oceanos definem 
outra agenda relevantíssima. Prosseguem o objetivo 14 da Agenda 2030, que nos é particularmente caro, embora todos os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável nos digam respeito. O mesmo se diga da diplomacia para a paz e nos direitos humanos, bem como  das parcerias 
entre o Norte e o Sul para o desenvolvimento. Participamos e participaremos ativamente no Compacto Global das Migrações.  
 
Aliás, a apresentação da candidatura de António Vitorino ao cargo de Diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM) tem uma 
relação direta com este nosso empenhamento. Não é uma candidatura construída contra quem quer que seja.  
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É um contributo que oferecemos, por duas razões muito simples: entendemos que a eleição do novo Diretor-geral deve ser ocasião para o 
reforço do papel e das atividades da OIM; e António Vitorino parece-nos ter a experiência e o pensamento necessários para ver nas migrações 
um elemento estrutural da história humana e uma força social e económica positiva, que por isso mesmo deve ser aproveitada e regulada.  
 
2018 oferecer-nos-á ainda outras oportunidades de enfatizar o empenhamento no multilateralismo. Decorrerá em abril, em Lisboa, a 
conferência internacional que dará mais um passo na transformação da Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios, fundada e dirigida 
por Jorge Sampaio, num Mecanismo de Resposta Rápida a Situações de Emergência no Ensino Superior, a ser apropriada como tal pela 
comunidade internacional. Teremos a reunião preparatória da próxima Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que nos propusemos 
organizar em 2020. Desenrolar-se-ão atividades da novel Aliança para a Descarbonização dos Transportes, que agrupa Portugal, mais cinco 
países e vários operadores privados. Cumpriremos marcos intermédios na Agenda 2030 e na Agenda do Clima. E acompanharemos o mais 
próximo possível o processo de reforma interna das Nações Unidas.  
 
9.       A caminho de um hexágono  
 
Por tudo isto, creio que uma forma de rematar as considerações reflexivas próprias de um Seminário Diplomático é imaginar uma nova 
representação geométrica da política externa portuguesa: um hexágono em cujos lados se inscreveriam as suas linhas de orientação 
fundamentais. Quem preferir outro tipo de analogia poderá também recorrer à noção das marcas de água, essas imagens discretas que um olhar 
atento consegue identificar num documento e assim atestar a sua genuinidade. A nossa política externa apresentaria assim seis marcas de água: 
a Europa, o Atlântico, a Lusofonia, as  Comunidades, a Internacionalização e o Multilateralismo. Vejo-as na nossa prática, quero vê-las mais 
enunciadas e valorizadas no discurso. Porque existem e porque nos ajudam. Preparam-nos, aliás, muito bem para o muito que temos de fazer 
em 2018.  
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REITOR DA PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS 
Enrico Letta 

Europe towards the end of the legislature: time for action 
 
 
Quelle Europe voulons-nous ? 
  
La question – “Quelle Europe voulons-nous ?” – est sans aucun doute fondamentale pour notre futur et, surtout, pour le futur de nos enfants. 
  
L’Eurocentrisme 
  
Pour répondre à cette question, il faut regarder en arrière, regarder la construction européenne et comprendre qu’il y a une grande différence 
entre les moments actuels et les précédents. La reconstruction après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les tensions découlant de la 
menace soviétique ont maintenu l'Europe au centre des échecs géopolitiques du monde. Puis, en 1989, l'Europe a conservé un rôle central dans 
la politique mondiale, à cause de la chute du mur de Berlin et la fin du bipolarisme. 
  
Cette centralité s'étendait également à l'économie, parce que l'Europe représentait environ un tiers du PIB mondial. Avec le Japon et l'Amérique 
du Nord, nous avions le monopole de la technologie : celui-ci nous permettait de bien vivre sans nous préoccuper de ce qui se trouvait en 
dehors de notre continent. J’utilise souvent l'exemple du G7, puisqu’il capture bien la suprématie européenne : en 1975, quand Schmidt et 
Giscard d'Estaing ont créé le G7, il y avait quatre pays européens (France, Allemagne de l'Ouest, l'Italie et le Royaume-Uni) parmi les sept plus 
grands du Monde. 
  
Cette brève disgression nous suggère une chose : l'Europe est née et a grandie dans et pour un monde "euro-centrique". 
  
Un monde qui n'existe plus et qui ne reviendra pas, à cause d'un changement marquant : aujourd'hui les technologies sont accessibles à 
presque tout le monde. La combinaison de cela avec la démographie crée un phénomène de multiplication sans précédent dans l'histoire : nous 
vivons dans un monde où la puissance économique est de plus en plus dépendante de la force démographique. Aujourd'hui, ce lien est plus 
évident que dans le passé, car les technologies sont de moins en moins «monopolisables».  
  
C’est la raison pour laquelle des géants comme la Chine et l'Inde sont restés en marge de la concurrence mondiale, même en ayant une 
population jusqu'à 20 fois plus élevée que dans les principaux pays européens. En quelques années, cette arène compétitive a soudainement vu 
l'entrée de centaines de millions de personnes : la conséquence a été un déplacement du centre gravitationnel du monde loin de l'Europe, vers 
l’Asie.  
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Si la démographie devient un levier essentiel pour obtenir un avantage concurrentiel, la mathématique du vieillissement européen ne laisse 
aucun doute : nos pays, tous seuls, n'ont aucun espoir. Par exemple, il suffit de penser que le Nigeria, à lui seul, aura une population au moins 
égale à celle de tous les «grands» pays européens combinés. Si on organisait un G7 en 20 ans, en utilisant les mêmes critères de Giscard et 
Schmidt, aucun pays européen ne pourrait siéger à la table des Grands du monde. Ce serait une conversation américaine, asiatique, africaine ; 
pas européenne. 
 
L’Europe adulte 
 
C'est avec cette image dans la tête qu’on doit essayer de donner une réponse à la question initiale. Si nous voulons continuer à être influents 
dans le monde ; si nous voulons continuer à participer à la rédaction des règles de fonctionnement du monde ; si nous voulons continuer à 
défendre nos acquis en termes de droits de l'homme, de libertés civiques, de normes sociales et environnementales ; si nous voulons tout cela, 
nous n'avons pas le choix : nous avons besoin d'une Europe adulte, car seule une Europe vraiment adulte peut survivre dans ce monde de 
brutes. 
 
Qu'est-ce que signifie, une Europe adulte ? 
 
D'un point de vue conceptuel, l'abandon de l'adolescence présuppose le passage à travers des terres inexplorées. Et c'est exactement un 
changement du terrain dont l'Europe a besoin pour grandir. Il se résume dans la question suivante : comment peut-on passer d'une influence 
exclusivement fondée sur le pouvoir économique à une force basée sur l'attractivité de nos valeurs ? 
 
Pour répondre, tout d'abord, il faut réfléchir à nos valeurs afin que tout le monde en prenne conscience. 
 
L'entrée soudaine sur la scène mondiale de géants extra-européens doit nous faire prendre conscience de l’importance de nos valeurs, de ce que 
nous représentons dans le monde et de ce que nous pouvons y apporter. Les droits de l'homme dérivent des principes éthiques classiques-
européens qui sont apparus dans la Déclaration des Droits de l'Homme et des Citoyens pendant la Révolution française et, par elle, dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, signée ici à Paris en 1948.  
 
L'État-providence, les droits des travailleurs, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit à la santé et à l'éducation universelle, la 
protection du patrimoine artistique et culturel, la laïcité de l'État ; toutes ces valeurs sont très importantes pour nous européens. 
 
Je veux continuer avec cette liste, car il est essentiel de nous rappeler nos acquis. À Paris, il y a deux ans, sous la houlette de la France, aidée par 
une compacité européenne, nous avons signé un accord historique dans la lutte contre le changement climatique. Un accord qui ne doit pas être 
considéré comme allant de soi : il suffit de regarder les derniers mouvements de la nouvelle administration américaine. 
Encore, la peine de mort. La peine de mort est prescrite partout dans l'Union européenne et constitue une condition préalable pour en faire 
partie : elle n'existe nulle part dans le monde ; même pas aux États-Unis. 
 
Même le respect de la démocratie n'est pas une chose qu’on devrait considérer comme normal. Bien qu'avec toutes nos limites et nos larges 
possibilités d'amélioration, notre engagement à la défense de la démocratie est fondamental. Ne regardez pas seulement dans le monde, mais 
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aussi à nos portes, avec la situation en Ukraine et l’inquiétante dérive autoritaire de la Turquie. Regardez même à l'intérieur de nos frontières : je 
pense surtout à la crise catalane et aux virages illibéraux de certains pays d'Europe de l'Est. 
 
Il faut alors défendre nos valeurs : c'est une question de responsabilité face au monde et face aux générations futures. Une Europe adulte est une 
Europe capable de prendre ses responsabilités. 
 
Mais il faut aussi que toute cette réflexion sur les valeurs puisse se concrétiser dans la vie quotidienne des personnes. Cela passe à travers la mise 
en œuvre effective de deux principes clés de la construction européenne : la subsidiarité et la démocratisation. 
  
Subsidiarité 
 
Le premier principe, la subsidiarité, est l'esprit de l'Europe.  
 
L’idée sous-jacente la subsidiarité c’est la suivante : le choix du niveau d’action publique – local, national, ou européen – devrait être le niveau le 
plus pertinent en termes d’efficacité et de bénéfices pour les citoyens.  Malheureusement, aujourd'hui, son application n'est  pas claire : même les 
gens qui travaillent dans les gouvernements européens n’ont pas une idée vraiment claire du fonctionnement de la subsidiarité. Le résultat est 
une grande confusion entre niveaux de gouvernance : du niveau de la ville jusqu’au niveau communautaire, en passant pour le niveau provincial, 
régional et national. Cette confusion permet aux décideurs de différents niveaux de faire rebondir leurs responsabilités entre eux. C'est 
particulièrement le cas au niveau de politiciens nationaux qui, comme on dit, tendent à « nationaliser les succès et à européiser les faillites ». 
 
Une Europe adulte ne peut pas se permettre ces confusions, qui alimentent les inefficacités et éloignent encore plus les citoyens. On a besoin 
d'une subsidiarité claire et légitime, susceptible d'établir une véritable souveraineté européenne. N'ayez pas peur d'associer ces deux mots : 
souveraineté européenne. Beaucoup de populistes ont fait du concept de souveraineté leur cheval de bataille, leur raison d’être : ce n'est pas par 
hasard qu'on les appelle souverainistes. Face à ça, on doit répondre en disant la vérité aux citoyens : la souveraineté, soit elle sera Européenne ou 
elle sera de plus en plus perdue. 
 
Il faut donc qu’il y ait une division claire des compétences pour être à la hauteur des grands défis d'aujourd'hui et de demain. 
 Et sur toutes les questions où la dimension nationale a perdu son efficacité, une souveraineté européenne, seule, elle peut garantir un impact 
concret et positif sur la vie des gens. Je pense, par exemple, à la nécessité de renforcer les investissements publics européens, de subventionner 
les travailleurs touchés par la mondialisation et la transition technologique, de créer des synergies sur la défense et la sécurité, ou même à une 
gestion européenne de la question des réfugiés. 
 
Cette dernière, la crise des réfugiés, me permet de connecter avec le second grand champ d’application de la subsidiarité : l'identité. 
 
Aujourd'hui, la question identitaire est devenue centrale. Les résultats des élections récentes, par exemple en Hollande, en Allemagne ou en Autriche, 
suggèrent qu'il n'est pas possible de tout ramener aux conditions économiques. Certains partis d'extrême droite ayant des positions anti-européennes, 
xénophobes et plus autoritaires, ont trouvé un soutien dans des régions relativement riches. Cela doit nous faire réfléchir et suggère qu’on est face à un 
défi qui va plus en profondeur ; qui arrive jusqu’à l'identité. 
 

