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Nota introdutória

Seminário Diplomático, Edição de 2016

Em 2016, o Seminário Diplomático realizou-se nos dias 5 e 6 de Janeiro, em Lisboa, no Museu do Oriente e centrou a primeira 

parte dos seus trabalhos em Portugal e Europa num Mundo em Mudança. 

Membros do Governo, quadros da Administração Pública, das empresas, das universidades e demais sectores estratégicos, 

debateram com os Chefes de Missão temas fulcrais para a política externa portuguesa. 

Os trabalhos na tarde do primeiro dia, para além de permitirem uma apresentação aprofundada dos objetivos da Fundação 

Champalimaud, focaram essencialmente a Inovação e o Investimento, bem como a Economia do Mar.  

Ciente que o atual esforço nacional implica uma boa coordenação com o sector privado e o mais eficaz aproveitamento da 

presença portuguesa no mundo, o Seminário Diplomático de 2016 deu igualmente relevo às políticas consulares, à economia 

portuguesa e à cooperação internacional. Como em anos anteriores, abordou-se igualmente as condições para a internaciona-

lização e crescimento da economia nacional bem como outras vertentes da diplomacia económica. 

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

  

José Freitas Ferraz 

Diretor do Instituto Diplomático 



Presidente da Fundação Oriente 

Carlos Monjardino
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Presidente da Fundação Oriente
Carlos Monjardino

É uma honra, para mim próprio e para a Fundação Oriente, poder receber o Seminário Diplomático no Museu do Oriente.  

E quero expressar ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva, o prazer que tenho em  

recebê-lo nesta casa e desejar-lhe os maiores sucessos no exercício das suas novas funções. Quero ainda saudar, muito em  

especial, o Engenheiro António Guterres, amigo de longa data, cujos mandatos como Alto Comissário das Nações Unidas para 

os Refugiados ilustraram o seu nome e prestigiaram Portugal.  

A Fundação Oriente tem como missão contribuir para consolidar o património histórico e cultural de Portugal e da Europa 

na Ásia e trazer para Portugal e para a Europa as civilizações e as culturas asiáticas. O Museu do Oriente é um dos raros mu-

seus orientalistas da Europa e as suas peças e colecções têm vindo a ser expostas por todo o mundo. A Fundação Oriente 

mantém delegações em Macau, em Goa e em Díli, não só para preservar as heranças comuns, como para criar novas formas 

de fortalecer os vínculos culturais que nos unem à China, à India e a Timor.  

Nesse quadro, eu próprio e a Fundação Oriente temos tido o privilégio de poder contar com o apoio constante das missões 

diplomáticas portuguesas, nomeadamente nos países asiáticos, cuja importância não pode ser menosprezada nas politicas  

externas de Portugal. Quero testemunhar, mais uma vez, a minha admiração pelas qualidades profissionais e pessoais dos  

diplomatas portugueses, sempre respeitados nos seus postos, onde conseguem garantir uma representação nacional de elevado 

nível, tantas vezes com recursos escassos. 
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As circunstâncias externas e a conjuntura interna parecem convergir para abrir um novo ciclo na política portuguesa, depois 

de um longo período de crise nacional e europeia.  

Julgo que todos reconhecemos a necessidade urgente de fortalecer as nossas capacidades de acção externas, indispensáveis 

para consolidar a reputação internacional do Estado e o bom nome de Portugal. No passado, a diplomacia portuguesa pôde 

assegurar uma intervenção relevante na política europeia e internacional. As relações da União Europeia com o Brasil e com 

África beneficiaram da nossa experiência, as qualidades políticas da nossa diplomacia asseguraram a transferência pacífica de 

poderes em Macau e o processo democrático de autodeterminação em Timor-Leste. Estou certo de que o novo ciclo da  

política externa portuguesa vai recuperar essas lições para garantir um futuro à medida do nosso passado. Fernando Pessoa 

descreveu Portugal como o rosto com que a Europa fita o Ocidente. Portugal precisa hoje de voltar a ser esse rosto e a Europa 

precisa de se virar para o mundo se quiser ultrapassar a sua crise.  

Espero que o Museu do Oriente possa inspirar os vossos trabalhos e formulo os melhores votos de sucesso para o Seminário 

Diplomático. 
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ex-Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados
António Guterres

Transcrição do discurso do Eng. António Guterres na Sessão Pública de 
Abertura do Seminário Diplomático 2016 – 5 de Janeiro 

É com enorme prazer que aqui me encontro, naquela que é a minha primeira atividade pública após ter regressado à minha 

vida normal. E particularmente para exprimir todo o meu apreço pelo que a diplomacia portuguesa tem feito pelo nosso país 

e por um conjunto de valores essencias que nos compete defender num quadro internacional, o que vivi enquanto tinha res-

ponsabilidades de governo, e continuei a viver como cidadão sempre interessado nas coisas portuguesas. 

Hoje a questão dos refugiados e das migrações em geral está no centro do debate político internacional, o que acontece desde 

a primavera/verão do ano passado. 

Não que nessa altura tenha havido uma alteração global em relação aos movimentos de população, mas porque pela primeira 

vez desde há muitos anos os refugiados vieram em número significativo, não avassalador mas significativo, para o chamado 

norte global, em particular para a Europa. Como é sabido, os ricos só se dão conta da existência dos pobres quando os pobres 

entram pela casa dos ricos. E foi isso que aconteceu. A partir desse momento, sobretudo dada a situação caótica que se verifi-

cou por a Europa estar impreparada e ter sido incapaz de se organizar e de se unir para responder a essa crise, dada a cober-

tura maciça da comunicação social em relação a esse caos de movimento, nomeadamente nos Balcãs e à tragédia no Mediter-

râneo, a questão dos refugiados passou repentinamente para o centro do debate político, de tal maneira, que assisti a uma 

mudança de comportamento. Nos primeiros tempos, em que sempre que participava nas reuniões da AGNU tinha uma enor-
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me dificuldade em que alguém estivesse interessado em ouvir-me acerca dos problemas dos refugiados, mesmo aqueles países 

que tinham questões diretas a tratar comigo, ou com a minha organização. No ano passado andei, de reunião em reunião, e 

todos os grandes agentes internacionais, desde o Papa ao Presidente Obama, colocavam os refugiados como questão central 

nas suas intervenções. 

Os pobres entraram na casa dos ricos e os ricos deixaram de poder ignorar a existência dos pobres. A questão dos movimen-

tos de população está hoje no centro do debate político internacional. 

Mas se é verdade que nada de essencial aconteceu na primavera/verão deste ano em termos globais, é também verdade que a evolu-

ção dos últimos dez anos, desde que eu assumi as minhas funções, é uma evolução que se afigura extremamente preocupante. 

Quando assumi funções havia 36 milhões de pessoas deslocadas por conflito no mundo, entre refugiados e internamente des-

locados. Sensivelmente, dois terços internamente deslocados e um terço refugiados que tinham cruzado fronteiras. No final de 

2014, ainda não temos os números de 2015, estamos perante 60 milhões de pessoas deslocadas. 

Há dez anos nós estávamos a ajudar cerca de 1 milhão de pessoas por ano a regressar a casa voluntariamente, e em condições 

de segurança e de dignidade. O ano passado ajudámos 124 mil refugiados.  

Há dez anos havia uma série de conflitos que tinham terminado - Serra Leoa, a Libéria, Angola, o Afeganistão - uma realidade 

que se apresentava relativamente mais favorável; neste momento nós não só assistimos à multiplicação de novos conflitos 

como os conflitos antigos teimam em não terminar, confrontando-nos com um agravamento extremamente significativo dos 

movimentos de população causados por conflito. Mais adiante falarei acerca dos desastres naturais, embora muitos deles de 

natural tenham bastante pouco. A situação agravou-se particularmente nos últimos anos. Em 2010,  havia diariamente 11 mil 

pessoas, entre internamente deslocados e refugiados, por força da guerra, tinham de fugir das suas casas, das suas comunida-

des. Repito, 11 mil por dia, por força dos conflitos armados. Em 2011, 14 mil; em 2012, 23 mil; em 2013, 32 mil; em 2014, 

42 mil e 500, e as indicações que temos sobre o ano passado não são muito positivas. As estatísticas que temos por enquanto 

são só em relação aos primeiros seis meses.  O que  posso dizer-vos é que o número total de refugiados no mundo subiu, uma 
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vez mais, 5%. O número de requerentes individuais de asilo subiu 80% em relação ao ano anterior por causa da crise euro-

peia, refletindo-se em numerosos pedidos individuais de asilo, e o número de regressos a casa, em condições de dignidade e 

segurança, diminuiu uma vez mais em 20%, o que quer dizer que a tendência para o agravamento, embora não tenhamos uma 

noção clara dos números em relação a 2015, manteve-se. 

E porque é que isto acontece? 

Considero fundamental reconhecer que os problemas dos refugiados, uma tragédia humana de enormes proporções, merecem, 

por mérito próprio, a atenção e a prioridade na ação internacional, mas eles são também - e talvez esse seja o aspeto mais 

importante quando olhamos do ponto de vista da política externa dos 

Estados e das Organizações políticas internacionais - um reflexo da situação em que o mundo se encontra. 

O que é claro é que nós assistimos nestes últimos 10 anos a uma multiplicação impressionante de conflitos. Se repararem, só 

desde que começou a chamada Primavera Árabe, temos a Líbia, temos o Mali, temos a República Centro-Africana, o Sul do 

Sudão (algumas destas evoluções nada têm a ver com a o fenómeno referido), a Argélia, a Síria, o Iraque, o Iémen, o Sinai, e 

por outro lado, as velhas crises, ou seja, a Somália, o Afeganistão ou a República Democrática do Congo, que, como já referi, 

teimam em não terminar. E isto cria uma situação que gera, naturalmente, enormes movimentos de população, mas uma situ-

ação que simultaneamente se traduz numa desestabilização de largas regiões no mundo, um mundo que tem um progresso 

económico assinalável, um progresso tecnológico assinalável, mas em que há mais e mais áreas que se subtraem e esse progres-

so económico e tecnológico e por razões de fragilidade e de conflito se transformam em zonas de erupção vulcânica, do ponto 

de vista político e de segurança, particularmente gravosas. 

E por outro lado, quando nós olhamos para um conjunto de situações que começa geograficamente na Nigéria, vai ao Mali, 

Líbia, Somália, Iémen, Sinai, Palestina, Síria, Iraque, Afeganistão, todas estas situações estão cada vez mais interligadas e estão 

cada vez mais ligadas áquilo que hoje se pode chamar o terrorismo global. 
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Há uma conexão clara entre o problema dos movimentos de população e a instabilidade crescente em certas regiões do  

mundo aumentando os riscos para a segurança coletiva que essa mesma instabilidade tem vindo a originar. 

Neste contexto, é particularmente significativo observar que a capacidade internacional de prevenir conflitos e de os resolver 

parece ter diminuído consideravelmente. 

Quando iniciei a minha atividade política nós vivíamos em plena guerra fria, num mundo bipolar. Não havia, obviamente, um 

sistema global de governance, (suponho que ainda não há uma palavra portuguesa que se use de uma forma consensual sobre 

a governance) e muito menos uma forma democrática de governance global, mas sim relações de força claras, ou uma 

correlação de forças clara, para usar a terminologia em voga nessa altura. 

E isso fazia com que, embora os conflitos existissem e por vezes se multiplicassem através de países terceiros ou com o 

envolvimento direto das duas super potências, quando as coisas ameaçavam ficar fora de controlo, havia uma interven-

ção que permitia repor a normalidade. E portanto, o mundo era previsível. Embora fosse perigoso, não deixava de ser 

previsível. 

Quando assumi funções de governo vivi o período da hegemonia norte americana. 

Recordo que quando enfrentámos a crise de Timor Leste - e vejo aqui na sala muitas das pessoas que tiveram grande protago-

nismo nessa questão -, quando fizemos face a essa crise, o que foi essencial, num momento dramático que poderia ter-se  

saldado num massacre generalizado em Timor, foi convencer o Presidente dos Estados Unidos de que era necessária uma  

intervenção. 

A partir do momento em que o Presidente dos EUA se convenceu de que uma intervenção era necessária e o disse publicamen-

te, primeiro numa ilha do Pacifico, a caminho da Nova Zelândia onde havia uma reunião da APEC, e depois na Nova Zelân-

dia, enviou um Almirante a Jacarta e tomou mais algumas medidas, a partir desse momento, aquilo que parecia impossível 

uma semana antes, transformou-se em necessário na semana seguinte. 
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E recordo-me que o Embaixador António Monteiro fazia tudo para reunir o Conselho de Segurança e não o conseguia, mas após 

esta tomada de posição pelos EUA, imediatamente o Conselho de Segurança se reuniu e aprovou por unanimidade uma intervenção. 

A Austrália liderou no terreno e os EUA nem precisaram de intervir. O problema resolveu-se. Se hoje a mesma situação ocor-

resse no mundo estou absolutamente seguro de que nada disto teria acontecido. 