Presidente da Fundação Oriente, Carlos 
Monjardino 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva 

Reitor da Paris School of International 
Affairs, Enrico Letta 

Secretário de Estado da 
Internacionalização, Eurico Brilhante 
Dias 

Diretor dos Assuntos Externos das 
OGMA, Paulo Monginho 

Presidente do Conselho de 
Administração do Porto de Sines, José 
Luís Cacho 

Presidente do Conselho de 
Administração da EDIA, José Pedro 
Salema 

Presidente da AICEP, Luis Castro 
Henriques 

Prémio 2017, Jorge Torres Pereira 

Ministro francês da Europa e dos 
Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le 
Drian 

Presidente do CICL, Luís Faro Ramos 

Programa 

Notas Biográficas dos Oradores 



24 

On pensait qu’en créant une Europe ouverte sans frontières et avec la même monnaie, les gens auraient suivi, presque automatiquement. Les 
connexions sont rapides, pas seulement dans l'internet. L'identité prend plus de temps. Elle est profondément enracinée dans la proximité et, 
dans le temps de grand incertitude, elle revient avec beaucoup de force et elle devient un abri. Et aujourd'hui, l'incertitude est, à mon avis, liée à 
l'éveil soudain de l'eurocentrisme, dont j'ai parlé au début. 
Mais c'est précisément en abandonnant cet eurocentrisme et en adoptant une perspective globale qu’on peut prendre conscience que, 
finalement, nous Européens partageons une base commune. Je voyage souvent hors d'Europe et c'est quand je suis loin, dans les rues bondées 
de Shanghai ou de Tokyo, que je me rends compte que "nous Européens" existons vraiment. Là-bas, ce qui nous unit l'emporte sur ce qui nous 
divise ! 
 
Une Europe adulte est alors une Europe consciente de soi-même ; une Europe qui n'a pas besoin d'aller à 10 000 km de ses frontières pour 
comprendre ce qu’elle est, pour comprendre que les valeurs dont j'ai parlé avant, sont notre patrimoine commun.  
Quand les gens me posent des questions sur mes origines, je dis toujours que je suis de Pise, ma ville, et à laquelle je me sens très attaché. Mais 
je me sens aussi toscan et italien. Enfin, je suis aussi un fier européen. Il faut donc dépasser l'idée d’un antagonisme entre identités. La réflexion 
sur les valeurs qui nous unissent doit servir à créer une subsidiarité identitaire, avec des niveaux différents qui ne s'excluent mutuellement pas, 
mais qui se complètent. L'Europe, en effet, ne veut pas effacer les diversités ; elle veut les enrichir, en ajoutant un niveau supplémentaire.  
En général, la logique de la subsidiarité est la solution à tant de problèmes de l’Europe dans plusieurs domaines. 
 
Démocratisation  
 
Le deuxième principe est celui de la Démocratisation.   
 
Aujourd'hui, les Européens ne comprennent pas comment les décisions sont prises à Bruxelles, mais ils connaissent bien les conséquences de 
ces décisions sur leur propre vie. J'ai été très impressionné de lire une donnée : selon une enquête récente sur la perception de l'efficacité de 
leur vote, la moyenne des citoyens européens est de 36%, contre 17% des Américains. Il s’agit d’une différence presque double avec des chiffres 
même plus hauts dans certains pays Méditerranées et de l’Europe de l'Est. 
 
La distance avec le processus décisionnel européen est frustrante. Le sens de l’inefficacité de leur vote aliène finalement les gens qui prennent, 
même ici, refuge dans la proximité. Ces personnes ne se sentent pas en contrôle de leur propre vie, et pour cela, elles veulent un retour à la 
souveraineté nationale. 
 
Mais s'il est vrai que certaines décisions importantes prises au niveau européen ont un impact direct sur tous les citoyens européens, il est également 
nécessaire de créer un discours transnational européen, qui offre des possibilités de discussion, d'échange et d'apprentissage mutuel. Regardons ce 
qui se passe aujourd'hui en Europe. Bien que chaque pays a ses propres spécificités, dans de nombreuses régions d'Europe, nous sommes confrontés 
aux mêmes problèmes majeurs : en premier lieu, la migration et l’euro. S'y ajoute le fait que les élections dans chacun des grands pays européens sont 
suivis avec une grande attention, parce que leurs effets ne sont pas simplement au niveau national. L'exemple français est peut-être le plus frappant : 
en mai de cette année il n'y avait pas seulement en jeu l'avenir de la France, mais aussi de l'Europe entière. 
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Donc, nombreux éléments sont déjà transnationaux. Voilà pourquoi, je considère qu'il est essentiel d'accompagner l'émergence d'un discours 
transnational par la création de mouvements politiques paneuropéens. Des mouvements politiques transnationaux qui soient inclusifs et qui 
utilisent les nouvelles technologies pour surmonter les obstacles géographiques. Des formations de ce type seraient utiles non seulement pour 
renforcer un sentiment d'appartenance à l'Europe, mais aussi pour faciliter les contacts entre les Européens de nationalités différentes.  
 
L'échange d'idées et la compréhension mutuelle aideraient à sortir de ce conflit dangereux entre stéréotypes, comme lors de la crise grecque, où 
Merkel a été représentée dans l'uniforme de la SS et les Grecs comme prodigues et immoraux. Les mouvements démocratiques européens 
auraient donc aussi l'avantage de mettre un frein sur le dangereux procès de déshumanisation, qui fait tant de mal à la démocratie. 
 
D'un point de vue institutionnel, il est nécessaire d'ajouter à tout cela la création des circonscriptions paneuropéennes. Je le propose dans mon 
livre. Le Brexit offre une excellente opportunité d'améliorer la démocratie de l'Union. Les Britanniques laisseront 73 sièges au Parlement 
européen. Si nous décidons de les redistribuer, cela se terminerait dans un marchandage désolant, qui éloignerait encore plus les citoyens des 
institutions communautaires. Au contraire, on pourrait les utiliser pour créer une première liste paneuropéenne tout de suite, dès les 
prochaines élections européennes en 2019. Si l’on y réussit, on aurait des listes transnationales avec des résultats clairs et visibles pour 
composer de manière transparente les équilibres politiques institutionnels et faire les choix conséquents en terme de politiques européennes. 
 
Conclusion 
  
Nous avons établi que l’on a besoin d'une Europe adulte, mais c’est n’est pas le cas de tout le monde. Certains répondent à cette question – 
quelle Europe voulons-nous ? – en regardant vers le passé. Ils prétendent que refermer les frontières et renationaliser certaines compétences, 
nous permettra de retrouver la grandeur du passé. Ils mentent.  
 
 Les interconnexions du monde globalisé ont rendu impossible de se désintéresser. Les seuls à payer pour les conséquences de notre repli 
seront nous-mêmes, car les processus de mondialisation ne s'arrêteront pas. Si nous serons désintéressés, nous subirons les phénomènes. Il 
suffit de penser à l'air que nous respirons : la pollution dépend non seulement de nos activités, mais aussi de celles d'autres pays, parce qu'il n'y 
a pas de frontières dans l'atmosphère. 
 
 Le choix est donc le nôtre: en nous repliant sur nous-mêmes, nous serons de simples rule takers, c’est-à-dire ceux qui vont juste appliquer le 
règles. Au contraire, si nous travaillons pour que l'Europe devienne adulte, alors nous pourrons être des rule makers, c'est-à-dire ceux qui 
écrivent les règles du fonctionnement du monde. Si nous restons unis, nous pourrons nous asseoir à la table avec les chinois, les américains et 
les autres géants du monde de demain. Seulement dans cette façon nous pourrons défendre et promouvoir nos valeurs.  
 
 L'Europe que nous voulons est d'abord un choix, que seulement nous, les citoyens, pouvons faire. Et nous ne devrions pas le faire en pensant de 
nous-mêmes, mais surtout de ceux à qui nous laisserons cette planète.  
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Ministro Francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros 
Jean-Yves Le Drian 

Discours de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, lors du séminaire diplomatique des ambassadeurs 
portugais 
 
Messieurs les Ministres, Chers Amis, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Je tiens d’abord à vous remercier Monsieur le Ministre, à te remercier, Cher Augusto, de votre invitation, de ton invitation,  et de la chaleur amicale 
de votre accueil, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, membres du corps diplomatique portugais, à l’occasion de votre rencontre annuelle. 
Merci d’avoir accepté quelques bouleversements d’organisation, puisque, le président Macron recevant cet aprèsmidi le corps diplomatique à 
Paris, il fallait que je sois présent, et donc il a fallu intervertir votre propre programme. Merci de l’avoir compris, et précisément, à l’aube de cette 
année, permettez-moi de vous présenter mes voeux les plus sincères, pour vous-mêmes et pour tous ceux qui vous sont chers. Mes voeux, dans 
votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. 
 
Et si je dois formuler un autre voeu, plus particulier, ici, devant vous, c’est naturellement de voir prospérer encore davantage la relation qui unit 
nos deux pays, au service des valeurs et des ambitions que nous partageons, et, singulièrement, la relation très forte qui nous unit au service du 
projet européen. 
 
Ma présence aujourd’hui parmi vous illustre la solidité de la relation entre la France et le Portugal. C’est le fruit d’une longue histoire : elle est 
faite d’amitié et de confiance, avec une densité rare, qui se traduit aussi par les relations de confiance qui existent entre  les diplomates français et 
portugais, dans tous les pays, nourrie par la tradition francophone, et francophile, de la diplomatie portugaise.  
 
Nos deux peuples se sont considérablement rapprochés depuis un siècle. Nous avons une histoire commune de notre fondation, avec Henri, le fils 
d’Hugues de Bourgogne, descendant d’Hugues Capet finalement, donc les enracinements sont profonds. Et puis, il y a aussi un autre moment 
fondateur de notre rapprochement qui sera commémoré cette année : la bataille de la Lys, durant laquelle, en 1918, la 2ème division portugaise, 
Monsieur le Ministre de la défense, envoyée par la toute jeune République du Portugal, mena un combat héroïque dans les Flandres. Et nos plus 
hautes autorités seront réunies, le 9 avril, sur les lieux de mémoire de ces sanglantes et fratricides batailles européennes, pour se souvenir, mais 
aussi pour célébrer, à ce moment-là, le chemin parcouru depuis en Europe et préparer aussi l’avenir de notre maison commune. 
 
Aujourd’hui, notre amitié repose également sur nos communautés. 
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La communauté portugaise de France, dont le noyau initial fut justement constitué des soldats portugais démobilisés de la Première Guerre 
mondiale et des 20.000 travailleurs portugais recrutés grâce à l’accord de main-d'œuvre franco-portugais de 1915. Cette communauté est 
importante, près de 1,5 million de personnes, elle est active. Elle témoigne aussi du courage de votre nation, qui vous a permis à un moment 
donné de bâtir un empire, et c’est le courage qui a poussé nombre de vos citoyens à aller chercher, dans les périodes difficiles de votre histoire, 
une vie meilleure pour leurs enfants. 
  
Plus récente, la communauté française au Portugal, attirée par la qualité de l’environnement économique et technologique, illustre désormais la 
réussite de votre pays : vous avez su surmonter une crise majeure, au point d’être aujourd’hui, on en parlait il y a un instant, montrés en exemple 
à l’échelle européenne, et à juste titre !  
J’ajoute un élément personnel : dans une vie très antérieure, j’étais président d’un mouvement de jeunesse étudiante en France, et mon premier 
voyage à l’étranger, ça a été à Lisbonne, juste après la Révolution des OEillets. Et donc cela me rappelle beaucoup de souvenirs et aussi 
d’émotions, confirmés ensuite par le fait que Mario Soares enseignait à l’Université de Rennes, où j’ai moi-même été enseignant. Tout cela 
contribue à nos histoires communes, et je ne suis pas le seul dans ce type de relations. 
  
Nos communautés sont également au fondement de nos échanges linguistiques, autre ciment de notre relation. La tradition francophone au 
Portugal - je parle en français devant des diplomates portugais - et l’importance accordée historiquement à la langue française dans 
l’enseignement portugais font qu’encore aujourd’hui, malgré une érosion parmi la jeune génération, environ un quart des Portugais sont de 
parfaits francophones. Parallèlement, nous accordons une place importante à la langue portugaise en France et comme vous le savez, nos deux 
pays ont récemment signé un accord pour le renforcement réciproque de l’enseignement de la langue du partenaire ; la volonté est là, de part et 
d’autre, d’aller de l’avant sur cette question. 
  
Et à cet égard, puisque nous en avons parlé Augusto, je trouve paradoxal que le Portugal soit absent de l’Organisation internationale de la 
Francophonie et que, pareillement, la France ne soit pas présente au sein de la Communauté des pays de langue portugaise. C’est un sujet sur 
lequel nous avons décidé tout à l’heure, ensemble, d’avancer pour que nos deux organisations nous reçoivent de manière croisée. Car ces 
organisations ne sont pas uniquement des organisations qui défendent nos langues ; elles portent, sur plusieurs continents, nos valeurs, nos 
idéaux de dialogue, d’échange et de solidarité. À ce titre, elles constituent un outil diplomatique de premier ordre, que nous aurions intérêt à 
partager, comme nous partageons déjà nos efforts pour favoriser l’émergence d’un espace toujours plus grand de stabilité et de sécurité dans le 
monde, notamment au Sahel et au Levant. 
 
L’engagement de nos deux pays en faveur de la démocratie, de la paix et de la liberté afin de construire un monde plus équilibré doit passer 
notamment par nos actions déterminées dans les enceintes multilatérales et pour le multilatéralisme. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, pourra toujours compter sur le soutien de la France, dans la conduite de la tâche, immense, qui lui revient. Je voudrais aussi, à nouveau, 
remercier le Portugal pour son soutien lors de l’élection de notre compatriote, Audrey Azoulay, à la tête de l’UNESCO. 

Presidente da Fundação Oriente, Carlos 
Monjardino 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva 

Reitor da Paris School of International 
Affairs, Enrico Letta 

Secretário de Estado da 
Internacionalização, Eurico Brilhante 
Dias 

Diretor dos Assuntos Externos das 
OGMA, Paulo Monginho 

Presidente do Conselho de 
Administração do Porto de Sines, José 
Luís Cacho 

Presidente do Conselho de 
Administração da EDIA, José Pedro 
Salema 

Presidente da AICEP, Luis Castro 
Henriques 

Prémio 2017, Jorge Torres Pereira 

Ministro francês da Europa e dos 
Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le 
Drian 

Presidente do CICL, Luís Faro Ramos 

Programa 

Notas Biográficas dos Oradores 



58 

L’amitié qui unit la France et le Portugal, comme toute relation, doit être entretenue et nourrie en permanence de nouveaux projets. De ce point 
de vue, je me réjouis de la relance des Réunions à haut niveau, qui a été décidée par nos deux Premiers ministres lors de leur entretien, très 
récemment le 13 décembre dernier, et qui devrait permettre l’organisation de la prochaine session des Réunions à haut niveau à Paris, au second 
semestre 2018. 
 
En cette année 2018, l’approfondissement du projet européen - le président Macron a évoqué une refondation de l’Europe - sera le grand défi que 
nous devrons relever ensemble. La dynamique politique qui a marqué ces derniers mois est inédite et nos deux pays partagent l’ambition d’une 
Europe unie, démocratique et souveraine. Aux propos d’Antonio Costa en septembre au collège d’Europe à Bruges, a ainsi fait écho le discours 
que le président Macron a prononcé peu après à la Sorbonne. 
 
Membre actif de l’Union européenne et de la zone euro, appelée d’ailleurs à jouer un rôle encore plus important dans la réforme de l’UEM grâce à 
l’élection de Mario Centeno à la tête de l’Eurogroupe, le Portugal sait bien, tout comme la France, ce que la construction européenne a apporté à 
nos peuples : la paix, alors que nous avions connu des siècles de guerre ; la démocratie, alors que nous peinions à la construire dans nos pays ; la 
liberté économique et le progrès social, dans une conception humaniste que nous voulons préserver. 
 
Comme l’a rappelé le président Macron lors de son discours de la Sorbonne, l’Europe, «c’est notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui 
nous protège et ce qui nous donne un avenir». Et il nous revient, à nous, les diplomates, de porter cette ambition et de consolider cet avenir 
européen. 
 
Parlant devant des amis, je ne vais pas me livrer à une présentation détaillée des priorités françaises. Mais, si vous m’y autorisez, je vais tenter un 
premier bilan et tracer des perspectives, à l’issue des sept mois particulièrement intenses au niveau européen, depuis l’élection du président de la 
République, Emmanuel Macron. 
 
Car je crois pouvoir dire que de premiers résultats sont là. Ils sont importants et encourageants, dans les six domaines-clés identifiés: sécurité et 
défense ; migrations ; politique étrangère ; transition écologique ; transition numérique ; et compétitivité et puissance monétaire. 
 
Avant d’aborder ces différents sujets, je voudrais dire un mot de la méthode nouvelle qui est, je crois, centrale dans les réussites engrangées ces 
derniers mois. Elle a été résumée ainsi par le président de la République à l’issue du dernier Conseil européen des 14 et 15 décembre : «nous 
débattons sans tabous des différents sujets de manière prospective et sans conclusions ; nous construisons ensuite une vraie convergence de 
vues entre nous, avec la volonté de rassembler plus largement, et nous arrivons à des résultats concrets». Méthode nouvelle. Et ces discussions 
informelles, à Tallinn, à Göteborg, ont abouti à un «agenda des leaders» qui permettra de ne laisser de côté aucun enjeu stratégique de la 
refondation européenne. Elles ont permis de poser les jalons, dès le Conseil européen de décembre, d’actions résolument nouvelles dans les 
chantiers cruciaux de l’éducation et de la culture, avec des engagements clairs et concrets, le renforcement d’Erasmus ou le développement 
d’universités européennes, j’y reviendrai. Méthode nouvelle.  
 
Mais nous devons bien sûr aller plus loin en donnant la parole aux peuples européens, car la refondation de l’Europe ne pourra pas se faire sans 
les peuples. 
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L’un des griefs récurrents à l’encontre de l’Union européenne est son manque de légitimité démocratique. Alors que les décisions y sont prises 
conjointement par des gouvernements démocratiquement élus et des députés européens issus du suffrage universel, le sentiment d’une 
déconnexion entre les citoyens et les décideurs européens s’est installé, assez profondément dans nos opinions. Il serait vain, et dangereux, de le 
nier. Renverser cette perception est donc un objectif essentiel pour que nos compatriotes retrouvent confiance dans l’Europe et dans son projet. 
Il y a même une certaine contradiction que nous vivons en France, que j’ai eu l’occasion d’évoquer hier au conseil des ministres de rentrée, qui fait 
que dans mon pays – on ne peut pas généraliser, mais quand même c’est surprenant - lorsqu’il y a des élections présidentielles nationales, je 
pense à la dernière, un des enjeux du débat, le principal sans doute, c’était l’Europe. Et lorsqu’il y a des élections européennes, un des enjeux 
principaux, c’est la situation nationale. Donc nous sommes dans une contradiction qu’il faut absolument dépasser ; en tout cas, c’est le cas en 
France. 
 
C’est le sens des consultations citoyennes proposées par la France. Un projet de cahier des charges a été partagé avec l’ensemble des États 
membres, et le président Tusk doit finaliser une méthode au premier trimestre. Nous souhaitons que, dès le printemps prochain, ces 
consultations transpartisanes permettent aux citoyens européens de débattre, de s’approprier l’Union, de la réinventer pour la décennie à venir. 
Nous devons faire de ces débats que nous souhaitons, non pas de simples causeries entre partisans convaincus du projet européen, mais au 
contraire des assemblées inclusives où la parole est libre, contradictoire, constructive, avec des méthodes de consultation ouvertes, des méthodes 
de consultation numériques. La restitution de ces échanges devra être rigoureuse afin de rétablir la confiance de nos concitoyens. J’espère que 
vous serez des nôtres dans cette aventure démocratique. 
 
C’est avec le même souci d’une démocratie européenne retrouvée que nous plaidons, dans la perspective des élections européennes de 2019, 
pour la mise en place de listes transnationales : je sais que cette proposition audacieuse divise, suscite des craintes - de nature juridique ou 
politique. Mais nous devons en parler ouvertement pour les surmonter, car nous croyons profondément que le Parlement européen mérite mieux 
que d’être uniquement la somme d’intérêts nationaux. 
 
Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, aux politiques européennes elles-mêmes. 
 
Vous le savez, pour la France, la «refondation de l’Europe» passe d’abord par la sécurité et la protection, fondement de toute communauté 
politique.  
 
Nous avons, dans le domaine de la défense, fait des progrès encore très difficilement imaginables il y a deux ou trois ans. Des décisions 
importantes ont été prises, qui permettent de relancer l’Europe de la défense. 
 
Je me réjouis ici que le Portugal fasse partie intégrante de la Coopération structurée permanente, lancée en décembre dernier. Au moment où cela 
a été lancé, personne n’aurait imaginé que ça puisse aller si vite. Nous devons désormais donner corps à ce cadre et à cette ambition, en lançant 
rapidement les premiers projets concrets et conjoints et en respectant nos engagements reflétés dans chacun des plans nationaux de mise en 
œuvre. De même, l’accord obtenu entre États membres sur le programme de développement de l’industrie de défense européenne, dans le cadre 
du Fonds européen de défense, est une avancée majeure. Il faut désormais que ce texte soit adopté rapidement par le Parlement européen de 
manière à ce que les premiers projets capacitaires conjoints puissent être financés dès 2019 et contribuent ainsi à l’autonomie stratégique de 
l’Union européenne. 
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Le président de la République a aussi appelé au développement d’une culture stratégique commune et je me félicite que le Portugal soit associé à 
l’Initiative européenne d’intervention qu’il a proposée dans son discours de la Sorbonne. 
  
La sécurité, c’est également la lutte contre le terrorisme, et nous devons avancer résolument sur tous les volets qui garantiront à nos citoyens une 
réponse commune et coordonnée face à cette menace. La sécurité, c’est aussi la sécurité civile, et je sais que nous pourrons porter ensemble la 
révision du mécanisme européen de protection civile. 
  
Deuxième défi, après la sécurité, celui de la réponse à des phénomènes migratoires qui seront appelés à durer. Je crois pouvoir dire que, pour la 
première fois, nous voyons de premiers résultats suite aux décisions courageuses qui ont été prises au niveau européen : la situation en 
Méditerranée centrale semble s’améliorer, même si chaque drame en mer est un drame de trop et même si la nouvelle hausse des arrivées en 
Espagne, par la voie occidentale notamment, nécessite une vigilance permanente. 
  
C’est le résultat d’une action déterminée avec les pays d’origine et de transit, au Sahel et en Libye, engagée depuis le sommet de Paris du 28 août 
dernier. Il s’agit d’ouvrir des voies légales et sûres d’accès à l’Union européenne pour les personnes en besoin de protection, tout en luttant contre 
le trafic des migrants et la traite des êtres humains, en sanctionnant tous ceux qui contribuent à ces actes barbares. 
  