Talvez o Presidente Obama fosse convencido a fazer algo mas, com grande probabilidade, nada teria acontecido, porque a 

relação de forças é hoje uma relação diferente. 

E é uma relação diferente no sentido em que já não vivemos num mundo bipolar, não vivemos num mundo unipolar, mas 

também não vivemos num mundo multipolar organizado, e mesmo que vivêssemos num mundo multipolar isso não queria 

dizer que tivéssemos um sistema de governance multilateral. 

A Europa anterior a 1914 é um bom exemplo de uma entidade multipolar sem governance multilateral e o resultado foi a I 

Guerra Mundial. 

Mas nem sequer temos um mundo multipolar organizado. Eu suponho que há uma palavra que descreve a relação de forças 

à escala internacional hoje, e essa palavra é caos, e as consequências disso são a imprevisibilidade e a impunidade com que as 

crises proliferam, e a possibilidade de conflitos aparecerem onde menos  se espera e de uma forma que é normalmente extre-

mamente gravosa para as populações, precisamente porque os responsáveis sentem que a impunidade é total podem ocorrer 

sem resposta as violações dos direitos humanos, as violações da lei humanitária, as situações de massacre, a terrível violência 

em relação às mulheres e às crianças, que porventura sempre terão existido, mas que hoje têm  uma muito maior visibilidade, 

que chocam, não digo com a indiferença, mas com a incapacidade de a comunidade internacional lhes responder. A própria 

evolução do que foi o Tribunal Penal Internacional e as suas dificuldades, revelam que a comunidade internacional está hoje, 

particularmente, fragilizada na capacidade de prevenir conflitos, solucionar conflitos e castigar aqueles que, nesses conflitos se 

comportam de forma que viola a legislação internacional nos seus aspetos mais gravosos. 
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Neste contexto, como é evidente, as consequências humanitárias são particularmente gravosas e colocam as agências humani-

tárias perante uma tripla dificuldade: 

- Fazem face a um volume muito maior de necessidades; 

-  Embora disponham de recursos acrescidos, estes estão muito abaixo do que seria necessário para responder às mais ele-

mentares necessidades de proteção e às mais elementares necessidades de assistência para salvar vidas. Eu senti isso mesmo, 

de uma forma dramática, na minha organização, embora tivesse crescido o apoio de muitos doadores a essa organização, 

mas claramente quando olhamos para os apelos de organizações humanitárias internacionais, eles são hoje financiados até 

50%. No entanto, nas situações menos conhecidas, como por exemplo, no caso dos refugiados da República Centro Afri-

cana, o apoio financeiro de que dispúnhamos representava cerca de 20% das necessidades afirmadas, o que ficou a dever-

se obviamente ao facto de os refugiados da RCA não terem eco na imprensa internacional e a RCA não representar uma 

ameaça à paz internacional como a Síria ou o Iraque. E assim, a capacidade de financiar a ação humanitária nessas circuns-

tâncias torna-se particularmente difícil. 

-  E finalmente o acesso às populações afetadas tem vindo também a complicar-se porque os conflitos mudaram de natureza. Já 

não há conflitos entre dois Estados, e cada vez menos, conflitos entre um governo e um movimento rebelde. O que há cada vez 

mais é uma multiplicidade de atores que, no mesmo território, disputam o poder. Esses atores são por vezes forças militares do 

país, forças militares internacionais de vária natureza e ainda milícias religiosas, milícias étnicas, milícias políticas e bandidos. E 

às vezes é-se bandido de manhã e miliciano de uma qualquer organização à tarde, aumentando o clima de risco e de imprevisi-

bilidade para a ação humanitária, o que em muitas dessas situações, impede o acesso às populações mais afetadas. 

Para complicar as coisas, os atores do conflito tendem a respeitar cada vez menos os atores humanitários. Isso acontece não 

só com os agentes não estatais: e temos hoje grupos em cuja ideologia está inserida a ideia de que os humanitários são inimigos 

a abater e não entidades a respeitar, o que acontece particularmente com as organizações terroristas mais conhecidas, a Daesh 

e alguns sectores da Al-Qaeda. Nós conseguimos trabalhar relativamente bem nas zonas controladas pela Frente Al Nusra, na 
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Síria, mas as dificuldades cresciam nas zonas controladas pelo Al-Shabab, na Somália. A todo este cenário acrescia o compor-

tamento dos próprios governos, muitos deles, parte do problema e não parte da solução. Assim, eu diria que a agenda dos 

direitos humanos tem vindo a perder terreno em relação à agenda da soberania nacional. 

Os debates que decorriam nos anos 90 sobre o direito de ingerência humanitária que mais tarde deram origem ao conceito da 

responsabilidade de proteger, traduz-se hoje em dia numa enorme incapacidade da comunidade internacional superar o obs-

táculo da soberania nacional, quando se pretende intervir em defesa de valores essenciais do ponto de vista das violações mais 

dramáticas dos direitos humanos por toda a parte. 

Para tornar as coisas um pouco mais complicadas verificamos que não é apenas por conflito que as pessoas são forçadas a 

fugir, embora o conflito represente cerca de 80% do deslocamento forçado no mundo. 

Mas se olharmos para a mega tendência dos tempos modernos, a verdade é que há cada vez mais uma interligação e uma  

influência mútua do seu conjunto: crescimento da população, urbanização, sobretudo urbanização caótica no terceiro mundo, 

não é uma urbanização gerada por empregos que são criados e que atraem pessoas para as cidades, como acontecia na Euro-

pa do século XIX, é na maior parte dos casos uma urbanização que se faz porque as zonas rurais não têm serviços, não tem 

oportunidades, as pessoas fogem para as cidades, mas também não há empregos regulares, há portanto uma situação de enor-

me fragilidade nas megalópoles do terceiro mundo dos nossos tempos; e a tudo isto acresce a questão da segurança alimentar, 

os problemas de escassez de água e, como fator aglutinador e acelerador das influências negativas de todos estes aspetos, as 

alterações climáticas. E penso que são elas uma das realidades definidoras do nosso tempo e em relação às quais se torna ne-

cessário que a comunidade internacional assuma as suas responsabilidades; penso também que em Paris foi dado um passo 

importante neste sentido. 

Tudo isto para concluir que existe, em termos gerais, uma carência de liderança à escala global que é particularmente preocu-

pante. Nisto foi possível superar essa carência, mas também convém não ter grandes ilusões. O que se conseguiu em Paris foi 

muito importante como mobilização da comunidade internacional em torno de um conjunto de objetivos, mas não se avançou 
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muito em torno do que é preciso fazer no caminho para alcançar esses objetivos, nomeadamente em tornar obrigatórios um 

conjunto de comportamentos que são absolutamente indispensáveis, e por isso há também um número crescente de pessoas 

que são obrigadas a abandonar as suas comunidades por razões que tem a ver quer com os desastres naturais, quer com as 

secas prolongadas, quer com um conjunto de outros factores, com a diferença que essas pessoas não são legalmente conside-

radas como refugiadas. 

É verdade que a maioria delas se desloca no interior das suas fronteiras, poucas cruzam fronteiras, mas um número crescente 

tem vindo também a cruzar fronteiras, mas não beneficiam de um regime de protecção como os refugiados, baseado na Con-

venção de 51. O ACNUR não tem mandato em relação a essas mesmas pessoas. 

Recentemente houve uma iniciativa de um conjunto de países, liderado pela Noruega e pela Suíça, chamada Iniciativa Nansen, 

procurando encontrar um consenso internacional sobre uma estratégia para responder às lacunas de proteção que existem em 

relação a essas pessoas, obrigadas a mover-se sem qualquer cobertura de proteção legal como a que existe para os refugiados. 

Em qualquer caso, os desastres naturais vieram aumentar as necessidades de resposta da comunidade humanitária. O conjun-

to das várias ocorrências fez com que a comunidade humanitária se encontre hoje financeiramente falida, não no sentido de 

fecho da atividade das organizações, mas, como disse à pouco, no sentido de que, elas não têm hoje capacidade para responder 

às mais elementares necessidades de proteção e de salvaguarda da vida humana. 

Neste contexto, três notas sobre aquilo que me parecem ser algumas das prioridades essenciais: 

Em primeiro lugar, há que restabelecer, na minha perspetiva, a questão da diplomacia para a paz como questão central da ação 

política e diplomática internacional. Em inglês há uma palavra que agora ficou na moda que é o search por causa das questões 

militares; acho que precisamos de um search diplomático para a paz. Há algumas indicações através do que aconteceu em 

Viena e depois em Nova Iorque que em relação à Síria alguma capacidade existe para tomar a iniciativa, mas a verdade é que 

tem havido muito poucas iniciativas neste domínio. 

Negócios Estrangeiros | Seminário Diplomático | Edição digital, Ano V, n.º 5 | 5/6 de Janeiro de 2016 p. 08-20



16 Presidente da Fundação Oriente
CARLOS MONJARDINO 

Antigo Primeiro Ministro
ANTÓNIO GUTERRES

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
AUGUSTO SANTOS SILVA

Presidente da Viniportugal
JORGE MONTEIRO

Presidente da Fundação Champalimaud
LEONOR BELEZA

Conselheiro da AIMMAP
GONÇALO LOBO XAVIER

Presidente da BIAL
LUÍS PORTELA 

Ministra do Mar
ANA PAULA VITORINO 

Director de Serviços de Cifra e Informática
LUÍS GASPAR DA SILVA 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
JOSÉ LUÍS CARNEIRO 

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
MARGARIDA MARQUES

Programa
Notas Biográficas

E há aqui um problema essencial de liderança. A liderança hoje é muito mais complicada do que era no tempo da crise de Ti-

mor Leste em que bastava o Presidente dos EUA dizer uma coisa e as coisas iam. Hoje é mais complicado. Mesmo as super 

potências não têm um controlo das situações. Se olharmos para o conflito da Síria é evidente que os EUA e a Rússia têm feito 

um esforço para procurarem aproximar-se das suas posições, mas nem os EUA, nem a Federação Russa controlam o Irão, a 

Arábia Saudita, a Turquia, o que torna muito mais difícil a criação de condições para a solução dos conflitos. 

A minha convicção profunda é a de que estamos a enfrentar hoje uma situação de tal forma perigosa, e que alguns dos confli-

tos se transformaram numa ameaça de tal forma séria para toda a gente, que é tempo de aqueles que têm uma influência di-

reta nas partes em conflito - os quais não poderiam continuar se não recebessem armas, dinheiro e apoio político, nomeada-

mente ao nivel do conselho de segurança - é minha convicção profunda, que aqueles que fornecem esses apoios têm hoje um 

interesse vital em que esses conflitos terminem pois transformaram-se numa ameaça direta para todos, arriscam um descon-

trolo total e um efeito dominó em relação às regiões envolventes e estão cada vez mais ligados a formas de terrorismo inter-

nacional em relação às quais ninguém está imune de atingir qualquer comunidade em qualquer ponto do mundo.  

A minha esperança é a de que a compreensão progressiva por parte dos atores que apoiam os diversos conflitos, a consciência 

do perigo crescente que representam, a constatação de que esta realidade está a transformar num mundo de tal forma perigo-

so, onde os seus interesses fundamentais são postos em causa, os leve a compreender a necessidade de pôr de parte divergên-

cias conhecidas, estratégias e objetivos e a perceberem que é melhor parar este absurdo porque ele se transformou numa ame-

aça vital para eles próprios. 

Acho que ainda não estamos lá, acho que ainda há países convencidos que podem ganhar a guerra, quando a minha convicção 

é que nenhuma das guerras a que nós assistimos pode ser ganha seja por quem for. Elas vão prolongar-se de uma forma cada 

vez mais perigosa para todos, mas enquanto todos não estiverem convencidos de que ninguém a pode ganhar, será difícil criar 

as condições para que a paz seja reestabelecida. Mas eu penso que é indispensável que, do ponto de vista da prevenção e da 

resolução de conflitos, a diplomacia para a paz volte a ser a prioridade número um da ação da comunidade internacional. 
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O segundo aspeto que me parece essencial, refere-se à necessidade de aumentar os recursos à disposição das agências humanitárias. 

É sensivelmente necessário duplicar o montante que hoje é gasto no mundo em ação humanitária, sem ele as consequências para a 

vida das pessoas afetadas serão cada vez mais dramáticas e o sofrimento humano atingirá níveis absolutamente inaceitáveis. 

Em terceiro lugar, acho que é essencial compreender que aquilo que antigamente se falava de ultrapassar o fosso entre a ação 

humanitária e a cooperação para o desenvolvimento tem de ser colocado de outra maneira. Não é um problema apenas de 

reduzir o fosso, é um problema de fazer com que os atores do desenvolvimento e os atores humanitários comecem a trabalhar 

em conjunto desde o início de cada crise, e aos poucos vá havendo compreensão acrescida disto. O Banco Mundial por exem-

plo, colabora hoje connosco de uma forma muito interessante em ações comuns no conjunto das situações de crise, mas ainda 

não há, a nível global, quer do ponto de vista da cultura das organizações, quer do ponto de vista das prioridades políticas dos 

estados e das instituições financeiras internacionais, ainda não há uma compreensão de quão vital é ligar estes dois aspetos. 