Il s’agit aussi de développer les retours volontaires, les accords de réadmission et, en parallèle, les programmes de réinstallation depuis la Libye et 
les pays voisins qui servent de plateformes de transit, au premier rang desquels le Niger et le Tchad. 
  
Il s’agit aussi de soutenir le renforcement des capacités des États de la région en matière de gestion de frontières. Nous avons pu franchir une 
nouvelle étape, lors du sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan il y a peu de jours, avec en particulier une initiative euro-africaine 
proposée par le président Macron pour évacuer les populations les plus vulnérables en Libye. 
  
Enfin, nous sommes également mobilisés pour parvenir à un accord, entre États européens, sur la réforme du régime d’asile. Je  sais, et vous le 
savez, que la question est difficile, mais il nous faudra trouver un équilibre entre les principes de responsabilité et de solidarité, tant au plan 
externe que dans la dimension interne du sujet, parce que l’un ne peut aller sans l’autre. 
  
De notre mobilisation commune dépendra la réponse européenne aux enjeux migratoires, aux enjeux humains, économiques et sécuritaires qui y 
sont liés. Notre réponse doit être forte, elle doit être en même temps juste, en déclinant les deux principes de responsabilité et de solidarité. 
  
Nous progressons également, troisième défi, dans la construction d’une politique étrangère commune qui permette à l’Europe de  défendre 
efficacement ses intérêts et de promouvoir ses valeurs. C’est notre conviction, l’Europe est, face à l’Afrique, face aux États-Unis, face à la Chine, le 
niveau pertinent pour exercer notre souveraineté. 
 
Cette politique commence à nos frontières, et je voudrais souligner toute l’attention que nous accordons aux Balkans occidentaux, avec lesquels 
nous aurons plusieurs rendez-vous importants, notamment le 17 mai lors du Sommet UE-Balkans à Sofia, sous présidence bulgare. Nous sommes 
engagés en faveur de l’élargissement, à terme, à ces pays. Cette perspective européenne, il faut la réaffirmer sans ambiguïté. 
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Si l’Union européenne ne tend pas la main aux Balkans occidentaux, d’autres le feront, et sans doute aurons-nous à ce moment-là des motifs de le 
regretter. Ceci étant dit, l’élargissement est un processus exigeant en matière de réforme d’État de droit et de rapprochement de l’acquis 
communautaire. Il n’est pas, parallèlement à l’affirmation de départ que j’ai formulée, question de fixer un délai artificiel et de se précipiter vers 
un élargissement bâclé, alors que les pays candidats ne seraient pas prêts. 
  
Le cas de la Turquie est différent. C’est un partenaire stratégique à de nombreux égards, vous le savez, en matière de migrations, de lutte contre le 
terrorisme, de résolution des crises régionales : pour toutes ces raisons, la France n’entend pas aller vers la rupture ; elle désire maintenir un 
dialogue exigeant et constructif, - j’en parle d’autant plus facilement que le président Erdogan sera demain à Paris, mais même s’il n’y avait pas 
cette coïncidence de date, les principes restent les mêmes - nous devons maintenir un dialogue exigeant, fondé sur les engagements que la 
Turquie a elle-même pris en matière de droits de l’Homme. C’est un travail difficile, les dérives se poursuivent. Mais nous continuons de croire 
que ce dialogue est nécessaire, aussi pour les citoyens turcs qui ne comprendraient pas que l’Europe puisse regarder ailleurs . 
Enfin, la Méditerranée constitue notre première interface avec le reste du monde ; aussi nous devons continuer de nous mobiliser au sein de 
l’Union européenne pour que la priorité accordée à la rive sud de la Méditerranée soit maintenue dans le cadre de la Politique de voisinage et que 
les spécificités de cette politique soient préservées dans le futur cadre financier pluriannuel de l’Union européenne. 
  
Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de fixer la ligne bleue de la Méditerranée. Pour que l’Europe reste forte, elle doit porter sa voix 
plus loin que son voisinage immédiat. Cela implique d’agir conjointement sur les théâtres d’opérations d’où partent des menaces susceptibles 
d’atteindre notre territoire. Et nous savons que les périls sont nombreux. 
  
Au Moyen-Orient d’abord, où la perte de son emprise territoriale par Daech ne signifie pas que la lutte contre le groupe terroriste est achevée. 
Nous devons rester impliqués et vigilants, y compris à travers des moyens militaires, pour empêcher la menace terroriste de s ’étendre et de 
trouver d’autres modes d’action. Nous devons également trouver des solutions politiques pour contribuer à établir la paix et la sécurité dans 
cette région si proche de nous. Nous savons qu’une fragmentation accrue menacerait également nos équilibres : nous sommes sans doute en train 
de gagner la guerre, il ne faudrait pas perdre la paix. Il ne s’agit plus seulement d’aider à combattre, mais d’aider à reconstruire, d’identifier et de 
soutenir les transitions politiques. Cela vaut pour les territoires qui ont été en guerre si longtemps, certains le sont encore ; cela vaut aussi pour 
les négociations entre Israéliens et Palestiniens, après les déclarations américaines qui risquent de fragiliser davantage encore leurs fondements. 
 
En Afrique ensuite, où le Portugal comme la France sont impliqués depuis longtemps, et où l’Europe joue un rôle de plus en plus important. Nous 
devons poursuivre l’élan de mobilisation avec nos partenaires africains, relancé par le sommet d’Abidjan, afin de répondre à l’ensemble des 
enjeux globaux auxquels fait face le continent africain. L’année 2018 sera marquée par la négociation du nouveau cadre de coopération entre 
l’Union européenne et le continent africain, la reprise des accords de Cotonou, et ce nouveau cadre doit être à la hauteur des ambitions que nous 
mettons dans ce continent d’avenir : qu’il s’agisse de la paix en République centrafricaine, où la présence portugaise joue un rôle important au 
sein de la MINUSCA en particulier ; qu’il s’agisse de l’opérationnalisation complète de la force conjointe du G5 Sahel, pour laquelle nous comptons 
beaucoup sur le soutien du Portugal ; qu’il s’agisse d’un accord politique sur la décentralisation et les questions militaires au Mozambique ; ou de 
la démocratisation que nous devons encourager en Angola… Tout cela impose une présence, une vigilance et une action concertées. 
 
Cela implique également que l’Europe impose ses valeurs et défende mieux ses intérêts dans les enceintes internationales et dans les 
négociations commerciales. 
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Une Europe ouverte, mais une Europe qui protège : la transparence, la réciprocité, la prise en compte de nos secteurs les plus fragiles doivent 
guider nos choix. Notre politique commerciale devra prendre en compte les exigences sociales et environnementales qui sont celles de nos 
citoyens et qui guident nos réglementations européennes, afin qu’elles ne deviennent pas des faiblesses face à nos partenaires économiques. 
  
Nous souhaitons un bon accord avec le Mercosur, ce qui nécessitera encore un peu de travail. Je sais que le Portugal y est très attaché et je ne 
doute pas que nous trouverons, comme nous le faisons toujours, un accord ambitieux et équilibré, qui prenne en compte nos sensibilités, 
notamment agricoles, et respecte les enjeux sanitaires et de développement durable. 
  
Nous travaillons aussi à finaliser en 2018 le dispositif de contrôle des investissements stratégiques proposé par la Commission ; nous avons 
réussi à renforcer significativement les instruments européens contre le dumping. Mais permettez-moi d’être franc : à travers ces mesures, 
l’intention de la France n’est pas de barrer la route à la Chine, dont nous savons qu’elle a été présente pour investir sur le continent européen à un 
moment, ici en particulier, où les investisseurs européens ne l’étaient pas suffisamment. Mais il convient d’établir un partenariat fondé sur le 
respect de nos règles communautaires, la réciprocité en matière d’ouverture des marchés, une concurrence loyale est nécessaire avec, en même 
temps le maintien de notre niveau d’exigence social et environnemental. J’ai eu l’occasion de me rendre en Chine il n’y a pas très longtemps pour 
préparer le voyage que va effectuer le président Macron après-demain, j’utilisais beaucoup le mot «réciprocité», il ne semble pas que ce soit le 
mot adéquat pour nos interlocuteurs chinois qui préfèrent «gagnant-gagnant» mais pourquoi pas, à condition que ce ne soit pas le même qui soit 
deux fois gagnant, tout simplement : «gagnant-gagnant», cela veut dire chacun gagnant ! 
  
Quatrième défi, la refondation de l’Europe passe par une lutte résolue contre le changement climatique. L’Europe doit continuer à être chef de file 
d’une transition écologique efficace. Le «One Planet Summit» du 12 décembre dernier a souligné la nécessité de renforcer les financements 
publics et privés indispensables pour lutter contre le dérèglement climatique. Ces résultats n’auraient pu être atteints sans  la mobilisation de nos 
partenaires européens, dont le Portugal, je tiens à le souligner devant vous. L’Union européenne doit rester pleinement mobilisée pour faire 
appliquer l’Accord de Paris dans le contexte créé par la décision de retrait de l’administration américaine. 
  
Le président Macron a également rappelé la nécessité de favoriser les interconnexions énergétiques en Europe, afin notamment d’accompagner le 
développement des énergies renouvelables, et d’investir dans le stockage de l’énergie. Je me réjouis à cet égard de l’accueil, dans peu de temps 
par le Portugal, de la première réunion de la coalition pour la décarbonation des transports, et je me réjouis de la tenue au premier semestre 
2018, au Portugal, d’un sommet quadripartite, nous en avons déjà parlé, entre nos deux pays, l’Espagne et la Commission européenne, sur l’enjeu 
des interconnexions énergétiques. C’était un engagement aussi du discours de la Sorbonne par le président Macron. 
 
Parlant ici à Lisbonne, ville qui accueille avec succès le Web Summit, je sais que le défi du numérique est bien présent pour vous tous. J’ai 
présenté, il y a quelques jours, une stratégie internationale de la France pour le numérique, dans laquelle l’échelon européen est crucial. 
 
Il nous faudra mettre en place les régulations nécessaires dans ce domaine, tout en préservant la neutralité de l’internet afin que tous puissent 
profiter des potentilités du réseau pour bâtir leur savoir ou leur activité économique. Nous devons donc continuer à travailler ensemble à la 
garantie de la neutralité d’internet, ce a va sans dire, à une juste taxation des activités numériques, à la défense du droit d’auteur, qui est aussi 
celle de nos langues et de nos cultures. Je parlais de francophonie et de lusophonie : nous ne pouvons laisser en héritage un monde dominé par 
des entreprises anglo-saxonnes ou chinoises, qui véhiculerait uniquement des langues et des imaginaires culturels qui ne sont pas les nôtres. 
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L’avenir, c’est enfin garantir à nos jeunes qu’ils pourront étudier et travailler dans une Europe compétitive, qui ne sera pas passée à côté des 
grands défis de demain et je pense notamment à l’innovation, à la proposition d’une Agence européenne de l’innovation faite par le président 
Macron, à la nécessité de développer un projet européen d’intelligence artificielle. 
  
Construire un avenir pour la jeunesse européenne, c’est une nécessité morale, c’est aussi une nécessité politique. Alors qu’un métier sur deux sera 
transformé dans 10 ans, nous ne pouvons plus nous permettre qu’un jeune Européen sur cinq soit au chômage et qu’il y ait 15 millions de 
décrocheurs, sans formation, en Europe. Cela passe par un investissement déterminé sur les compétences, sur le capital humain, au niveau 
national - nous sommes en train de le faire à travers la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage -, mais aussi au niveau 
européen, avec le renforcement d’Erasmus, la création de véritables universités européennes, mais aussi la mobilisation des fonds européens, 
dans la prochaine génération du plan Juncker. 
  