Eu diria mesmo mais. Embora seja essencial preservar a autonomia do espaço da ação humanitária e manter os princípios 
humanitários de independência, de imparcialidade, de neutralidade, é hoje impossível olhar para as questões humanitárias sem 
ver, em simultâneo, as questões de desenvolvimento e as questões de segurança. 

Para dar um exemplo, quando hoje olhamos para a situação em torno da Síria, para países como o Líbano, a Turquia e a Jor-

dânia, é evidente que estes países necessitam de um apoio internacional muitíssimo maior do que o que tem recebido, nomea-

damente do ponto de vista não só de aumentar a resiliência, a capacidade de resistência das comunidades, mas sobretudo de 

apoiar estruturalmente os estados que tem os seus sistemas educativos, os seus sistemas 

de saúde, as suas infraestruturas completamente, digamos, ultrapassadas pelo avassalador aumento de população. Quando 

olhamos para estes países verificamos que, como são países de rendimento médio, eles estão excluídos de diferentes instrumen-

tos de cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente não podem receber os chamados soft loans e os subsídios das or-

ganizações financeiras internacionais, e portanto há, em minha opinião, uma revisão fundamental das estratégias de coopera-

ção para o desenvolvimento que é necessária. Compreendendo que essas estratégias de cooperação para o desenvolvimento 

têm de, simultaneamente, olhar para as questões humanitárias por um lado, mas também para as questões de segurança cole-
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tiva do outro e compreendê-las em conjunto; de outra forma não seremos capazes de dar uma resposta adequada às situações 

a que estamos a responder. 

A prioridade absoluta em relançar a diplomacia para a paz como ação central da comunidade internacional, aumento da aju-

da humanitária, ligação profunda entre a ajuda humanitária e a cooperação para o desenvolvimento e olhar para a coopera-

ção para o desenvolvimento tendo em conta a segurança humanitária e o desenvolvimento em conjunto são, penso eu, algu-

mas das condições indispensáveis para podermos ter algum progresso nesta situação. 

Duas palavras apenas para a chamada crise europeia, uma vez que estamos na Europa, embora Portugal esteja relativamente 

afastado do centro das atividades. 

É necessário ter em conta em primeiro lugar que estamos perante um movimento muito significativo: cerca de 1 milhão de 

pessoas cruzou o Mediterrâneo e entrou na Europa. Nem todos são refugiados. Há refugiados, imigrantes económicos, e mui-

tos numa situação cinzenta entre os dois. Esta vaga de entradas corresponde a menos de 2 refugiados por cada mil habitantes 

da população europeia. 

No Líbano há um refugiado por cada 3 libaneses, portanto esta situação era, teoricamente, uma situação gerível se fosse geri-

da. O problema é que a única 

“entidade” que verdadeiramente gere esta situação são os contrabandistas e os traficantes, visto que a UE, no seu conjunto, e os 

estados no seu conjunto têm sido incapazes de gerir coletivamente esta situação. Temos vindo a assistir a um caos no movimento 

das pessoas, com o efeito perverso que é o de amedrontar, porque aquilo que os europeus viram, durante dias e dias sucessivos, 

a abrir todos os telejornais, foi uma massa informe pelos Balcãs a fora, que levou a que muitos tenham pensado: esta gente vem 

aí e ninguém os controla, vão chegar à minha aldeia, à minha cidade, tudo isto vai mudar, estamos a ser invadidos. 

Na prática não era isto que se estava a passar, mas foi esta a ideia que contribuiu muito para que, a um impulso generoso das 

comunidades civis se tivesse rapidamente acrescentado uma sensação de ansiedade, de medo, o que, por ventura, facilitou de-
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pois a xenofobia, o racismo e outras manifestações semelhantes, tornando a resposta europeia ainda mais difícil. 

Mas a verdade é que, há aqui 3 questões que são essenciais: 

- Primeiro, é preciso agir na origem dos conflitos 

-  Segundo, é preciso dar aos países onde os refugiados procuraram o primeiro abrigo, e 86% dos refugiados do mundo estão 

em países em desenvolvimento ou estão no grande norte, mas esses países têm que ter um apoio estrutural muito maior 

para permitirem que as crianças tenham acesso à escola, para permitir que as pessoas tenham acesso ao mercado de traba-

lho, e para que possam, de alguma forma, reconstituir com alguma dignidade as suas vidas nesses países.  

Isto não é hoje possível nem na Jordânia, nem no Líbano, nem na Turquia e por isso é normal que os Sírios, numa situação de 

desespero, tenham começado a vir em largo número e depois, com esta gigantesca presença da situação nos meios de comuni-

cação social tradicionais e nos media, a partir de certa altura isto não foi apenas um movimento essencialmente de Sírios, 

passou a ser um movimento generalizado. 

Quando me desloquei à ilha de Lesbos, na semana anterior tinham chegado pessoas de 80 nacionalidades. De repente houve 

a ideia de que agora é o momento de ir para a Europa. “Toca a ir antes que feche”.  

Portanto, isto ainda mais contribuiu para o descontrolo da situação, para além da falta de uma ação preventiva, para além da 

falta de uma açãode apoio estrutural sério aos países da região. Só agora começou com a Turquia uma negociação mais séria.  

A verdade é que só há uma maneira de organizar um movimento destes. É organizá-lo no ponto de entrada e isso obrigaria a 

ter uma capacidade de receção massiva no ponto de entrada, e o ponto de entrada neste momento era a Grécia e a partir de 

lá, proceder a uma redistribuição por todos os países europeus. 

Mas as condições para essa redistribuição não foram criadas e o que aconteceu foi que, obviamente, a Grécia naturalmente 

compreendeu que se criasse sozinha essa capacidade de receção, visto que a relocalização que foi discutida até agora é mínima 
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comparada com as necessidades, se arriscava a ficar com as pessoas lá sem saber o que lhes havia de fazer e, sem recursos para 

lhes responder e por isso naturalmente, a lógica foi deixar passar. E depois, país a país, era deixar passar caoticamente e até 

agora não foi possível organizar aquilo que, noutros pontos do mundo se consegue fazer, que é uma receção a sério no ponto 

de entrada, registo e screening de segurança para garantir que se detetam possíveis infiltrações e depois uma distribuição or-

ganizada pelo conjunto de países europeus num regime de solidariedade e de justiça relativa.  

Infelizmente não temos hoje uma União Europeia suficientemente solidária para permitir isto, o que me deixa muito preocu-

pado com o que está a acontecer neste momento. 

E quando digo neste momento refiro-me ao que se tem passado nas últimas 2 - 3 semanas onde os países estão, isoladamente, 

a tomar medidas restritivas, 

procurando ter um regime de receção dos refugiados um pouco pior do que o dos vizinhos, tentando evitar que os refugiados 

entrem no seu país e escolham antes o país vizinho.  

Aconteceu com a Dinamarca, aconteceu com a Suécia esta semana, e portanto eu penso que se a Europa não compreender que 

é necessário uma ação efetivamente coordenada para responder a este desafio há, em minha opinião, um risco sério de que 

durante este ano, depois do inverno, possa haver um colapso do sistema europeu de asilo. Espero que seja possível evitá-lo, 

mas estamos em cima do precipício. 
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As orientações e os objetivos principais da política europeia  
e da política externa de Portugal 

1. Princípios, orientações, objetivos 

A política europeia e a política externa beneficiam, em Portugal, de condições muito positivas. Em primeiro lugar, são políticas 

de Estado, envolvendo a colaboração frutuosa entre os diferentes órgãos de soberania, atentas as competências próprias do 

Presidente da República, da Assembleia da República e do Governo e integrando na sua concretização os diferentes níveis da 

administração pública. Em segundo lugar, são políticas de continuidade, informadas pela geografia e a história nacional e pe-

los interesses estratégicos a elas associados, e desenvolvidas harmoniosamente, nos seus traços fundamentais, ao longo de todo 

o período democrático. Em terceiro lugar, são políticas com uma larga margem de consenso, quer quanto à sua base político-

parlamentar, quer quanto ao apoio social de que usufruem. 

Estas condições conferem às grandes opções de tais políticas um caráter verdadeiramente nacional. De facto, a integração eu-

ropeia, a ligação transatlântica, a cooperação com os países de língua portuguesa e o elo com as comunidades portuguesas no 

estrangeiro desenham o quadrilátero que envolve a sua orientação fundamental. Ela é, naturalmente, vivida de forma diferen-

ciada de acordo com as visões do mundo, os interesses e os propósitos dos atores relevantes. Mas assinala o espaço comum 

em que o país se revê e onde fazem pleno sentido os debates políticos e as convergências e divergências que são a condição 

sine qua non de uma democracia.  
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A missão de cada Governo há de ser procurar capitalizar e exprimir esta opção matricial, adequando-a a cada circunstância e 

concretizando-a em iniciativas consistentes e produtivas. Ora, para fazê-lo, o melhor caminho talvez seja enunciar as orienta-

ções fundamentais que estruturam o nosso entendimento dessas iniciativas e os objetivos principais que queremos atingir com 

elas. 

Eis o que me proponho fazer, dando conta dos propósitos do Governo e convidando, em seu nome, o corpo diplomático  

português, cuja excelência e dedicação profissional não é demais enaltecer, a participar ativamente na reflexão sobre tais op-

ções e objetivos e a vê-los como os termos de referência da sua ação. 

 

2. As orientações fundamentais 

São cinco as orientações fundamentais que subjazem à política europeia e externa do XXI Governo Constitucional. Cinco 

palavras simples podem denotá-las: integração, valorização, afirmação, comunicação, parceria. 

A primeira opção é integrar todos os domínios de política numa única estratégia de ação, sistémica e coerente. Da língua e da 

cultura ao investimento e ao comércio externo, das relações políticas bilaterais e multilaterais à promoção da paz e da segu-

rança, da cooperação ao desenvolvimento sustentável, da energia aos oceanos, da educação à intervenção humanitária, tudo 

o que se jogar na frente europeia e na frente externa é colocado sob a responsabilidade institucional do Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros. A previsão de quatro secretarias de Estado, dedicadas respetivamente aos assuntos europeus, aos negócios 

estrangeiros e à cooperação, às comunidades portuguesas e à internacionalização, quer justamente demonstrá-lo.  

A função integradora doravante institucionalizada no Ministério dos Negócios Estrangeiros traz consigo a indispensável con-

traparte, que é a colaboração estreita com todos os outros departamentos e setores do Governo e da Administração, porque 

o Ministério representa o seu interface com o ambiente europeu e externo. Investido de novas responsabilidades, o Ministério 

fica por isso mesmo reforçado na sua obrigação de serviço face aos restantes. 
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O que se passa ao nível político e orgânico passar-se-á também ao nível do trabalho e da ação diplomática. Cada chefe de 

missão é reafirmado no seu papel de integração das múltiplas áreas e formas de intervenção em representação e favor dos in-

teresses nacionais. Houve um tempo em que, para salientar aspetos novos ou esquecidos de tal intervenção, se teve, e bem, de 

qualificar a diplomacia, destacando, por exemplo, a diplomacia económica. O efeito então pretendido está agora adquirido. É 

altura, portanto, de dizer que a diplomacia é um substantivo que se vale por si mesmo, sem precisão de adjetivos. Por ser di-

plomacia é que a diplomacia pode ser cultural, económica ou política, ponderar as razões e os afetos, valer-se da língua, da 

cooperação ou do comércio. Em cada capital em que está acreditado/a, ou nos múltiplos nós da rede consular, o/a diplomata 

tem a seu cargo a responsabilidade de integração que aqui preconizo. Só ele/a pode fazê-lo. 

A segunda orientação fundamental é a valorização. Trata-se, por um lado, da valorização dos nossos recursos próprios. Neles 

incluo, e em lugar de destaque, o posicionamento geoistórico; a tradição político-diplomática; a língua portuguesa; o mar e os 

oceanos; e essa constante histórica da emigração agora também expandida e atualizada por novos fluxos e propósitos de mo-

bilidade internacional. Trata-se, por outro lado, de valorizar a singularidade portuguesa, entendida não como uma espécie de 

essência ou destino transcendental, mas sim como a combinação única de diferentes experiências e atributos dispostos e reve-

lados na longa duração. Neste sentido, todas as nações e países são singulares e uma visão multilateralista do mundo quer 

precisamente colocar em conjunto e interação essas mesmas singularidades. Como os outros, Portugal tem a sua, e dela deve 

tirar partido, assentando aí o contributo específico para a ordem internacional.  

E como é simples distinguir tal contributo! Portugal situa-se e age no concerto da Europa. Essa é a sua condição primeira. 

Estado europeu, está no centro da interrelação do Atlântico Norte (a Europa e a América do Norte, com destaque para os 

Estados Unidos) com o Mediterrâneo (a Europa, o Norte de África e o Médio Oriente) e o Atlântico Sul (a África e a América 

do Sul). Aqui se define a sua capacidade própria e distintiva de mediação. As comunidades portuguesas e de origem portugue-

sa espalhadas por todos os continentes transportam um património e representam uma presença que universaliza a condição 

da nação portuguesa, como verdadeira nação global. Aí reside uma força, um potencial que ainda não soubemos rentabilizar 

tanto quanto poderíamos. E, finalmente, Portugal inscreve-se positivamente no mundo em razão da sua vontade, da sua esco-
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lha matricial pelo multilateralismo e pela sua vinculação igualmente fundadora aos valores universalistas dos direitos huma-

nos, da paz e da solidariedade coletiva. 

A terceira grande orientação deve ser a afirmação. Há demasiadas vezes a tentação de nos descrevermos como uma pequena 

nação que teria de conformar-se com a sua sorte marginal ou periférica. Esta forma de nos condenarmos antecipadamente à 

irrelevância não é apenas masoquismo, mas sobretudo ignorância. Portugal é, no quadro da União Europeia, um país de média 

dimensão. Pertence ao grupo dos países mais bem classificados no índice de desenvolvimento humano nas Nações Unidas. E 

a sua influência internacional tem excedido o que um cálculo demasiado elementar de “proporcionalidade” relativa à sua di-

mensão indicaria como suposto máximo possível. 

Não somos, evidentemente, uma potência, no sentido tradicional da palavra: nem territorial, nem demográfica, nem económi-

ca, nem político-militar. Mas, justamente, a ordem do mundo há muito que não se regula pela lógica vestefaliana dos equilí-

brios entre grandes soberanos e seus satélites. Tempos como os nossos, tão dinâmicos e tão incertos, requerem a capacidade 

de ler depressa as múltiplas e tensas evoluções em curso e de comunicar com os vários protagonistas e interesses em ação. E 

esse papel de mediador, facilitando contactos e diálogo, nós, Portugueses, que não temos por nós os dons de Ares ou de Creso, 

mas sim os de Hermes, podemos fazê-lo como poucos. Porque, ao mesmo tempo que pertencemos de corpo inteiro à Europa 

e ao Atlântico Norte, cultivamos pontes, ancoradas na história e renovadas e aprofundadas no presente, com África, o Brasil, 

a Ásia Oriental, e falamos fluentemente a preciosa língua do multilateralismo político e do encontro entre as civilizações. 

Assim, Portugal afirma-se, primeiro do que tudo, como Estado-membro da União Europeia – e, nela, da União Económica e 

Monetária e do Espaço Schengen – na linha da frente da integração europeia e ator que se quer relevante do processo de de-

cisão europeu. Afirma-se também como membro do sistema das Nações Unidas e de várias e convergentes organizações inter-

nacionais de defesa e segurança coletiva, de cooperação e desenvolvimento, e de promoção dos direitos humanos, da qualida-

de das instituições e da dignidade do trabalho – organizações que vão desde a NATO à Organização para a Segurança e 

Cooperação na Europa, do Conselho da Europa à OCDE, da Organização Mundial do Comércio à Organização Internacional 

do Trabalho. Portugal afirma-se, enfim, através da sua participação em vários espaços regionais e da sua interação com vários 
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espaços regionais, de que se deve destacar a África, o Mediterrâneo, a Ibero-América e a América Latina, ou a Ásia-Pacífico.  

A nossa quarta opção fundamental há de ser a comunicação. A diplomacia, e não somente na forma codificada habitualmen-

te como diplomacia pública, antes como traço transversal a todas as áreas de intervenção, inclui um elemento crucial de co-

municação. Queiramos ou não, contamos sempre uma história acerca de nós próprios. E devemos querê-lo, que saber contar 

essa história é um recurso diplomático de primeira grandeza. 

História não significa ficção. Sabemos bem o que nos custou, durante os 48 anos seguidos que vivemos em ditadura, no sécu-

lo passado, o fingimento oficial sobre uma magnificência que nunca fora nossa e um destino que nunca decidíramos. Para não 

falar de outros fingimentos anteriores a esse, ou a restos ou sucedâneos desse que ainda hoje perduram. A história de que pre-

cisamos é a que respeita, tanto quanto podemos dizê-lo, a verdade dos factos e a que indaga a raiz das coisas. É todavia, ine-

rentemente, uma interpretação: uma interpretação nossa do que fomos e somos, que só uma consciência clara do que quere-

mos ser pode iluminar cabalmente. 

Ora, ainda experimentamos um défice de comunicação pública, quer interna quer externa – mas é, naturalmente, da projeção 

internacional que agora cuido – sobre a nossa história, a nossa interpretação da história e a imagem que ela configura. E, po-

rém, a imagem nacional que afirmamos internacionalmente – e, não tenhamos medo da palavra quando ela é empregue crite-

riosamente, a marca em que pode sintetizar-se, para efeitos de promoção cultural, económica e política – a imagem e a marca 

de Portugal são alicerces básicos da sua capacidade de afirmação e influência. 

Em suma, precisamos de comunicar mais e melhor. Projetando a imagem de Portugal como o que é: um país democrático, 

europeu, pacífico, seguro, com uma economia social de mercado e empenhado na coesão social e territorial, na inovação e na 

igualdade. Dando conta a todos os nossos interlocutores da nova realidade económica e social portuguesa e das apostas que 

estamos coletivamente fazendo - no desenvolvimento sustentável, na ciência e tecnologia, na revolução digital, nas energias 

renováveis e no crescimento verde, no mar e na economia azul. Divulgando a aposta estratégica na internacionalização da 

nossa economia, na tripla dimensão da expansão do comércio externo, da atração de investimento direto estrangeiro que seja 
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produtivo e da promoção do investimento português no estrangeiro. Insistindo, sem rebuço nem hesitação (que o provincia-

nismo é aí que mora!), no nosso cosmopolitismo, enquanto abertura à alteridade e facilidade na travessia das fronteiras e no 

contacto e integração com outras sociedades, culturas e populações; explicando as vezes que for necessário que esse cosmo-

politismo também resulta e se reforça com o valor da nossa língua, da nossa cultura e arte, da história multissecular e da 

identidade nacional que nela se foi formando e desenvolvendo, do mesmo passo evoluindo e mudando. E, finalmente, assu-

mindo um discurso claro e consistente sobre a conjuntura que vivemos: tempos difíceis, certamente, que já foram muito som-

brios e não estão ainda libertos de ameaças e riscos, mas que enfrentamos com uma notável resiliência social e com o empe-

nhamento coletivo na retoma de uma trajetória de crescimento económico e de convergência com a média europeia, ajustando 

o padrão de especialização produtiva aos desafios colocados pela globalização e a deslocação económica para Leste, comba-

tendo o défice externo e o sobre-endividamento (público e privado) e praticando uma política de equilíbrio orçamental que 

também valorize a dimensão social, no quadro da União Económica e Monetária. 

Finalmente, a opção pela parceria. A governação – ou, como também se diz, a governança – não é mais um item do léxico 

interminável das modas de gestão e administração. A sua ideia matricial, proporcionar os modos de cooperação e capitalizar 

as sinergias deles resultantes, entre os diversos níveis de governo e administração pública, entre as entidades públicas e priva-

das e entre todas elas e os territórios, aponta numa direção que há de ser também o nosso rumo, na ação externa. 

Ela não significa entregar em outras mãos o que só respeita às instituições políticas legitimadas pela escolha popular e à ad-

ministração que prossegue o interesse público determinado pela lei e pela decisão política pertinente. Tudo quanto tem a ver 

com valores e finalidades, afetação de recursos públicos e estratégias de ação, pertence à esfera da decisão pública, assumida 

politicamente pelos órgãos competentes, transparente e submetida ao escrutínio dos parlamentares, da opinião pública e dos 

média. Bem entendido. Mas, por um lado, ser a decisão tomada pelos atores políticos relevantes não significa fechá-la à par-

ticipação e às propostas das partes interessadas; pelo contrário, quanto mais conseguir considerá-las e motivá-las, mais apro-

priada e exequível tenderá a ser. E, por outro lado, o processo dito de implementação das decisões – que, evidentemente, tem 

em si mesmo uma forte componente decisória, porque o decurso da concretização das coisas supõe a capacidade de monito-
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rização, avaliação e reajustamento de objetivos e de métodos – será tanto mais eficiente e gerará tanto mais impacto social 

quanto mais beneficiar, primeiro, da articulação entre os diferentes níveis de decisão e administração pública, do Estado às 

regiões autónomas, das regiões e comunidades intermunicipais às autarquias locais; e, segundo, da cooperação com a socieda-

de civil, na esfera económica ou social, e das empresas ao terceiro setor, mas com um destaque particular para as instituições 

de ensino, investigação e cultura. 

Esta é a lógica da rede, que interseta as compartimentações verticais convencionais e permite uma geometria variável de atores 

e recursos, em função dos casos e oportunidades. Esta é também a forma mais eficaz de constituir uma malha mais densa do 

que aquela que resultaria apenas do Estado e da sua representação externa, uma malha de agências e de protagonistas dedi-

cados à promoção internacional do nosso país.       

 

3. Os objetivos principais para 2016-2019 

Integrar, valorizar, afirmar, comunicar e desenvolver parcerias: eis como queremos robustecer a política europeia e externa. Se 

penso bem, esse conjunto de opções e orientações fundamentais exprime consistentemente os grandes princípios fundadores 

desta política do Estado; e permite atingir melhor os objetivos a que nos podemos propor, no quadro da presente legislatura. 

Aqueles princípios já ficaram explicitados, notando-se o amplo consenso de que gozam. Consideremos agora, portanto, os 

objetivos, começando por notar que, remetendo certamente, como é próprio do conceito, para finalidades plenamente ou, pelo 

menos, parcialmente alcançáveis, e sendo mensurável o nível da aproximação, não se trata, todavia, de enumerar um certo 

número de compromissos prévia e rigidamente fixados. Seria um completo absurdo assumir uma conceção tardo-planista da 

política pública, primeiro porque a participação social e profissional enriquece os objetivos de política propostos pelos deci-

sores, segundo porque a sua própria prossecução obriga a repensar metas, calendários e graus de execução e, terceiro e mais 

importante, porque a complexidade e o dinamismo do ambiente social e internacional aconselha a todos muita cautela, muita 

prudência e, sobretudo, muita humildade. 
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Conservadas estas prevenções em mente, julgo ser útil elencar objetivos tão claros quanto possível para a política europeia e 

externa de Portugal. E sugiro nove: participar mais ativamente no processo de construção europeia; fortalecer a ligação norte-

atlântica; desenvolver a cooperação multilateral no âmbito da CPLP, contribuindo para a criação, nela, de um pilar da cida-

dania, e aprofundar a relação triangular com o Brasil e o Cone Sul de África; estruturar a ação em prol da internacionalização 

da economia portuguesa; tratar a língua portuguesa como uma das mais importantes línguas globais do mundo de hoje; atu-

alizar o entendimento e modernizar a relação com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro; definir um novo 

modelo para a cooperação; relançar a ação externa em contexto multilateral; revalorizar a estrutura do MNE e consolidar a 

rede diplomática, consular e comercial.    

Participar mais ativamente no processo de construção europeia significa isso mesmo que a formulação subentende: que temos 

participado menos ativamente do que deveríamos; e que precisamos de corrigir esse posicionamento, sendo mais determina-

dos. Deixo aos especialistas a discussão sobre se foi vantajosa a atitude do “bom aluno” que nos terá caraterizado no essencial 

destes 30 anos de integração, ou se o alinhamento ostensivo com a política austeritária dos últimos anos era uma consequên-

cia incontornável da debilidade em que nos encontrávamos. O ponto é outro, que hoje temos talvez condições e sem dúvida 

necessidade de procurar ser mais enérgicos, quando se trata de negociar, e mais participativos, quando se trata de decidir ao 

nível europeu. 

O objetivo só ganha, naturalmente, corpo quando se indaga do interesse e do resultado esperado com essa maior pró-ativida-

de. Vejo-os em três planos complementares.  

O primeiro é o que se liga com os esforços europeus, uns já em curso e outros que não podem ser adiados por muito mais 

tempo, visando aproximar mais as instituições e os cidadãos e aprofundar a natureza democrática da União política. Seria 

cegueira não atender aos sinais de uma desafiliação maciça face ao espírito europeu, que são aliás correlativos de uma deriva 

anticomunitária do poder político europeu e da frequência com que ele sacrifica, ao circunstancialismo, a visão ampla de lide-

rança. Acreditamos que a resposta a este duplo perigo, que possa conter os ultranacionalismos pela reconquista democrática 

das populações, passa pelo fortalecimento do quadro institucional europeu, tal como desenhado pelo Tratado de Lisboa. 
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O segundo plano é o das políticas económicas, financeiras e orçamentais. Portugal pugna pela combinação, na Zona Euro, 

entre política de equilíbrio e política de convergência, quer dizer, pela articulação entre os esforços de consolidação orçamen-

tal e financeira e as políticas económicas orientadas para o crescimento e o emprego. Respeitamos as regras em vigor, mas 

queremos contribuir para a decisão sobre novas regras ou novos modos de aplicação das regras, acautelando, nesse processo, 

os interesses nacionais, que aliás nos parecem facilmente harmonizáveis com os interesses da União Europeia enquanto tal. 