Voilà, nos ambitions pour l’Europe sont hautes ; elles doivent s’accompagner de l’adaptation de notre gouvernance économique et de 
l’approfondissement de l’union économique et monétaire. 
  
Nous devons désormais construire des outils de résilience afin de faire de la zone euro une zone de croissance et de stabilité face aux chocs 
économiques. Je sais le caractère prioritaire que le Portugal accorde au renforcement de l’Union économique et monétaire, avec notamment 
l’achèvement de l’Union bancaire. La France partage pleinement ces priorités. Nous sommes favorables, comme le Portugal, à la création d’un 
Fonds monétaire européen et d’un budget autonome de la zone euro, avec prioritairement une fonction de stabilisation, puis, in fine, à la création 
d’un poste de ministre des finances de cette zone. Ce sujet figurera au premier plan des discussions des chefs d’État et de gouvernement des États 
méditerranéens de l’Union lors du Sommet du MED7, la semaine prochaine à Rome. Notre objectif est, après une discussion politique au Sommet 
de la zone euro en mars, de voir une feuille de route adoptée en juin 2018. 
Dans cette perspective, la mobilisation de tous les États qui partagent notre ambition pour la zone euro est essentielle. 
  
Nous devons aussi aller plus loin dans la convergence sociale et fiscale. Nous avons marqué une étape importante à Göteborg avec la 
proclamation du socle européen des droits sociaux. C’est un symbole, mais nous avons réussi à traduire concrètement notre ambition en matière 
sociale en concluant un accord au Conseil sur la révision de la directive sur le détachement des travailleurs. Les discussions ont été franches entre 
nous, et c’est normal. Ce qui compte, c’est que nous ayons pu démontrer la possibilité de nouer des compromis permettant de relever le niveau de 
protection de l’ensemble des travailleurs, dans l’intérêt de tous. Nous devrons continuer à travailler ensemble, au cours de l’année qui vient, sur 
des dossiers d’importance majeure pour l’Union européenne, comme le détachement des travailleurs dans le domaine des transports routiers ou 
la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
  
L’autre chantier devant nous est celui de la convergence fiscale. C’est une œuvre de longue haleine, mais nous devons avoir la conviction que ce 
travail est nécessaire, pour des raisons non seulement économiques mais aussi politiques car la divergence fiscale nourrit une forme de désunion 
et fragilise toute l’Europe. 
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Les réflexions sur le cadre financier pluriannuel, dans le contexte du Brexit, doivent également nous inciter à revoir nos choix budgétaires à la 
lumière de nos nouvelles priorités, sans pour autant abandonner les politiques traditionnelles, en essayant d’avoir plus d’efficacité, plus de 
simplicité, plus de lisibilité ; nous savons que des réformes seront indispensables pour les plus coûteuses d’entre elles, qu’il s’agisse de la PAC ou 
de la politique de cohésion. Nous savons que les choix seront difficiles, les discussions ardues. Nous savons que nous pourrons travailler 
ensemble pour que la refondation de l’Europe puisse prendre en compte ces évolutions indispensables. 
  
Avant de conclure, je souhaiterais dire un mot de l’esprit dans lequel nous devons continuer de travailler. Je l’ai dit, nous devons discuter sans 
tabous, avec pour ambition d’entraîner le plus largement possible. Cet esprit de rassemblement est je crois évident dans la manière dont la 
Coopération structurée permanente a été établie dans le domaine de la défense. Dans le même temps, nous devons assumer de ne pas pouvoir 
aller aussi loin avec tous nos partenaires. Il ne s’agit pas de créer des États membres de deuxième division, mais il faut, pour chaque politique, 
que les plus désireux d’un rapprochement accru ne soient pas freinés dans leur ambition. 
  
Enfin, nous devons continuer à lutter pour préserver l’unité européenne dans la diversité, assurer la défense de la démocratie et de l’État de droit, 
socle des valeurs européennes. Dans les mois qui viennent, face aux évolutions dans certains États membres, nous devrons être attentifs, plus que 
jamais, à ne pas oublier d’où vient notre Europe, et les raisons pour lesquelles ce projet a été rêvé, porté, mûri, édifié.  
  
Je sais que nos deux pays partagent cette conscience et je ne doute pas que nos diplomaties sauront travailler de concert pour faire évoluer 
l’Europe, mais aussi la perception de l’Europe à travers le monde. 
  
Patrie de navigateurs, d’explorateurs et de poètes, le Portugal reste pour nous, Français, une terre d’audace, de rêves et d’ouverture au monde. 
Vous le savez mieux que moi, des millions de Français découvrent ou redécouvrent chaque année les merveilles du Portugal, son patrimoine 
naturel, et historique - moi-même cet été -, et tout ce qu’il a apporté à notre histoire, à celle de notre continent, depuis des siècles. Ils découvrent 
aussi un pays moderne, dynamique, où la population a su garder le meilleur de ses traditions d’accueil, de générosité et d’équilibre de vie tout en 
se tournant vers l’avenir, vers les autres et notamment ses voisins européens. 
  
Nous savons également, depuis son adhésion à l’Union européenne, depuis l’œuvre fondatrice du grand Européen que fut Mario Soares, que le 
Portugal a toujours fait preuve de volontarisme et partage, avec la France, l’ambition d’une Europe à la fois plus forte et plus solidaire, au service 
de ses concitoyens. Aujourd’hui plus que jamais, à l’aube d’une année qui s’annonce cruciale pour nos pays, pour l’Europe et pour le monde, nous 
avons besoin de l’ouverture au monde, mais nous avons besoin aussi de notre ambition et de notre détermination communes.  
  
Merci de m’avoir accueilli ce matin. 
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Programa do Seminário Diplomático 2018 
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11h00-11h30 

 
Coffee Break 
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ORADOR CONVIDADO - Reitor da Paris School of International Affairs, Enrico Letta 
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CUMPRIMENTOS A S. EXª O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, EM BELÉM (por convite) 
 Audiência de S.Exª o Presidente da República aos Chefes de Missão (Embaixadores e Cônsules Gerais) com a 

presença de S.Exª o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Secretários de Estado  
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QUINTA-FEIRA, DIA 4 DE JANEIRO – AUDITÓRIO DO MUSEU DO ORIENTE 

 
 
09h30-10h45  

 

 
SESSÃO ESPECIAL PÚBLICA 
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 Grupo ÁFRICA: Teresa Ribeiro, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e Maria Manuel 

Serrano, Administradora da AICEP (Sala Tóquio) 
 Grupo AMÉRICA: José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e António Silva, 

Administrador da AICEP (Sala Díli) 
 Grupo ÁSIA: Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização e João Dias, Administrador da 

AICEP (Sala Goa) 
 Grupo EUROPA: Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e Madalena Oliveira e Silva, 

Administradora da AICEP (Sala Nova Deli) 
 Grupo MENA: Pedro Costa Pereira, Diretor Geral de Política Externa e Pedro Patrício, Diretor Rede Externa e 

Institucionais da AICEP (Sala Macau) 
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Almoço oferecido pelo Primeiro-Ministro (por Convite) 
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PAINEL TEMÁTICO: EUROPA E PORTUGAL 2030 
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FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS: PERSPETIVAS 
 Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Álvaro Mendonça e Moura 

1. O Portal e a diplomacia pública  
Presidente do Instituto Diplomático, José de Freitas Ferraz 

2. A Segurança da rede 
Diretor Geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques 

3. Instrumentos do Instituto Camões para a Promoção da Língua e da Cultura 
Presidente do CICL, IP, Luís Faro Ramos 
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Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e das outras organizações das Nações Unidas com sede em Viena; acreditado simultaneamente, com 

credenciais de Embaixador, em Ljubljana, em 14 de fevereiro de 1996 e em Bratislava, em 27 de junho de 1996; presidente do Comité Preparatório da 20ª Sessão 

especial da Assembleia Geral da ONU, sobre drogas, de março de 1997 a Junho de 1998; Presidente do Comité Plenário da 20ª Sessão especial da Assembleia-

Geral da ONU, de 8 a 10 de junho de 1998; Ministro plenipotenciário de 1ª classe, em 2 de março de 1998; Representante Permanente junto dos Organismos e 

Organizações Internacionais em Genebra, em 15 de junho de 1999; embaixador, em 13 de agosto de 2002; Representante Permanente junto da União Europeia, 

em 1 de outubro de 2002; Presidente do Comité dos Representantes Permanentes, COREPER, de 1 de julho a 31 de dezembro de 2007; embaixador em Madrid, 

em 3 de novembro de 2008; Representante Permanente junto das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 17 de abril de 2013; na disponibilidade, em 17 de junho de 

2017; em missão extraordinária de serviço diplomático, no mesmo posto, em 18 de junho de 2017; Secretário-Geral, em 2 de outubro de 2017. 

ANA PAULA ZACARIAS  

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Nasceu em Lisboa a 5 de janeiro de 1959. Licenciou-se em Antropologia Cultural pela 

Universidade Nova de Lisboa (UNL), sendo posteriormente assistente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL. É diplomata 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 1983, com uma longa carreira em Portugal e no exterior. Antes de assumir o atual cargo 

de Secretária de Estado, desempenhou funções no Serviço Europeu de Ação Externa como Embaixadora da União Europeia para a 

Colômbia e Equador desde 2015 e anteriormente, Embaixadora da UE para o Brasil, desde 2011. Em Portugal, foi Vice-presidente do Instituto Camões, Consultora 

para as Relações Internacionais na Presidência da República, Diretora dos Serviços de Informação e Imprensa do MNE, Representante do MNE no Pavilhão de 

Portugal e das Comunidades Portuguesas durante a Expo 98, Secretária de Embaixada nos Serviços do Protocolo do Estado e na Direção de Serviços da Europa. 

No estrangeiro, foi Representante Adjunto na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, Embaixadora de Portugal na Estónia, 

Representante Permanente Adjunto na Delegação de Portugal junto da UNESCO em Paris, Representante de Portugal junto da União Latina, Cônsul de Portugal 

em Curitiba e Secretária de Embaixada na Embaixada de Portugal em Washington. 
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ANTÓNIO GAMEIRO MARQUES  

Diretor Geral do Gabinete de Segurança Nacional. O Contra-almirante António Gameiro Marques nasceu na Figueira da Foz a 4 de maio de 

1959. Ingressou na Escola Naval em 1976 e concluiu a Licenciatura em Ciências Militares Navais, Classe de Marinha, em 1981. Prestou serviço 

em vários navios da Armada quer como Navegador quer como oficial Imediato. Após frequentar a especialização de Comunicações na 

Marinha, concluiu em 1987 o Mestrado em Electrical and Computer Engineering que frequentou na Naval Postgraduate School em Monterey 

na Califórnia, EUA. Participou no desenvolvimento e manutenção do software dos sistemas de combate das fragatas da classe Vasco da Gama 

da Marinha Portuguesa, tendo igualmente feito parte, entre 1991 e 1998, da equipa responsável pelo treino e certificação internacional 

daqueles navios no Reino Unido. De 1999 e 2004 prestou serviço na Divisão de Comunicações e Sistemas de Informação do Estado-Maior da 

Armada, tendo participado no desenvolvimento doutrinário na área das TI e simultaneamente chefiado projetos nesta área, designadamente o da Modernização e 

Automatização das Estações Radionavais nacionais em projeto conjunto com a NATO. Após ter frequentado o curso do Colégio de Defesa NATO em Roma em 

2003 foi, de outubro de 2004 a outubro de 2007, o conselheiro militar de Marinha do Embaixador de Portugal junto da Aliança Atlântica no Quartel-General da 

NATO em Bruxelas, onde cumulativamente representou Portugal no NATO Consultation Command and Control Board (NC3B), entidade responsável naquela 

organização internacional por todos os assuntos relacionados com as tecnologias de informação e comunicação. Frequentou o Curso de Promoção a Oficial 