Ao terceiro plano pertencem as políticas de justiça e assuntos internos, de segurança e de defesa e de apoio ao desenvolvimen-

to que não podem ser secundarizadas, tal é a sua conexão essencial com a dimensão da Europa como espaço de liberdade e 

direitos, pluralismo e diversidade. As políticas de asilo e de acolhimento de refugiados; a defesa da livre circulação e o contro-

lo das fronteiras externas da União; a política de migração; a luta contra o terrorismo e o enfrentamento dos fatores sociais 

que alimentam os processos de radicalização em curso no coração da União; a política comum de segurança e defesa e a sua 

coordenação com os programas e recursos de organizações de defesa coletiva; e as políticas de vizinhança, cooperação e apoio 

ao desenvolvimento: todas são políticas centrais para a consolidação e o aprofundamento da integração europeia, em cujo 

núcleo duro Portugal tem de permanecer.    

Defini o segundo grande objetivo da política externa para esta legislatura como fortalecer a ligação norte-atlântica. Digo bem: 

fortalecer. O laço histórico existe, o seu fundamento geoestratégico parece evidente e, sempre que a questão se pôs, a vontade 

dos portugueses tem renovado um e outro. A centralidade dos Açores no espaço norte-atlântico, as responsabilidades que já 

hoje nos cabem na jurisdição de uma vasta área marítima e a próxima extensão da plataforma continental portuguesa são 

outras tantas razões para levar a sério aquela ligação. 

É, pois, do nosso interesse estratégico reforçá-la. Quer reafirmando, pela palavra e pelas obras, a participação na NATO e 

assegurando, no seu quadro, um papel específico (designadamente, por via da nossa capacidade de relacionamento com o 

Mediterrâneo e com o Atlântico Sul, que, não estando na área de influência direta da Aliança, lhe interessam contudo, quer no 

caso de gestão de crises pondo indiretamente em causa a estabilidade do Atlântico Norte, quer sobretudo nos termos da segu-

rança cooperativa para que também remetem o espírito e a ação da Aliança). Quer relançando a relação bilateral com os Es-
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tados Unidos, o que implica encontrar uma solução mutuamente satisfatória para o aproveitamento da estrutura das Lajes, 

mas se projeta muito para além deste caso específico, porque toca os múltiplos domínios de cooperação, efetiva ou potencial, 

em áreas tão diversas como a segurança e a economia, a ciência e a tecnologia, sem esquecer o enorme poder de alavancagem 

representado pelos portugueses e luso-descendentes que vivem na América do Norte. Quer, enfim, tirando melhor partido do 

processo de negociação e da futura implementação do Tratado de Parceria Transatlântica, devendo também aí ser clara a nos-

sa dupla perspetiva de contribuir para que a deslocação económica para o Pacífico não signifique o sacrifício do elo transa-

tlântico (o que, a verificar-se, representaria um erro de consequências devastadoras para a ordem mundial) e de salvaguardar 

as possibilidades de desenvolvimento da economia e da sociedade portuguesa. 

Desenvolver a cooperação multilateral no âmbito da CPLP, contribuindo para a criação, nela, de um pilar da cidadania, e 

aprofundar a relação triangular com o Brasil e o Cone Sul de África, constituem o terceiro objetivo maior da nossa política 

externa. Embora comporte dois propósitos, é um só objetivo. 

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa está no topo das nossas prioridades. Em particular, neste ano de 2016, em que 

se celebrarão os 20 anos da sua fundação, em que se espera a aprovação da sua nova Visão Estratégica e em que cabe a Por-

tugal apresentar a candidatura ao cargo de Secretário/a Executivo/a. É uma comunidade de iguais, sendo Portugal um entre 

vários. Mas temos e partilhamos com vários outros a ideia de que ela pode e deve evoluir acrescentando ao plano da coope-

ração entre Estados o da colaboração entre as sociedades civis e erguendo, para sustentar o edifício que ela forma, um novo 

pilar de cidadania. Quer isto dizer avançar na consagração e reconhecimento de direitos aos nacionais de qualquer Estado-

membro, no espaço da Comunidade.    

Ao mesmo tempo, e sem qualquer prejuízo antes também em benefício deste quadro multilateral, queremos desenvolver a re-

lação específica e, até certo ponto de natureza triangular, com o Brasil e o Cone Sul de África – incrementando a relação com 

o Brasil, consolidando a relação com Angola, valorizando mais o papel da relação com Moçambique e capitalizando a presen-

ça de comunidades portuguesas e o interesse das autoridades nacionais e das sociedades civis nos outros países da sub-região. 

Negócios Estrangeiros | Seminário Diplomático | Edição digital, Ano V, n.º 5 | 5/6 de Janeiro de 2016 p. 22-37



32 Presidente da Fundação Oriente
CARLOS MONJARDINO 

Antigo Primeiro Ministro
ANTÓNIO GUTERRES

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
AUGUSTO SANTOS SILVA

Presidente da Viniportugal
JORGE MONTEIRO

Presidente da Fundação Champalimaud
LEONOR BELEZA

Conselheiro da AIMMAP
GONÇALO LOBO XAVIER

Presidente da BIAL
LUÍS PORTELA 

Ministra do Mar
ANA PAULA VITORINO 

Director de Serviços de Cifra e Informática
LUÍS GASPAR DA SILVA 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
JOSÉ LUÍS CARNEIRO 

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
MARGARIDA MARQUES

Programa
Notas Biográficas

Quanto à internacionalização da economia portuguesa, trata-se de estruturar a ação em seu favor. Também aqui o essencial é 

o verbo: estruturar. Já muito se fez, designadamente do ponto de vista da atenção aos projetos empresariais e às oportunidades 

de negócio, da sensibilização da opinião pública e do marketing político, nesta esfera; a roda está inventada. Resta tornar 

normal que ela ande e colocar o seu movimento sob uma responsabilidade institucional inequívoca. 

A questão está em saber como se pode estruturar a ação do Estado, em parceria com todas as partes interessadas, em prol da 

internacionalização da economia portuguesa. E a resposta não andará longe dos seguintes elementos. O primeiro é potenciar 

a articulação eficiente e eficaz entre a diplomacia e a promoção do investimento e do comércio externo, quer dizer, tirando 

todo o partido de a superintendência da AICEP ser exercida pelo mesmo ministro que tutela a rede diplomática e consular. O 

segundo é acautelar a parceria fundamental com mercados e agentes europeus, não só porque na União se encontram os nos-

sos mais importantes destinos de exportação e origens de importação, como também porque aí se situam os referenciais de 

tecnologia, qualificação e relações industriais de que nos pretendemos aproximar. Os mercados mais exigentes são também os 

melhores contextos de aprendizagem das capacidades e qualificações indispensáveis à modernização do nosso tecido empre-

sarial. O terceiro elemento é consolidar a diversificação que já foi conseguida dos mercados e parceiros na África lusófona, no 

Norte de África, na América Latina e no Golfo. E o quarto é reforçar a presença em mercados e a atração de parceiros na Ásia-

Pacífico (com destaque para a China, o Japão e a Coreia do Sul), na Ásia do Sul (como a Índia) e Sudeste, na América Latina 

(como o México, a Colômbia, o Peru, a Argentina e vários outros). 

O nosso quinto grande objetivo para o próximo quadriénio é promover a língua portuguesa como uma das mais importantes 

línguas globais do mundo de hoje. Dependendo dos métodos de contagem, ela é a quinta ou sexta língua mais falada, sendo a 

terceira língua europeia. E, sobretudo, entre portugueses residentes em Portugal, portugueses e luso-descendentes residentes 

no estrangeiro, nacionais dos outros países lusófonos e seus estudantes e praticantes como língua estrangeira, ela é falada em 

virtualmente todas as regiões do mundo. O português é ainda uma língua global porque pertence a todos os países que a ado-

tam, sem hierarquias nem precedências, compreendendo variantes de igual dignidade e valor. 

Nestes termos, a língua não somente constitui a ponte mais sólida entre múltiplos países, comunidades e regiões, como repre-
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senta também uma excelente porta de entrada para a comunicação, a cooperação e os negócios. Deve ser, portanto, encareci-

da pelo seu valor linguístico, histórico, cultural e económico, como instrumento chave da criação artística, da formação cul-

tural, da comunicação, dos assuntos institucionais, do investimento e das trocas.  

Em termos práticos, este objetivo deve operacionalizar-se através da construção, a partir e sob a coordenação do Instituto 

Camões, de uma plataforma bem mais ampla, público-privada, de ensino, difusão e promoção da língua portuguesa. O Insti-

tuto é o organizador de uma rede que deve estender-se para além dele; é o pivô das interconexões de escolas, universidades e 

politécnicos, em Portugal e no estrangeiro, empresas e parceiros comerciais, fundações e organizações não-governamentais, ou 

seja, entre agentes das artes e da cultura, das ciências e tecnologias, da educação e do ensino, da economia e da cooperação. 

Alargar e densificar a rede promotora do português, eis, pois, o nosso encargo. 

Por sua vez, o sexto objetivo geral prende-se com a relação recíproca entre Portugal e as comunidades portuguesas. Precisamos 

de atualizar o entendimento da experiência social da emigração, clássica e contemporânea, e do património e expectativas das 

comunidades emigrantes. Precisamos de modernizar a relação com e entre estas comunidades.  

Para isso, devemos fugir aos estereótipos e às ideias feitas, aliás de sinal contrário: nem a exaltação acrítica nem a desqualifi-

cação pretensiosa são bons guias para compreender e capitalizar as comunidades, a sua facilidade de integração nas socieda-

des de acolhimento e as profundas ligações que mantêm e desenvolvem com o território nacional, moduladas, entre outros 

fatores, pela etapa do ciclo de vida em que cada pessoa e família se encontram. A emigração não é uma experiência homogé-

nea: são diversos os destinos, são diversas as motivações, são diversas as condições e gerações dos migrantes, como diversas 

as formas e níveis de integração nos países demandados e de relacionamento com a origem pátria. À emigração propriamente 

dita é preciso acrescentar as migrações sazonais e temporárias, assim como os novos tipos de mobilidade regional ou global 

de estudantes e profissionais.  

E há, aqui, um enorme trabalho pela frente: fazer comunicar as diferentes gerações e grupos de emigrantes; apoiar o seu asso-

ciativismo e a sua ligação com Portugal; desenvolver o ensino português no estrangeiro, tornando-o mais eficiente, e continu-
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ando a apostar na institucionalização da presença da língua e cultura portuguesa como disciplina curricular dos diferentes 

sistemas nacionais de ensino de países com expressiva presença portuguesa e lusófona; valorizar as trajetórias e papéis dos 

membros das comunidades que se distinguem em qualquer domínio da vida coletiva; estimular as redes de ligação dos estu-

dantes, investigadores, profissionais, empresários e eleitos portugueses e luso-descendentes, nos diversos países e regiões de 

acolhimento. É, por isso, particularmente relevante a já referida lógica da governação em parceria: da rede diplomática e da 

rede consular, dos serviços do Governo e da Administração e dos órgãos e associações como o Conselho das Comunidades e 

o Conselho da Diáspora, do Estado, das Regiões e dos municípios, das instituições e das redes de eleitos, de protagonistas so-

ciais, de profissionais. 

Já quanto à cooperação, queremos mesmo definir-lhe um novo modelo. Ambicioso que pareça, é ainda assim o propósito – o 

sétimo e antepenúltimo da lista que apresento. Pretendemos alinhar a cooperação portuguesa com os objetivos da agenda in-

ternacional da cooperação para o desenvolvimento. Queremos focá-la nas áreas em que acrescentamos mais valor, como a 

capacitação institucional e a formação de quadros superiores e intermédios. Apostamos na diversificação e convergência das 

fontes de financiamento, numa lógica de cofinanciamento nacional, europeu e internacional, público e privado. Julgamos que 

se pode e deve interessar mais os agentes económicos, o mundo académico, o terceiro setor e a sociedade civil. E, por último 

mas não menos importante, queremos conferir coerência acrescida às diversas formas e conteúdos de cooperação postos em 

prática pela administração direta e indireta do Estado. 

Porque queremos tudo isto? Porque a cooperação para o desenvolvimento não é uma área periférica, mas sim central da ação 

externa. Nela se joga muito do que representa a possibilidade do desenvolvimento sustentável, da paz no mundo, do equilíbrio 

económico e ambiental, dos frutos partilhados, da igualdade de género, da realização dos direitos humanos e, não o esqueça-

mos, nela se encontram também os fatores mais duradouros da nossa própria segurança. A cooperação não é, pois, uma be-

nesse, é uma troca de vantagens recíprocas; não deve ser uma soma de atividades casuísticas, mas uma dimensão consistente 

e coerente, organizada e racional, da nossa ação externa. Se há domínio em que é indispensável, entre nós, a opção pela inte-

gração de que falou o início do presente texto, ele é o da cooperação, onde um conjunto coerente de iniciativas integradas e 
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coordenadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e certamente executadas nos e pelos mais diversos departamentos da 

administração pública, bem como por entidades privadas e sociais, fará atingir, com o mesmo nível de recursos, ganhos de 

escala e gama muito expressivos.  

A ordem dos objetivos em nada fica a dever a preocupações de hierarquia relativa, que seria desnecessária e falaciosa. Dizer 

que o relançamento da ação externa em contexto multilateral é o nosso penúltimo objetivo não implica, pois, nenhuma subal-

ternização face aos anteriores. Bem pelo contrário, sendo o multilateralismo o valor por excelência da política internacional 

em que nos revemos e constituindo Portugal, como temos dito, uma nação global, aquele contexto é o ambiente natural da 

nossa política europeia e externa. 

Mas levemos a sério o pendor operacional dos objetivos. Para além de tudo o que ficou já referido sobre a nossa participação 

no quadro da União Europeia, da CPLP e de várias organizações internacionais de defesa, intercâmbio e desenvolvimento, 

relançar a ação multilateral quer dizer duas coisas bastante precisas. Uma é tirar todo o partido das formas de participação de 

Portugal no sistema das Nações Unidas, nomeadamente valorizando mais a nossa presença no Conselho de Direitos Huma-

nos, promovendo as várias candidaturas nacionais em curso e preparando tempestivamente a próxima candidatura ao Con-

selho de Segurança. A outra é aproveitar plenamente a nossa capacidade de relacionamento com as organizações multilaterais 

regionais, na Europa, em África, na Ásia e na América Latina. 

E eis-nos então chegados ao último objetivo, este de natureza tipicamente organizacional: revalorizar a estrutura do MNE e 

consolidar a rede diplomática, consular e comercial, recuperando gradualmente dos danos infligidos nos recursos e capacida-

des nacionais durante o período de ajustamento. 

Todos sabemos que se pode destruir num dia o que demorou anos a erguer; e que é sempre mais difícil recomeçar uma rota 

do que prossegui-la. O que nos deveria levar, bem entendido, a evitar essas fúrias destrutivas. As circunstâncias financeiras 

continuam a ser muito difíceis e o Ministério dos Negócios Estrangeiros é certamente o primeiro a compreender a importância 

vital de colocar o défice nominal e estrutural, a dívida pública e o peso da despesa pública em percentagem do PIB em traje-
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tórias descendentes. Não se espere, pois, tempos orçamentalmente expansionistas. Mas isto não impede, antes requer, um es-

forço racional, bem medido e voluntarista para consolidar a rede diplomática, consular e comercial, cujas vulnerabilidades e 

desarticulações estão ou devem rapidamente ser identificadas e progressivamente corrigidas. E, sobretudo, a contenção orça-

mental não pode servir de escusa para fazer, já e depressa, o que em muito pouco ou nada depende dos humores de receitas e 

despesas. 

Vejo essa urgência em vários planos paralelos. No respeito perante esta casa, como se chama e bem ao MNE no próprio MNE, 

o que, no que me toca, procurei logo evidenciar ao escolher para a equipa política pessoas que têm em comum longas experi-

ências de gestão e serviço público, conhecem a Europa e o mundo, dominam tecnicamente as que agora são áreas de sua com-

petência e não têm outra orientação nem agenda senão cumprir o programa do Governo. No trabalho continuado com todos 

os serviços e dirigentes, e com as entidades da administração indireta sob nossa tutela ou superintendência, bem como com 

toda a rede diplomática, consular e comercial, todos sabendo já que a linha de conduta do ministro e dos secretários de Esta-

do é ter as portas sempre abertas, reconhecer e aproveitar o elevado conhecimento e capacidade técnica das estruturas e con-

fiar na nunca por demais enaltecida dedicação dos quadros técnicos do MNE à causa e ao interesse público. 

Por último e sendo até neste caso o mais importante, trata-se de conferir relevância política ao Ministério dos Negócios Es-

trangeiros. Não, evidentemente, por impulso corporativo; um pouco, não o escondo, para contrariar a ameaça que chegou a 

pairar de ele poder tornar-se numa espécie de adjacência cerimonial. Mas, sobretudo, porque a relevância política do MNE é 

a condição sine qua non para que as políticas públicas portuguesas na frente europeia e externa sejam integradas e coordena-

das, e para que a imagem e o papel de Portugal no mundo sejam reconhecidos, valorizados e acrescentados. Em Portugal como 

em todas capitais em que estamos acreditados, nas relações bilaterais como nas organizações multilaterais, na economia como 

na educação e na cultura, compete ao MNE e às suas redes a condução da ação externa do país. E isso só se consegue com 

dimensão política, com orientações claras e com objetivos operacionais o mais precisos possível. 

Foi este exercício que procurei aqui fazer, na abertura do Seminário Diplomático de 2016. Peço a todos os participantes que 

o encarem como tal, uma proposta a ser debatida e melhorada no decurso das sessões subsequentes. Porque ela será também 
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o nosso caderno de encargos, um roteiro de ação que há de ser a métrica de avaliação do desempenho de todos nós. Se, como 

escreveu o Padre António Vieira, “palavras sem obras são tiro sem bala; atroam, mas não ferem”, então que estas palavras 

sejam o guia para as nossas obras, porque só com o empenhamento e a ação de todos daremos conteúdo e sentido à nossa 

vontade.    
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Presidente da ViniPortugal 
Jorge Monteiro

CAP 
Lisboa 

11 Dezembro 2014 
 

SEMINÁRIO DIPLOMÁTICO 2016 

 

MUSEU DO ORIENTE 
 
 

3º Feira, 5 de Janeiro de 2016 

Jorge Monteiro 

ViniPortugal 
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Vinhos de Portugal 
Breve panorama das exportações em 2015 

Crescimento anual em 

2015 (com base nos dados 

de Outubro):  

entre 1,5% e 2,0% em 

valor (+/- 10 milhões de 

euros) 

 

 One of the 50th World’s Most Admired Wine Brands 

Vinhos de Portugal 
Breve panorama das exportações em 2015 

Marcado negativamente pela  

economia de Angola  

(queda de 20%; - 14 milhões de euros)  

e  

Brasil (estagnado) 

( -0,4% no volume; + 1% preço) 
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Vinhos de Portugal 
Breve panorama das exportações em 2015 

Mas positivamente  

marcado pelos  

EUA ( + 8 milhões),  

Canadá ( + 5 milhões)  

e  

China ( + 4 milhões). 

 
 

Vinhos de Portugal 
Mercados Prioritários 2016 (Planos de acção) 

Manutenção da estratégia com 
reforço da intervenção no Japão e 

entrada no mercado da Coreia.  
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Vinhos de Portugal 
Mercados maduros e de proximidade (Formação) 

Arranque com carácter experimental de 
um programa de formação para 

sommeliers em mercados maduros (EU) 
Baseado em parcerias locais a 
estabelecer (CCLP – Polónia; 

Cordon Bleu – França) 

Vinhos de Portugal 
Mensagem e Valores 

DI
FE

RE
NC

IA
ÇÃ

O 
BA

SE
AD

A 

Elevado stock de castas autóctones  
(diversidade externa) 

Elevada diversidade edafoclimática 
(diversidade interna) 

Vinhos de blend e não varietais 
(tradição) 

Que 2016 seja melhor que o ano que agora terminou! 

Bom ano para todos! 
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Presidente da Fundação Champalimaud
Leonor Beleza

Fundação Champalimaud 
Leonor Beleza 

Porto, 21st January 2008 

António de 
Sommer 

Champalimaud 

1918-2004 
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Progredir na prevenção e na cura 
da doença 

• Conseguir resultados  

• Inovar para alcançar mudanças 
relevantes e duradouras  

Centro Champalimaud 

Investigação translacional 

Um ambiente único para realizar 
investigação e tratamento… 
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…inserido na área histórica 

Internacional 

Porto, 21st January 2008 

Relevância 
“O peso da doença é avaliado utilizando o DALY – Disability-adjusted 

life year (anos de vida ajustados à incapacidade), uma medida 
temporal que combina os anos de vida perdidos devido a morte 
permatura (YLLs) e os anos de vida perdidos devido a períodos 

vividos em deficiente estado de saúde.”  
Organização Mundial de Saúde 
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CF external vs internal funding* 

49% European public - EC 

External funding 
49% - EU 
26% - Other foreign sources 

Reunião Multidisciplinar 
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Tecnologia 

Tecnologia 

Tecnologia 

• Destinado a dois fins, 
científico e humanitário 

• 1 milhão de euros atribuídos 
anualmente 

• Colaboração: apoio a grupos 
e organizações que 
demonstrem resultados com 
grande impacto   

• Um júri de renome 
internacional 

Um prémio único 
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Liderança de alto nível 

O futuro 

Um grande investimento 
• 9 milhões de euros, em 4 continentes 
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Conselheiro da AIMMAP 
Gonçalo Lobo Xavier

1

Metalurgia e Metalomecânica: a inovação e a 
internacionalização no sector industrial mais exportador 

de Portugal

Seminário Diplomático 

Lisboa, 5 de Janeiro 2016
2

O SECTOR PORTUGUÊS DA METALURGIA E METALOMECÂNICA NUM 
BLINK

O sector MM acumula características muito particulares, uma vez que grande parte das
actividades que o compõem produzem bens de suporte à produção dos demais sectores
- bens intermédios e bens de capital- e/ou bens duradouros para
consumo final.

Pela sua natureza, o sector MM ocupa uma posição central no crescimento
económico das economias modernas, dado o seu papel no
desenvolvimento e difusão de novas tecnologias.

Fonte: Sector Metalúrgico e Metalomecânico | Diagnóstico Competitivo e Análise Estratégica - Relatório Final – Augusto Mateus& Associados

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016
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• Metalurgia;

• Máquinas e equipamentos;

• Produtos metálicos;

• Cutelarias e Louça metálica;

• Equipamento de transporte e reciclagem de lixo metálico;

• Peças técnicas (subcontratação industrial).

O SECTOR METALÚRGICO E METALOMECÂNICO

3

5

Referências:

• POMBO (www.pombo.pt)

• SILAMPOS (www.silampos.pt)

• MARTIFER (www.martifer.pt)

• TEGOPI (www.tegopi.pt)

• AMTROL-ALFA (www.amtrol-alfa.com)

• ALSTOM (www.alstom.com)

• PRENSO–METAL (www.prenso-metal.pt)

• CIMONTUBO (www.cimontubo.pt)

• PROZINCO (www.prozinco.com)

• GRUPO SIMOLDES (www.simoldes.com)

• GRUPO IBEROMOLDES (www.iberomoldes.pt)

• FREZITE (www.frezite.pt)

MANUFACTURA DE PRODUTOS METÁLICOS 
(INCLUI LOUÇA METÁLICA)

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

4

Este subsector inclui a produção de vários produtos, partes e componentes, 
usados na construção, na indústria de máquinas e equipamentos, 
embalagens e embalamento etc. 

Também inclui o tratamento e revestimento de metais e actividades generalistas 
de engenharia mecânica.

AIMMAP | The Portuguese Metallurgical and Metalworking Sector | Fostering partnership & Business opportunities | 15th October 2013

MANUFACTURA DE PRODUTOS METÁLICOS 
(INCLUI LOUÇA METÁLICA)

6

MANUFACTURA DE PRODUTOS METÁLICOS 
(INCLUI LOUÇA METÁLICA)

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016
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7

MANUFACTURA DE PRODUTOS METÁLICOS 
(INCLUI LOUÇA METÁLICA)

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

9

Referências

• GAMETAL (www.gametal.pt)

• SONAFI (www.sonafi.pt) 

• SCHMIDT LIGHT METAL (www.slm-group.eu)

• I.M., INAPAL METAL (www.inapalmetal.pt)

• SUNVIAUTO (www.sunviauto.pt)

• SODECIA (www.sodecia.com) 

• MAHLE (www.mahle.com) 

MANUFACTURA DE AUTOMÓVEIS E OUTRO EQUIPAMENTO DE 
TRANSPORTE

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

8

Este subsector junta automóvel, unidades de produção naval, ferro carril e

aeronáutica e um network consistente de fornecedores de assemblagem, sub-

assemblagem, sistemas e componentes para estas indústrias.