General no Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM) no ano letivo de 2007/2008. Foi promovido ao posto de Contra-Almirante a 27 de novembro de 

2008, tendo desempenhado as funções de Chief Technical Officer (CTO) da Marinha de 8 de janeiro de 2009 a 18 de março de 2010. A partir de 19 de março de 

2010 exerceu a função de Chief Information Officer (CIO) da Marinha e cumulativamente, a de coordenador geral da Marinha do projeto Sistema de Informação 

de Gestão da Defesa Nacional (SIG-DN) da Marinha (ERP SAP), sendo igualmente membro do Grupo de Estudos e Reflexão Estratégica da Marinha, da Competitive 

Intelligence and Information Warfare Association (CIIWA) e do Capítulo português da Armed Forces Electronic and Communications Association (AFCEA). Foi o 

representante do Ministério da Defesa Nacional na Comissão Instaladora do Centro Nacional de Cibersegurança. De 1 de Julho de 2013 a 31 de Agosto de 2016 

exerceu as funções de Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Defesa Nacional. Desde 1 de Setembro de 2016 exerce o cargo de Diretor Geral do Gabinete 

Nacional de Segurança, sendo, por inerência a Autoridade Nacional de Segurança. O Centro Nacional de Cibersegurança encontra-se na estrutura do GNS. Entre 

Novembro de 2013 e Abril de 2014, frequentou o 39º Programa de Alta Direção de Empresas (PADE) da AESE/IESE - Escola de Direção e Negócios, incluindo as 

respetivas atualizações em 2016 e 2017. Ao longo da sua carreira lecionou unidades curriculares relacionadas com as tecnologias da informação e da 

comunicação e tem proferido diversas comunicações em várias conferências alusivas aos temas da Gestão Estratégica, da Governação das Tecnologias da 

Informação, do Conhecimento Situacional Marítimo e da Segurança da Informação no ciberespaço e publicado diversos artigos sobre os mesmos temas. 

ANTÓNIO MONTEIRO 

Presidente do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, António Monteiro é licenciado em Direito pela Universidade de 

Lisboa. Exerce ainda as funções de Membro não executivo do Conselho de Administração da SOCO Internacional, plc., Vogal em representação 

do Banco Sabadell, em representação do Banco Comercial Português e Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Millennium BCP. 

Embaixador jubilado, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas no XVI Governo constitucional, entre 2004 e 

2005. 
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ANTÓNIO SILVA 

Membro do Conselho de Administração da AICEP. Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (atual ISEG) da 

Universidade Lisboa. Membro do Conselho de Administração da AICEP desde 15 de Abril passado Antes (2016-2017) foi Assessor do 

anterior CA da AICEP. De 2010 a 2016 foi responsável da AICEP em Paris tendo dirigido as atividades de promoção e apoio às empresas 

portuguesas nas áreas das exportações, da captação de investimento estrangeiro. Integrou os quadros da AICEP (então FFE) em 1973 tendo 

desempenhado funções técnicas e de direção em diferentes serviços na Sede, em Lisboa, e em diversas representações no exterior de que foi 

responsável (Havana, Cidade da Praia, Bruxelas, Londres, Paris) e onde apoiou a internacionalização das empresas portuguesas e 

desenvolveu diversas campanhas de promoção de Portugal. Durante anos, foi responsável de curso de formação no Instituto Nacional de 

Administração (INA) e foi consultor/formador de organismos internacionais como o PNUD e EU nas áreas do comércio internacional e da internacionalização da 

economia. 

AUGUSTO SANTOS SILVA 

Ministro dos Negócios Estrangeiros desde 2015. Nasceu no Porto, em 1956. É casado, pai de três filhos e avô de (por enquanto) 

três netos. A sua formação política fez-se, nos princípios dos anos 70, no contexto das lutas estudantis contra a ditadura. 

Frequentava, então, o ensino secundário. Foi depois dirigente da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras do Porto, onde 

se licenciou em História. Participou em diferentes movimentos de natureza cívica e política, tendo aderido ao Partido Socialista em 

1990. Desempenhou várias funções políticas, incluindo como deputado à Assembleia da República (2002-2005 e 2011) e membro 

de Governos de António Guterres, José Sócrates e António Costa (1999-2002, 2005-2011 e desde 2015). No plano profissional, doutorou-se em Sociologia pelo 

ISCTE –IUL e fez a agregação em Ciências Sociais na Universidade do Porto, de cuja Faculdade de Economia é professor catedrático. Ocupou diversos cargos de 

gestão universitária, entre os quais o de presidente do Conselho Científico da sua Faculdade e o de pró-reitor da sua Universidade. É autor de vários livros no 

domínio da epistemologia das ciências sociais, da sociologia da cultura e do desenvolvimento, e do pensamento político. 

BRUNO BOBONE 

Atual Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Licenciado em Gestão pela Universidade Livre de Lisboa em 1984. É 

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Pinto Basto, da Câmara de Comércio Internacional Portugal, Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral do Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar. Ocupa, ainda os cargos de Vice-Presidente da ASK Advisory Services 

Kapital e de Administrador da Sociedade Agrícola da Quinta de Fôja. Do seu percurso profissional, destacam-se os cargos ocupados 

enquanto Administrador da Aleluia – Cerâmica, Comércio e Indústria, Presidente Europeu da UNIAPAC – International Christian Union of 

Business Executives, Vice-Presidente da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, Presidente da Agepor – Associação dos 

Agentes de Navegação de Portugal, Administrador da V.A. Grupo – Vista Alegre Participações e Administrador da Caima Cerâmica e Serviços. 

Presidente da Fundação Oriente, Carlos 
Monjardino 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva 

Reitor da Paris School of International 
Affairs, Enrico Letta 

Secretário de Estado da 
Internacionalização, Eurico Brilhante 
Dias 

Diretor dos Assuntos Externos das 
OGMA, Paulo Monginho 

Presidente do Conselho de 
Administração do Porto de Sines, José 
Luís Cacho 

Presidente do Conselho de 
Administração da EDIA, José Pedro 
Salema 

Presidente da AICEP, Luis Castro 
Henriques 

Prémio 2017, Jorge Torres Pereira 

Ministro francês da Europa e dos 
Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le 
Drian 

Presidente do CICL, Luís Faro Ramos 

Programa 

Notas Biográficas dos Oradores 



74 

CARLOS MONJARDINO 

Presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente desde 1988. Estudou em Londres, na London School of Foreign 

Trade e na University of London (“HND Business Studies”), e em Paris “Certificat de Technique Bancaire”. É também membro 

fundador e ex-Presidente do centro português de Fundações e do centro Europeu de Fundações, Bélgica. Actualmente ocupa cargos 

de administração em várias fundações, nomeadamente, Fundação Monjardino, Fundação Mário Soares, Fundação Stanley Ho, em 

Portugal, e Madariaga European Foundation, Bélgica. É igualmente Presidente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa e 

Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Gestão. Da sua actividade profissional, destaca-se a longa carreira bancária, tendo ocupado 

vários cargos na administração de diversos bencos portugueses e europeus desde 1966. Entre outras actividades, foi ainda Presidente da Direcção da TVI – 

Televisão Independente (1996-97), Administrador da Petrogal (1995-98) e Presidente do Conselho de Administração da Generg, SGPS, SA – empresa de energias 

renováveis (2003-11). Na política, desempenhou funções de Secretário-Adjunto para a Economia, Finanças e Turismo, e de Governador Substituto do Governo de 

Macau (1986-87) e foi Presidente da Assembleia municipal de Cascais (1994-97). 

ENRICO LETTA 

Dean of the Paris School of International Affairs (PSIA) at Sciences Po in Paris and also the President of the Jacques Delors Institute. He 

was the Prime Minister of Italy from April 2013 to February 2014. Before he served as Minister for EU Affairs (1998-1999), as Minister 

for Industry, Commerce and Crafts (January-April 2000, during the second D’Alema Government), as Minister for Industry, Commerce 

and Crafts and Foreign Trade (2000-2001, during the second Amato Government) and as Undersecretary of State to the Prime Minister of 

the centre-left government led by Romano Prodi from 2006 to 2008. Between 2001 and 2015 he was Member of the Italian Parliament, 

excluding between 2004 and 2006 when he was Member of the European Parliament. He also served as deputy Secretary of the 

Democratic Party (PD) from 2009 to 2013. From 1993 to May 2013 he managed an independent think tank, Arel, founded by the late Beniamino Andreatta. He 

was also Vice Chairman of Aspen Institute Italia, President of the Italy-Spain Dialogue Forum, and a member of the Trilateral Commission. He was born in Pisa 

(Tuscany) in 1966 and he spent the first years of his life in Strasbourg. He graduated in International Law at the University of Pisa and obtained a PhD in 

European Union Law at the School for Advanced Studies “Sant’Anna” of Pisa. He is the author of many books on international and economic affairs, with 

particular reference to EU enlargement, including: Euro sì - Morire per Maastricht (Laterza, 1997); Dialogo intorno all’Europa (with L. Caracciolo, Laterza, 2002); 

L’allargamento dell’Unione Europea (Il Mulino, 2003); L’Europa a Venticinque (Il Mulino, 2005); In questo momento sta nascendo un bambino (Rizzoli, 2007); 

Costruire una Cattedrale (Mondadori, 2009), L’Europa è finita? (with L. Caracciolo, ADD Editore 2010) and Andare insieme, andare lontano (Mondadori, 2015), 

Contro venti e maree, Idee sull’Europa e sull’Italia (Il Mulino, March 2017), Faire l’Europe dans un monde de brutes (Editions Fayard, September 20, 2017). 
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EURICO BRILHANTE DIAS 

Secretário de Estado da Internacionalização. Nasceu a 15 de março de 1972, em Lisboa. Doutorado e Mestre em Ciências Empresariais 

pelo ISCTE-IUL (2007 e 1999, respetivamente), e Licenciado em Gestão de Empresas pelo ISLA Lisboa – atual Universidade Europeia 

de Lisboa (1995). Foi deputado à Assembleia da República na XIII Legislatura, Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e 

membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Professor Auxiliar no ISCTE Business School (desde 

2000); Professor na Universidade Europeia, ao abrigo de protocolo com o ISCTE-IUL (2013-2017); Professor do Instituto Politécnico 

de Setúbal, na Escola Superior de Ciências Empresariais, ao abrigo de protocolo com o ISCTE-IUL (2013); e Assistente Estagiário, Assistente e Professor Auxiliar 

no ISLA Lisboa (hoje Universidade Europeia) – (1995-2000 e em 2009-2011). Investigador Associado da Business Research Unit – ISCTE (desde 2000); Perito 

Externo da Executive Agency for Small and Medium Enterprises, Comissão Europeia (ao abrigo do Programa COSME – Horizonte 2020 – 2017); Investigador 

Associado da Business Research Unit – ISCTE (desde 2000); Membro do Conselho Geral do ISCTE – IUL (2013-2017); Diretor da Licenciatura de Gestão do ISCTE-

IUL (2014-2016) e Membro do Centro de Estudos INOUT Global ISCTE (2001-2006). Foi Membro Executivo do Conselho de Administração da AICEP (2010-

2011); Membro Executivo do Conselho de Administração da AICEP Global Parque (2007-2010); Membro do Conselho de Administração da ADRAL (2007-2008); 

Membro da Comissão de Peritos para o Desenvolvimento do Programa Portugal Logístico (2006); Consultor de Empresas na Logistema e Diretor da Unidade 

Logisformação (1999-2001). 

JEAN-YVES LE DRIAN 

Ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França Né à Lorient (France) le 30/06/1947. Est un homme politique français. Issu d'une 

famille catholique ouvrière, se singularise en réussissant ses études supérieures. Un fait rare à l'époque pour un enfant de condition 

modeste. Il deviendra, par la suite, professeur d'histoire-géographie en faculté, en 1973. Son premier engagement est de rejoindre l'UNEF, le 

syndicat étudiant. Néanmoins, son intérêt pour la politique se concrétise en 1974, lorsqu'il adhère au Parti socialiste. Il œuvre durant trois 

ans pour le parti, avant de briguer un poste de conseiller municipal à Lorient en 1977. Dans la foulée, il devient député en 1978, un poste 

qu'il conservera durant treize ans, avant d'être appelé à des fonctions ministérielles. En 1991, il devient secrétaire d'État à la mer, sous les 

ordres du gouvernement Cresson. Néanmoins, il connaîtra une petite traversée du désert après le remaniement de 1992, ne retrouvant ni 

poste de député ni poste de ministre. Il reste tout de même maire de Lorient, après avoir conquis l'Hôtel de Ville en 1981. Il cède le fauteuil 

de maire en 1998, redevenant simple conseiller municipal, fonction qu'il cumule à celle de député du Morbihan. Proche de François Hollande, il assiste ce dernier, 

alors simple candidat, dans les questions de défense. Une compétence qui lui vaut le portefeuille du ministère de la Défense, lors de l'élection présidentielle de 

2012. Alors qu'il est toujours ministre, il est désigné pour représenter le PS en Bretagne lors des élections régionales de 2015. Sa liste de gauche remporte 

51,41% des suffrages au second tour face à la droite unie au centre et au FN. Exerce donc le rôle de président de région tout en restant ministre de la Défense, 

contrairement à la règle de non-cumul des mandats. En 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian se voit offrir le poste de ministre de 

l'Europe et des Affaires étrangères. 
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JOÃO SALAZAR DIAS 

Membro do Conselho de Administração da AICEP. É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e mestre 

em Economic History pela London School of Economics (LSE). Tem também licenciatura e mestrado em Psicologia pelo Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada (ISPA). Desde Abril de 2017 é vogal do Conselho de Administração da AICEP – Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal. Entre Março de 2014 e Abril de 2017 foi vogal do Conselho de Administração da EMEL (Empresa Municipal 

de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa), tendo sido responsável pela transformação digital daquela empresa. Anteriormente foi vogal 

do Conselho de Administração da Prio Energy (empresa distribuidora de combustíveis) e CEO da Prio.E (empresa spin-off da Prio Energy 

dedicada ao negócio da mobilidade elétrica). Entre 2005 e 2011, foi ajunto económico do Primeiro-ministro de Portugal e a partir de 2009 

acumulou a função de Coordenador Nacional do Gabinete para a Mobilidade Elétrica em Portugal. Iniciou a carreira profissional como técnico superior no 

Departamento de Prospetiva e Planeamento (DPP) do Ministério das Finanças de Portugal. 

JOSÉ DE FREITAS FERRAZ 

Diretor do Instituto Diplomático desde Março de 2015. Foi Embaixador de Portugal no Japão, em Moçambique e na Dinamarca. Ao longo 

da sua carreira foi Diretor Geral dos Assuntos Europeus de 2008 a 2011; no Gabinete do Primeiro Ministro de Outubro de 1995 a 

Dezembro de 2000. Antes tinha sido Correspondente Europeu na Secretaria de Estado; membro do Grupo Antici na Representação 

permanente de Portugal em Bruxelas entre 1990 e 1993. Esteve igualmente em posto como Secretário de Embaixada em Madrid, Maputo 

e Washington. Entrou no Ministério dos Negócios Estrangeiros no concurso aberto em 1978. Foi promovido a Embaixador de categoria 

em 2008. Licenciado em História pela Universidade de Umea; nasceu em Lisboa a 29 de Outubro de 1949. 

JOSÉ LUÍS CACHO 

Presidente do Conselho de Administração da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., desde 18 de Outubro de 2016. 

Nascido em 1959, é licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (1984). Pós‐

Graduado em “Análise de Projetos de Investimento” (Coimbra, 2003). Presidente do Conselho de Administração da APA – Administração do 

Porto de Aveiro, S.A, de Abril de 2005 a Março de 2015. Na APA havia já desempenhado as funções de Vogal do Conselho de Administração 

entre Janeiro de 1999 e Maio de 2002. Presidente do Conselho de Administração da APFF – Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A. 

(Novembro de 2008 a Março de 2015). Foi Presidente da Associação dos Portos de Portugal (APP), de Julho de 2010 a Novembro de 2013. 

Integra a atual Direcção, em representação da APS, S.A., tendo desempenhado idênticas funções (em representação da APA, S.A.), entre 

2007 e 2010. Foi Presidente da Associação dos Portos de Língua Portuguesa (APLOP), de Novembro de 2011 a Outubro de 2013, tendo assumido a presidência, 

em regime de interinidade, em Maio de 2011. Integrou o núcleo de fundadores desta associação de âmbito intercontinental. Nomeado Conselheiro da Presidência 

da APLOP em Outubro de 2013. Do seu passado associativo destaca‐se a Vice‐Presidência da Associação Académica de Coimbra (1982 ‐1983) e a Presidência da 

Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra (1983‐1984). 
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JOSÉ LUÍS CARNEIRO 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.  

Nasceu em 4 de Outubro de 1971. Licenciado em Relações Internacionais. Mestre em Estudos Africanos. Concluiu a parte Escolar do 

Doutoramento em Ciência Política e Administração. Deputado na X e XIII Legislatura Docente Universitário na Universidade Lusíada 

e no Instituto de Ciências da Informação e Administração (Aveiro), com funções suspensas. Foi docente entre 1995 e 2005, nos 

departamentos de Relações Internacionais; Economia e Comércio Internacional. Colaborou com diversos títulos da imprensa escrita, 

através da escrita de artigos jornalísticos e de opinião sobre política nacional e internacional, com particular relevância para a colaboração com o Jornal "O 

Independente", onde se dedicou entre 1996 e 1999 à análise sobre a realidade dos países da África Lusófona. Vereador sem pelouro na Câmara Municipal de 

Baião entre Janeiro de 1998 e o dia 02 de Novembro de 2005. Assessor do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna entre 

1999 e 2000. Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Socialista entre 2000 e 2002. Em Fevereiro de 2005 foi eleito deputado à Assembleia da 

República na X Legislatura. Integrou a Comissão dos Negócios Estrangeiros e foi eleito membro da Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica. Presidente da 

Câmara Municipal de Baião entre o dia 02 de Novembro de 2005 e o dia 23 de Outubro de 2015. Eleito a 09 de outubro de 2005 com 50,88 % dos votos. Reeleito a 

11 de outubro de 2009 com 66,84 % dos votos. Reeleito a 29 de setembro de 2013 com 71,41 % dos votos. Membro do Comité das Regiões entre 2006 e 2015. 

Integrou as Comissões de Educação, Juventude, Ciência e Cultura (EDUC) e a comissão de Coesão Territorial (COTER). Foi, ainda, eleito Presidente da Comissão de 

Recursos Naturais (NAT), função que desempenhou entre Fevereiro e Outubro de 2015. Entre 2007 e 2010, presidente da DOLMEN - Cooperativa de Formação, 

Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL Gestora da DLBC para o território do Douro Verde (que integra os concelhos de: Amarante, Baião, Cinfães, 

Marco de Canaveses, Resende e Penafiel). Foi eleito membro do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios portugueses entre o dia 23 de Novembro 

de 2013 e o dia 23 de Outubro de 2015. Foi eleito membro do Conselho Económico e Social a 17 de Dezembro de 2013, função que desempenhou até ao dia 23 de 

Outubro de 2015. Presidente da Associação Nacional dos Autarcas Socialistas entre o dia 04 de Janeiro de 2014 e o dia 23 de Outubro de 2015. Presidente do 

Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde ACES-Tâmega, entre o dia 20 de Dezembro de 2010 e o dia 23 de Outubro de 2015. Presidente da 

Federação Distrital do Porto do Partido Socialista entre o dia 16 de Junho de 2012 e o dia 4 de Março de 2016. Assume funções de Secretário de Estado das 

Comunidades Portuguesas a 26 de Novembro de 2015. Eleito Presidente da Assembleia Municipal de Baião a 01 de outubro de 2017 com 65,72 % dos votos. Foi o 

«Grand Marshall» nas Comemorações do Dia de Portugal em New Jersey, Estados Unidos da América no dia 10 de Junho do ano de 2009. Grã-Cruz da Ordem 

Piana (uma Ordem de Cavalaria Papal criada em 17 de Junho de 1847 pelo Papa Pio IX), classe virtude e mérito, atribuída pela Santa Sé Apostólica, em Março de 

2016. Grã – Cruz da Ordem do Mérito – Atribuído, em Maio 2017, pelo Primeiro-ministro do Luxemburgo. 

JOSÉ PEDRO SALEMA 

Presidente do Conselho de Administração da EDIA desde Dezembro de 2013. Foi fundador e gerente da AGROGESTÃO, assim como consultor 

de várias empresas e associações do meio rural em Portugal e Angola. É licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de 

Agronomia. Possui um mestrado em Gestão de empresas e um MBA pela Universidade Católica Portuguesa. Foi Assistente Estagiário no 

Instituto Superior de Agronomia, monitorou dezenas de ações de formação e participou na elaboração de materiais pedagógicos. 
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LUIS CASTRO HENRIQUES 

Presidente do Conselho de Administração da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo). Nasceu a 3 de junho de 1978, em 

Lisboa. É Mestre em Economia pela Universidade de Cambridge (2008), tem um MBA pelo INSEAD (2009) e é licenciado em Economia pela 

Universidade Católica Portuguesa (2002). Foi membro do Conselho de Administração da AICEP desde 2014, com os pelouros do 

Investimento (Estrangeiro e Nacional, gerindo diretamente a concessão de incentivos financeiros e fiscais e a agenda de captação de novo 

investimento), Gestão Financeira e Comercial. Presidiu, por deliberação do CA da AICEP, ao Conselho de Administração da AICEP Global 

Parques desde 2015 e geriu as diferentes participações financeiras da Agência. Até se juntar à AICEP, coordenou as áreas de Estratégia de 

Marketing, Experiência do Cliente, Marketing Analytics no Grupo EDP e liderou diversos projetos de parcerias tecnológicas e 

desenvolvimento de produto. Anteriormente desenvolveu, enquanto assessor da Administração da EDP Inovação, intensa atividade na área 

da Inovação. Teve funções docentes em diversas disciplinas da licenciatura em Economia na UCP – Crescimento Económico, Introdução à Macroeconomia e 

Macroeconomia Avançada e Organização Industrial –, tendo iniciado atividade profissional como consultor na McKinsey & Company. Desempenhou funções 

públicas enquanto Adjunto do Ministro das Atividades Económicas e do Trabalho do XVI Governo Constitucional e da Secretária de Estado da Habitação do XV 

Governo Constitucional (03/04). Recebeu o Prémio Excelência da CGD e vários outros Prémios de Mérito Académico. 