MANUFACTURA DE AUTOMÓVEIS E OUTRO EQUIPAMENTO DE 
TRANSPORTE

10

PRINCIPAIS CLIENTES

MANUFACTURA DE AUTOMÓVEIS E OUTRO EQUIPAMENTO DE 
TRANSPORTE

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016
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11

MANUFACTURA DE AUTOMÓVEIS E OUTRO EQUIPAMENTO DE 
TRANSPORTE

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

13

Referências:

• ADIRA, S.A. (www.adira.pt)

• ANTÓNIO MEIRELES, S.A. (www.meireles.pt) 

• CEI by Zipor (www.zipor.com)

• FELINO, S.A.(www.felino.pt)

• FREZITE (www.frezite.pt) 

• AZEVEDOS INDÚSTRIA (www.azevedosindustria.pt) 

MANUFACTURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

12

PRINCIPAIS CLIENTES

MANUFACTURA DE AUTOMÓVEIS E OUTRO EQUIPAMENTO DE 
TRANSPORTE

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

14

SUB-CONTRATAÇÃO INDUSTRIAL

6.000 M€ facturação

Sobretudo de peças técnicas (com muita engenharia incorporada; grande 
qualidade; enorme valor acrescentado)

Excelente relação qualidade/preço

Candidatura Cluster Sub Contract Portugal

Presença fortíssima no MIDEST (PARIS) - o mais importante salão europeu 
para a sub-contratação industrial

+ de 50 empresas portuguesas na edição de 
Novembro de 2015

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016
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15

Referências:

• FELINO (www.felino.pt)

• NCP (www.ncp.pt)

• FUNDIVEN (www.fundiven.pt)

• FAL (www.fal.pt)

• FERESPE (www.ferespe.pt)

SUB-CONTRATAÇÃO INDUSTRIAL

17

O SECTOR PORTUGUÊS DA METALURGIA E METALOMECÂNICA NUM 
BLINK

Exportações da 
indústria 
transformadora

30%

Esta diversidade de produtos, serviços e 
competências, juntamente com o efeito alavanca com os 

sectores primário e terciário da economia, coloca o SMM 
numa posição central na economia industrial portuguesa

PIB18%
sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

UMA MARCA; UM PAÍS

16

18

INDICADORES 2014

(2013 – 12.587 M� )

15.000*

EMPRESAS
*INE23.000 TRABALHADORES

PRODUTO INTERNO
BRUTO

MERCADOS EXPORTAÇÕES FORA DA UE

200.000 18%

200 13.798M�
3%

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016
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ANÁLISE 2010-2014

ANGOLA MOÇAMBIQUE

MARROCOS

ARGÉLIA

BRASIL

TURQUIAEUA CHINA

RÚSSIA

ÁFRICA 
DO SUL

MÉXICO

COLÔMBIA

ÍNDIA
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30%

EXPORTAÇÕES

21

LIGAÇÕES EUROPEIAS

European Engineering Industries Association
(www.orgalime.org)

European Association of the Machine Tool Industries
(www.cecimo.eu)

European Association for the Taps and Valves Industry
(www.ceir.eu)

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016
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ORGANIZAÇÕES DE SUPORTE

Centro de Apoio Tecnológico à Indústria da Metalomecânica
(www.catim.pt)

Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica
e Metalomecânica
(www.cenfim.pt)

Polo das Tecnologias de Produção Sustentável
(www.produtech.org)

Associação para a Certificação de Produtos e Sistemas
(www.certif.pt)

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016

22

DESAFIOS E FUTURO

Racionalização do 
associativismo 
empresarial + inovação

Contexto político 
nacional

Contexto político e 
económico
internacional  

Estado da EU; TTIP - Transatlantic Trade and Investment
Partnership; sanções económicas à Rússia; diminuição
procura interna Europeia; caso VW

Reforço na participação no aumento das exportações e na
substituição de importações e captação de IDE; Aumentar
a participação das empresas do sector em redes de
inovação e projectos europeus – âmbito HORIZON 2020 e
plataformas europeias

Estabilidade e previsibilidade na política
macroeconómica e nas políticas económicas sectoriais

sector metalúrgico e metalomecânico |  A internacionalização do sector industrial português mais exportador | AIMMAP 2016
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PENSE E PRODUZA LOCAL; ACTUE GLOBAL!

24

Obrigado!

goncalo.loboxavier@aimmap.pt

www.aimmap.pt
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Instalações BIAL - Portugal 

 Uma empresa farmacêutica internacional de inovação 
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BIAL - Recursos Humanos 
950 colaboradores 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

ENS. SEC.  
COMPLETO  20% 

c/ DIPLOMA UNIVERSITÁRIO 77% 
(inclui DOUTORADOS 6%) 

 

ENS. SEC. INCOMPLETO 3%  

DOUTORADOS 6% Espanha   
27% 

Portugal   
44% 

América Latina 5% 

Moçambique 4% 

África Francófona  6% 

Alemanha  2% 

Itália 3% 

Europa Leste e Médio Oriente 6% 

Angola 2% 

Reino Unido 1% 
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Antiepiléptico Acetato de Eslicarbazepina 
Zebinix® / Aptiom® 

• Investimento > € 300 M 

• Aprovado em 43 países 

• Comercializado em 20 países europeus, EUA e Canadá 

 2016.01.05 
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BIAL - I&D 

• 107 pessoas (35 Doutorados) / 9 nacionalidades 
 

• Contratos com 130 instituições de I&D (1993-2016) 
 

• Cerca de € 50 Mio / ano 
 

• > 12.000 novas moléculas (1993-2016) 
 

• 6 novos medicamentos 

 2016.01.05 
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Fontes:  IMS e sites das empresas. 

Novos medicamentos introduzidos no mercado, 2005-2014 

Nº Produtos Empresas - atuais

Reino Unido 18           GlaxoSmithKline, AstraZeneca, GE Healthcare, Shire, Btg, GW Pharmaceuticals

Alemanha 11           Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck KGaA, Grünenthal

França 9           Sanofi-Aventis, Servier, Galderma, Biocodex

Dinamarca 6           Novo Nordisk, Lundbeck, Zealand Pharma, Leo

Bélgica 3           UCB

Espanha 3           Almirall, Faes, Uriach 

Irlanda 3           Elan

Suécia 2           Meda

Portugal 1           Bial

Holanda 1           AksoNobel

Itália 1           NovusPharma

Letónia 1           

Eslováquia 1           

TOTAL UE 60           27

País
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Os produtos BIAL estão presentes em mais de 50 países 

 Canadá
n Costa Rica
u Cuba
n El Salvador
n Equador
 Estados Unidos da América
n Guatemala
n Haiti
n Honduras
n Nicarágua

Panamá
n República Dominicana
u Venezuela

AMÉRICA

n Albânia
Alemanha

 Áustria
n Chipre
 Dinamarca
 Eslováquia

Espanha
 Finlândia
 França
 Grécia
 Irlanda
 Islândia

Itália
n Malta
n Moldávia
 Noruega

Portugal
Reino Unido

 Rep. Checa
 Rússia
 Suécia

EUROPA

Angola
n Benim
n Burkina-Faso
n Cabo verde
n Camarões
n Chade
n Congo Brazzaville

Costa do Marfim
n Gabão
n Guiné Conacri
n Ilhas Maurícias
n Madagáscar
n Mali
n Mauritânia

Moçambique
n Níger
n República Centro Africana
n República Democrática do Congo
n Senegal
n Togo

ÁFRICA

n Azerbeijão
n Hong-Kong
n Líbano
u Macau

ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Empresa própria
n Promoção própria
 Licenciado
u Exportação

 2016.01.05 

 
Seminário Diplomático 5-6.01.2016 
 
A  BOA  SAÚDE  QUE  SE  FAZ  EM  PORTUGAL 

9 

Evolução da produção científica por área - Portugal 

28% do 

total nacional 

Fonte: DGEEC-MEC 
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− Grande potencial de desenvolvimento e de internacionalização 

− Necessidade de construir reputação internacional 

− Oportunidades de negócio 

• medicamentos 

• dispositivo médico 

• e.health 

• prestação de cuidados - exemplos: cirurgia às cataratas, angioplastia coronária, 
artoplastia da anca, colecistectomia, hérnia inguinal e femoral, artoplastia do joelho e prostatectomia 

− Oportunidades de investimento 

• investigação clínica 

• contratos para desenvolvimento de projetos 
• Institutos de I&D 

• Start-ups 

• laboratórios de I&D de multinacionais 

A  BOA  SAÚDE  QUE  SE  FAZ  EM  PORTUGAL 
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Esperança de vida à nascença e mortalidade infantil 

Fonte: OECD Health Data. Média mundial: United Nations, Population division. 
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Fonte: DGEEC. 

(*) Inclui investimento em atividades de I&D fora da área da saúde. 

14% do 

total nacional 

Empresas da Saúde entre as de maior I&D em Portugal, 2012 

  2. Bial 55,6 €M

  7. Grupo José de Mello (*) 24,5 €M

14. Hovione 11,5 €M

21. Tecnimede 7,7 €M

33. Bluepharma 5,1 €M

40. Eurotrials 3,6 €M

47. Boehringer Ingelheim 3,3 €M

48. Quintiles 3,2 €M

 2016.01.05 
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Instituições de i&d e 
Universidades 
 3100 investigadores em saúde 
 2000 PhDs 

Hospitais 
 8500 médicos 
 8000 camas 
 17 M€ em I&D  

Pharma & Biotech 
 1250 M€ volume de negócios 
      80 M€ em I&D 
 4000 trabalhadores 
    130 PhDs 

160 dezembro 2015 

Dispositivo Médico & 
 Serviços 
 570 M€ volume de negócios 
   30 M€ em I&D 
 6000 trabalhadores 
 30 PhDs 
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Empresas da Saúde entre as que mais patenteiam  

(*) Inclui patentes fora da área da saúde. 
 
 
 
Fonte: Revista Indústria - estudo com base no indicador GCF - Gastão da Cunha Ferreira. 

Indicador 
GCF

Requerente 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 

2010/2014

1 Bial 29     20     12     18     16     95

2 Nokia Siemens (*) 18     17     17     16     3     71

3 Hovione 7     8     9     12     9     45

5 Biosurfit 3     4     5     6     8     26

9 Ablynx 5     7     4     2     1     19

13 A4TEC 4     2     2     3     5     16

14 Technophage 3     2     2     5     4     16

16 Biocant 1     4     1     1     5     12

25 Bioalvo 2     2     2     6
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Competitividade 

Inovação 
Internacionalização 
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> Bem-estar / envelhecimento 
 

> Terapêutica e diagnóstico das doenças - neurodegenerativas 
  - cancro 
  - cardiovasculares 
  - degenerativas 
  - osteo-articulares 
  - inflamatórias 

 

> Dispositivo médico 
 

> e-health - telemonitorização 

  - integração e automatização de processos 
 

> Turismo de Saúde 

As competências da Saúde em Portugal 
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A  BOA  SAÚDE  QUE  SE  FAZ  EM  PORTUGAL 

− Grande potencial de desenvolvimento e de internacionalização 

− Necessidade de construir reputação internacional 

− Oportunidades de negócio 

• medicamentos 

• dispositivo médico 

• e.health 

• prestação de cuidados - exemplos: cirurgia às cataratas, angioplastia coronária, 
artoplastia da anca, colecistectomia, hérnia inguinal e femoral, artoplastia do joelho e prostatectomia 

− Oportunidades de investimento 

• investigação clínica 

• contratos para desenvolvimento de projetos 
• Institutos de I&D 

• Start-ups 

• laboratórios de I&D de multinacionais 
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Exportações em Saúde
(valores em milhoes de euros)

CAE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2110 Fab produtos farmacêuticos de base 59 73 78 143 82 71 81
2120 Fab preparações farmacêuticas 414 455 463 568 658 679 813
2660 Fab equip radiação e electromedicina 4 4 7 16 13 12 15
3250 Fab instrumentos e material médico-cirurgico 150 172 152 212 257 284 253

627 704 700 938 1.009 1.046 1.162
  fonte:AICEP com base em dados do INE 

Exportações em Saúde
(valores em milhoes de euros)

CAE 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2110 Fab produtos farmacêuticos de base 59 73 78 142 81 72
2120 Fab preparações farmacêuticas 414 455 457 549 640 675
2660 Fab equip radiação e electromedicina 4 4 7 12 7 9
3250 Fab instrumentos e material médico-cirurgico 150 172 163 207 254 278

627 704 705 910 983 1.034
  fonte: cálculos HCP, coma base em dados de INE e GEE/MEE

não inclui:
vendas de empresas portuguesas sedeadas no estrangeiro
soluções e-health
serviços
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Empresas com objetivos de globalização 
Universidades com aposta na inovação 
Instituições de I&D de nível excelente 
Hospitais com elevado desempenho 

 3000 PhDs   > 200 nas empresas 
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O  caso   

www.healthportugal.com 

 
luis.portela@bial.com 

 

 
www.bial.com 
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5-6.01.2016 

Negócios Estrangeiros | Seminário Diplomático | Edição digital, Ano V, n.º 5 | 5/6 de Janeiro de 2016 p. 59-64



Ministra do Mar
  

Ana Paula Vitorino



66 Presidente da Fundação Oriente
CARLOS MONJARDINO 

Antigo Primeiro Ministro
ANTÓNIO GUTERRES

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
AUGUSTO SANTOS SILVA

Presidente da Viniportugal
JORGE MONTEIRO

Presidente da Fundação Champalimaud
LEONOR BELEZA

Conselheiro da AIMMAP
GONÇALO LOBO XAVIER

Presidente da BIAL
LUÍS PORTELA 

Ministra do Mar
ANA PAULA VITORINO 

Director de Serviços de Cifra e Informática
LUÍS GASPAR DA SILVA 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
JOSÉ LUÍS CARNEIRO 

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
MARGARIDA MARQUES

Programa
Notas Biográficas

Ministra do Mar
Ana Paula Vitorino

O XXI Governo Constitucional definiu o Mar com uma das suas prioridades e atribuiu ao Ministério do Mar a responsabili-

dade pela implementação de uma estratégia transversal que materialize essa prioridade.