LUÍS FARO RAMOS 

Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. Nasceu em Lisboa em 25 de maio de 1962. Licenciado em Direito pela 

Universidade de Lisboa; aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto em 11 de setembro de 1986; 

adido de embaixada, na Secretaria de Estado, em 30 de junho de 1987; confirmado em 22 de setembro de 1989; terceiro–secretário de 

embaixada, em 18 de abril de 1990; chefe de divisão, em substituição, na Direção de Serviços das Instituições Comunitárias (DGCE), em 

1 de maio de 1992; na Embaixada em Atenas, como substituto legal do Chefe de Missão, em 2 de abril de 1993; nomeado chefe de 

divisão na Direção das Instituições Comunitárias da Direção -Geral dos Assuntos Comunitários, em 31 de outubro de 1995; representante da categoria de 

secretário de embaixada no Conselho Diplomático, entre outubro de 1996 e maio de 1998; chefe de divisão da Direção de Serviços das Organizações Políticas 

Internacionais, da Direção -Geral dos Assuntos Multilaterais, em 20 de março de 1997; conselheiro de Embaixada, em 30 de junho de 1998; vice -chefe da Base 

Principal da Delegação Portuguesa ao Grupo de Ligação Conjunto Luso -Chinês em Macau, em 25 de novembro de 1998; na Missão Permanente junto dos 

Organismos e Organizações Internacionais em Genebra, em 21 de dezembro de 1999; na Representação Permanente junto da União Europeia em Bruxelas, a 20 

de junho de 2004; Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, a 2 de maio de 2008; representante da categoria de 

conselheiro de embaixada no Conselho Diplomático, entre 2008 e 2010; na Embaixada em Maputo, em Comissão de Serviço, a 12 de janeiro de 2010; Diretor -

Geral de Política de Defesa Nacional, no Ministério da Defesa Nacional, a 17 de maio de 2010; ministro plenipotenciário a 30 de dezembro de 2011; Embaixador 

em Tunes, em 3 de julho de 2012; Embaixador em Havana, em 26 de setembro de 2015. Nomeado Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, 

I.P. por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 24 de outubro de 2017.  
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MADALENA OLIVEIRA E SILVA 

Membro do Conselho de Administração da AICEP. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, Universidade Clássica de 

Lisboa; mestrado em Direito Internacional Público pela Universidade de Direito, de Economia e de Ciências Sociais de Paris (Paris II), pós-

graduação em Direito Comunitário no Colégio da Europa, Bruges (Bélgica) e Curso de Gestão para Executivos, Universidade Católica 

Portuguesa. Administradora Executiva da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.) desde abril 2017, com 

os pelouros de incentivos, jurídico, custos de contexto, financeiro e, em partilha, o pelouro comercial; dirigiu, desde 2008, a Direção de 

Custos de Contexto e Projetos PIN na AICEP, com responsabilidades no acompanhamento de projetos de investimento e redução de custos de 

contexto associados, exercendo também as funções de Secretária Técnica da Comissão Permanente de Apoio ao Investidor; anteriormente, 

de 2006 a 2007, chefiou o Gabinete do Presidente do Conselho da Administração da AICEP; de 2005 a 2007 chefiou a Unidade de Gestão de Delegações no ICEP, 

com a responsabilidade de gestão da respetiva rede externa. De 2002 a 2005 foi Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social (ISS), com o pelouro 

dos recursos humanos; foi, entre 1998 e 2002, Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), com a responsabilidade 

pelos pelouros de recursos humanos, administração, auditoria e património imobiliário. Exerceu anteriormente, de 1989 e 1998, os cargos de diretora jurídica do 

ICEP - Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal, diretora adjunta de Investimento Estrangeiro e funções de coordenação da área jurídica de investimento 

estrangeiro. Nessa qualidade participou na negociação de contratos de investimento bem como de acordos intergovernamentais (bilaterais e multilaterais) de 

investimento, e acompanhou o Comité de Empresas Multinacionais e Investimento da OCDE, tendo apresentado comunicações sobre investimento em seminários 

internacionais promovidos pela OCDE e UNCTAD. 

MARIA MANUEL SERRANO 

Membro do Conselho de Administração da AICEP. Licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. Quadro da AICEP, 

esteve nos últimos anos na Direcção de Serviços da África Subsariana no Ministério dos Negócios Estrangeiros, apoiando a reuniões entre 

representantes nacionais e estrangeiros, em matéria de relacionamento económico bilateral entre Portugal e África. Desempenhava funções de 

Desk Regional para a Ásia-Pacífico e Brasil, promovendo o reforço do relacionamento económico entre Portugal e os países acompanhados, 

quando passou a trabalhar no MNE em 2012. Anteriormente liderou as Direções de Estratégia, de Promoção das Exportações e de Informação 

da Agência, e nesse sentido, interveio no alinhamento de equipas, acompanhou o desenvolvimento e a implementação de produtos e serviços, e 

testou a satisfação do cliente. Antes de assumir funções diretivas, Maria Manuel fez a ligação a Instituições Financeiras Internacionais como os 

programas financeiros da UE, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco InterAmericano de Desenvolvimento, promovendo as empresas 

portuguesas, e mantendo-as informadas sobre as várias fases dos concursos Internacionais financiados por essas Instituições.  

MIGUEL HORTA E COSTA 

Membro da Direção da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Presidente do Grupo de Coordenação da Rede das Câmaras de 

Comércio Portuguesas e Presidente do Conselho de Curadores na Fundação Luso -Brasileira. Licenciado em Economia pelo ISCEF 

(hoje ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, é pós-graduado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade de 

Navarra (AESE) e pela Management College (BPO – Universidade. Birmingham). Do seu percurso profissional, destacam-se as 

funções desempenhadas enquanto Secretário de Estado do Comércio Externo no XI Governo Constitucional, entre 1987 e 1990; 

vice -presidente executivo no Grupo Portugal Telecom entre 1995 e 2002 e, em 2002, presidente executivo da Portugal Telecom, 

posição que ocupou até 2006. Depois de deixar o cargo na PT, Miguel Horta e Costa ocupou a posição de vice-presidente do 

conselho de administração do BESI, depois Haitong Bank posição a que renunciou em Maio de 2016.  
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PEDRO MARQUES 

Ministro do Planeamento e Infraestruturas. O planeamento, nas vertentes de desenvolvimento e coesão territorial e de apoio ao 

investimento empresarial, assim como a defesa do Estado Social, que constitui uma das prioridades do XXI Governo, marcam todo o 

percurso profissional e político de Pedro Marques. Foi pela gestão dos fundos europeus, de que atualmente tem a tutela, que 

começou a sua vida profissional, em 1997, quando terminou a licenciatura em Economia, no ISEG. Entre 1997 e 1999, foi membro 

da Estrutura de Apoio Técnico da Intervenção Operacional Renovação Urbana, do QCA II, um dos quadros comunitários que 

antecedeu o atual Portugal 2020. Nos dois anos seguintes foi senior consultant da CISED Consultores e concluiu o mestrado em 

Economia Internacional. A sua primeira experiência na esfera governativa ocorre em 2001, quando assume as funções de assessor do Ministro do Trabalho e da 

Solidariedade, tendo integrado o grupo interministerial para a questão do envelhecimento da população e a sustentabilidade das finanças públicas. Por essa 

altura, em 2002, é eleito vereador da Câmara Municipal do Montijo, com os pelouros da Ação Social e Saúde, Habitação Social, Juventude, Planeamento e 

Desenvolvimento Económico. De 2005 a 2011, nos XVII e XVIII Governos Constitucionais, desempenha as funções de Secretário de Estado da Segurança Social, 

ficando o seu nome associado à importante reforma da Segurança Social de 2007. Nas eleições legislativas de 2011, liderou a lista de candidatos do PS pelo 

distrito de Portalegre, tendo desempenhado após a eleição o cargo de vice-presidente do Grupo Parlamentar. Em 2014, regressa à vida empresarial, na Capgemini 

Portugal, tendo sido responsável pela Direção Comercial, pelo Desenvolvimento de Sistemas de Informação, pela Consultoria de Alta Direção em Projetos de 

Planeamento e Financiamento do Desenvolvimento Territorial, Reengenharia de Empresas. Antes das eleições legislativas de 2015, foi um dos coordenadores do 

Novo Impulso à Convergência, que constituiu um dos principais contributos para o Programa do XXI Governo. Pedro Marques nasceu em Lisboa, em 1976. É 

casado e pai de três filhos. O desporto é o seu principal passatempo, sendo praticante assíduo de ténis.  

PEDRO COSTA PEREIRA 

Nascido em 28 de novembro de 1962, em Luanda, Angola. Três filhos. Licenciado em Relações Internacionais no Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa 

Pós-graduado em Estudos Europeus no Colégio da Europa (Bruges). Assistente no Colégio da Europa (1986-1988). Assistente no Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Admitido no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Dezembro 

1990. Adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, em Novembro 1992. Secretário de Embaixada, em Dezembro 1992. Na Embaixada de 

Portugal em Paris, em Dezembro 1994. Na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, em Julho 1998. Primeiro-

Secretário de Embaixada, em Dezembro 1998. Conselheiro de Embaixada, em Abril 2002. Adjunto e depois Assessor para os Assuntos Europeus do Primeiro-

Ministro, em Agosto 2002. Diretor de Serviços, da Direção de Serviços da Europa, em Agosto 2004. Ministro Conselheiro da Embaixada de Portugal em Brasília, 

em Setembro 2005. Subdiretor Geral, na Direção Geral de Política Externa e Coordenador Nacional da Conferência Ibero-americana, em Agosto 2009. Ministro 

Plenipotenciário de 2ª classe, em outubro 2010. Representante Permanente Adjunto na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, em 

Maio 2011. Ministro Plenipotenciário de 1ª classe, em outubro 2013. Diretor-Geral dos Assuntos Europeus, desde 1 outubro 2014. Embaixador, desde Agosto 

2015. Diretor-Geral da Política Externa, desde 1 julho 2017. 
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PEDRO PATRÍCIO 

Diretor do Departamento da Rede Externa e Institucionais da AICEP. De 2015 até à data Administrador da AICEP Global Parques, exerce 

funções de Vogal não executivo desta S.A. De 2017 até à data, Diretor da, Rede Externa e Institucionais na AICEP. De 2012 – 2017, Diretor, 

da Direção Corporate e Investimento. De 2012 até à data Oficial de Ligação do Estado português, junto da OTAN (NSPA), responsável pela 

gestão dos offsets da NSPA às empresas portuguesas. De 2011 – 2012, Diretor, da Direção de Capacitação Empresarial. De 2010-2011, 

Diretor, da Direção de Apoio à Rede Externa. De 2007-2009 Diretor, na Delegação na Rússia, Zona de coordenação com responsabilidades 

sobre o Cazaquistão, Bielorrússia, Ucrânia, acreditado como Conselheiro Económico e Comercial. De 1999-2007Diretor, na Delegação na 

República Checa, Também responsável pela Roménia a partir de 2003; Acreditado como Conselheiro Económico e Comercial. Na AICEP em Lisboa, exerceu 

também o cargo de Analista de Mercado na Direção Internacional, e Desk Officer no Gabinete de Intervenção em Novos Mercados. Trabalhou, em experiência 

anterior à AICEP, como Conference Manager na MGi Portugal e, posteriormente, como Task Manager na Comissão Europeia, em Bruxelas. Foi ainda sócio 

fundador, duma empresa ligada ao setor da saúde 

TERESA RIBEIRO 

Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Nasceu em Moçambique, em 1954. É licenciada em Filosofia pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, certificado da Universidade de Harvard, J.F.Kennedy School, e curso de Auditora de 

Defesa Nacional. Foi Secretária-Geral Adjunta da União para o Mediterrâneo, entre 2013 e 2015. Foi Secretária de Estado dos 

Assuntos Europeus entre 2008 e 2009. Foi copresidente do Comité de Comércio Externo e Investimento do Mediterrâneo, na 

Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, entre 2010 e 2011. Foi Administradora da Agência Portuguesa para o Investimento e 

Comércio Externo (AICEP), nos anos de 2010 e 2011. Foi presidente do Instituto de Comunicação Social (ICS), em 2000-2008. Foi 

presidente do Comité Diretor dos Mass Media, do Conselho da Europa, em 1999-2000. Foi presidente do Observatório de Comunicação (Obsercom), em 1998-

2000. 
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