A Lei Orgânica do Governo atribui-me a responsabilidade pela coordenação dos assuntos do mar e pela promoção do crescimen-

to azul, pela definição e acompanhamento das políticas do mar, sustentadas no conhecimento científico, na inovação e no desen-

volvimento tecnológico, pela definição e coordenação e execução das políticas de proteção, planeamento, conhecimento e explo-

ração dos recursos do mar, pela promoção de uma presença efetiva no mar, dos seus usos e de uma economia do mar sustentável. 

Sou ainda responsável pela coordenação dos fundos nacionais e comunitários relativos ao mar e pela coordenação da participa-

ção nacional nos organismos europeus e internacionais responsáveis pela conceção e monitorização das políticas marítimas.

A aposta no caracter marcadamente transversal do desafio de uma política do mar traduz-se igualmente no leque alargado 

de organismos com tutela e superintendência partilhada, desde o Sistema de Autoridade Marítima, na Defesa, ao Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes, nas Infraestruturas, para além das direções-gerais no âmbito exclusivo do mar, do IPMA, 

da Escola Náutica Infante D. Henrique, das administrações portuárias e da Docapesca, colocando à disposição do Minis-

tério do Mar instrumentos adequados de concretização das políticas marítimas.

A ambição do desafio, a criação de um ministério exclusivamente dedicado aos assuntos do mar, que não existia há mais 

de 20 anos, e com uma amplitude e um leque de competências nunca até hoje atribuídas de forma tão vasta ao Ministério 

do Mar, demonstram bem a importância atribuída pelo governo ao mar e aos oceanos e impõem uma acrescida responsa-

bilidade na concretização do nosso desígnio marítimo. 
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1) O primeiro desafio é um desafio económico

Estamos empenhados em conseguir ao longo da presente Legislatura passar do potencial de crescimento do Mar para urna 

economia do mar real traduzida em projetos concretos, isto é, passar de discursos bem-intencionados e dos sucessivos 

anúncios do potencial para o aumento efetivo do peso da economia do mar na economia nacional.

Nos últimos anos, apesar de todos os anúncios e conferências, assistiu se a uma estagnação efetiva do peso real do mar na 

economia nacional: segundo o INE, em termos nominais, tendo por base os preços correntes de 2011, a economia do Mar 

terá gerado 3.742,3 milhões de euros em 2011, tendo passado para 3.604, 2 milhões de euros em 2013, ou seja, 2,4% do 

VAB na economia nacional. Se a este valor acrescermos os investimentos em investigação direcionada ao Mar, atingiremos 

os 2,5% como referencial do peso do mar no VAB total.

O nosso motor de mudança, para efetivamente dar o salto em termos de economia real, assenta em três vetores, com estraté-

gias diferenciadas:

 • Desenvolvimento das atividades económicas tradicionais;

 • Aposta em atividades emergentes;

 • Reforço da nossa centralidade euro-atlântica do ponto de vista portuário e logístico.

A pesca e a indústria do pescado, a náutica, o turismo marítimo, o transporte marítimo e a atividade portuária podem 

e devem funcionar como motor de desenvolvimento e potenciadores de sinergias com inúmeras atividades.

Mas também existe uma necessidade absoluta de procurar novas áreas de excelência e de criação de oportunidades de 

negócio que levem à geração de emprego qualificado.

2
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O desafio que se coloca é saber como aplicar uma lógica de clusterização por forma a criar sinergias entre diferentes ati-

vidades na cadeia de valor associada ao Mar. Como potenciar clusters com génese em atividades marítimas em que o 

valor do conjunto seja claramente superior ao somatório das partes.

Associar áreas de elevado valor acrescentado como a energia cruzando-a com o meio marinho, através das designadas 

energias offshore, não só atinge os objetivos enunciados como responde a necessidades mais vastas, nomeadamente em 

termos energéticos e ambientais.

O desenvolvimento do conceito de lazer, cultura, desporto e turismo marítimo, ou o cruzamento, por exemplo, do turis-

mo de cruzeiros, com o turismo religioso, urbano ou cultural, são outros exemplos de oportunidades de clusterízação.

Mas também o desenvolvimento da indústria do pescado, da aquacultura e da alimentação, potenciando novas indústrias 

exportadoras, como é o caso da flor de sal ou das novas conservas gourmet. Associar a pesca tradicional a novas indús-

trias alimentares é factor não só de sobrevivência, mas também de desenvolvimento e de criação de emprego qualificado.

Mas também potenciar o crescimento da manutenção e reparação naval por via do aumento substancial do tráfego nos 

nossos portos. Os fatores eficiência e competitividade associados à marca portos portugueses devem ser utilizados para 

promover essas indústrias ao invés de se destruir o seu valor como está aconteceu recentemente no País. Associar aos 

portos de marca reconhecida internacionalmente a oferta de outros produtos de natureza obrigatória como sejam a 

manutenção e reparação naval, que passam a estar inseridas na cadeia logística e como tal diminui custos e tempos de 

imobilização, aumenta a atratividade do porto e potencia o desenvolvimento dessas indústrias.

E apostar fortemente em atividades completamente novas em Portugal relacionadas com a exploração de novos recur-

sos do mar. E estamos a falar de atividades realmente interessantes do ponto de vista económico, que vão desde a 

exploração de recursos minerais, até às indústrias de medicamentos ou de cosmética.
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Neste desafio económico temos um objetivo muito claro: queremos ao longo dos próximos 4 anos, até final de 2019, au-

mentar no mínimo em 400 milhões de euros o valor nominal do peso do mar na economia nacional, ultrapassando os 4 mil 

milhões de euros.

E os primeiros agentes deste desafio serão as empresas.

As empresas são fundamentais para aumentar a internacionalização e exportação de bens e serviços no sector do mar. As 

conservas, que chegam a mercados de todo o Mundo, mas também os congelados e transformados da pesca, com um total 

de exportações acima dos 900 milhões de euros ano, mas também os serviços de construção, reparação e manutenção naval, 

são dois exemplos onde a conjugação de esforços do Ministério do Mar em articulação transversal com outros ministérios, 

podem contribuir para o aumento das exportações. Em conjunto com os agentes económicos queremos impulsionar as ex-

portações dos produtos em conserva e transformação e congelados, de modo a atingirmos 1000 milhões de euros em ex-

portações no final da presente legislatura.

Outra área importante é a aquicultura. Como sabeis cerca de 50% do pescado para consumo humano a nível mundial é pro-

veniente da aquicultura, atividade que cresce à escala mundial mas que na Europa estagnou, sendo 65% do pescado 

consumido na União Europeia importado de países terceiros. Em Portugal a aquicultura representa apenas cerca de 10 mil 

toneladas/ano, com um montante estimada de 53 milhões de euros. Queremos duplicar estes valores ao longo desta legislatu-

ra. atingindo em 2019 uma produção superior a 20 mil toneladas e que represente mais de 100 milhões de euros anuais. De-

cisivo nesta matéria é ganhar escala e captar investimentos.

Também relevante no contexto da dinamização económica surge a náutica. incluindo a náutica de recreio e a náutica despor-

tiva, que representava 181,3 milhões de euros em 2011 e 207,3 milhões de euros em 2013, sendo expectável o seu crescimen-

to ao longo dos próximos anos, em resultado de investimentos de qualificação das estruturas de recreio ao longo de toda a 

costa, numa base de seletividade e de valorização dos impactos económicos no emprego e dinâmica regional e local, mas tam-
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bém de eventos âncora com o apoio do Turismo de Portugal (surf, vela, etc), e das dinâmicas que se registam nas áreas do surf 

e da canoagem.

Relevância ainda para o transporte marítimo e de cruzeiros que em 2011 representava 108,33 milhões de euros, passando 

para 134, 4 milhões de euros no final de 2013. O crescimento do turismo de cruzeiros em Lisboa e Leixões é mais um eixo 

concreto de aumento da economia do Mar, registando em todo o mundo crescimentos de dois dígitos.

A primeira medida da nossa estratégia é o apoio financeiro à atividade económica. Este esforço para o qual convocamos as 

empresas da economia do mar vai desde já representar uma atenção especial do Ministério do Mar. pretendendo liquidar pró-

ximo de 50 milhões de euros em incentivos às empresas no primeiro trimestre de 2016, com o pagamento e execução do PRO-

MAR, o anterior quadro comunitário de apoio.

Ainda mais importante, será o lançamento, também durante este primeiro trimestre, do programa Mar 2020, com os primei-

ros projetos aprovados ainda no primeiro semestre deste ano.

Ainda no domínio do apoio financeiro à atividade económica emergente, será criado «Fundo Azul» para apoio ao desenvol-

vimento da economia do mar, da investigação científica e da proteção e monitorização do meio marinho.

A segunda medida da nossa estratégia de apoio à economia do mar será o Simplex do Mar viabilizando a diminuição dos 

custos de contexto, aumentando a competitividade e atraindo investimento:

 • Simplificar procedimentos no âmbito do licenciamento, das vistorias e das inspeções;

 •  Criar a «Plataforma Mar» enquanto guichet único para licenciamentos das atividades económicas a realizar no meio marinho;

 • Simplificar o Regulamento de Inscrição Marítima;

 • Criar a Fatura Única por Escala de Navio;
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 •  Introduzir o conceito legal de «porto seco», visando facilitar a concentração e o desembaraço das mercadorias, aumen-

tando a competitividade dos portos e do setor exportador nacional.

Temos ainda programas específicos para apoio ao desenvolvimento das atividades tradicionais como é o caso da pesca, da 

aquicultura, do transporte marítimo e da indústria naval:

Pesca e as atividades económicas ligadas à pesca

 •  Garantir uma gestão sustentável dos recursos pesqueiros da ZEE tendo em conta as componentes económicas, social e am-

biental;

 •  Implementar iniciativas específicas de apoio ao investimento a “jovens pescadores” e à “pequena pesca”, fomentando 

o rejuvenescimento e o financiamento sustentável do sector, e promover investimentos que visem a melhoria das con-

dições de segurança a bordo e o aumento da eficiência energética das embarcações;

 •  Promover o reforço das Organizações de Produtores com maior integração na cadeia de valor agro alimentar por via 

de uma escala acrescida e de uma clara orientação para o mercado;

 •  Criar parcerias entre organizações de pescadores e organismos científicos tendentes à valorização do pescado e à sus-

tentabilidade dos recursos;

 •  Promover o desenvolvimento do setor da transformação de pescado, reforçando a aposta na atividade conserveira e em 

indústrias inovadoras relacionadas com a fileira da transformação dos produtos da pesca e da aquicultura, designada-

mente através de parcerias com as Universidades;

 •  Criar a marca do pescado nacional, um sistema de rastreabilidade e informação ao consumidor que o identifique desde 

a produção até ao consumidor final e um sistema de certificação e promoção dos produtos da pesca;
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 • Apoiar a frota de pesca longínqua/industrial que opera em águas internacionais;

 •  Promover a melhoria das condições de segurança e operacionalidade das infraestruturas portuárias da pesca, designa-

damente com a realização de dragagens.

Aquicultura

 • Promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da aquicultura;

 •  Promover a atividade aquícola em offshore e inshore, simplificando procedimentos de licenciamento e definindo o or-

denamento de zonas destinadas à sua prática;

 • Fomentar a diversificação da produção aquícola e a certificação de origem;

 • Fomentar tecnologias, equipamentos inovadores e a utilização de energias renováveis.

No âmbito do apoio às atividades económicas emergentes vamos apostar na criação de um Cluster Tecnológico Deep Sea Oil 

and Mining Portugal, apoiando a investigação aplicada nas áreas dos campos petrolíferos e minerais, da engenharia naval 

offshore e submarina, apoiando o tecido empresarial e startups e tirando partido de todo o potencial que o alargamento da 

plataforma continental portuguesa encerra.

O terceiro vetor do desafio económico é uma dimensão geoestratégica. A centralidade euro-atlântica e a sua verdadeira assun-

ção são determinantes para a definição de uma visão para Portugal e consequentemente para delinear todas as políticas de 

caracter territorial.

É a firme determinação que não queremos ser um País periférico europeu, é o orgulho de ser europeu com uma forte vocação 

atlântica, é a firme convicção que a nossa dimensão global vem da interacção destes dois mundos, que faz do reforço da cen-

tralidade euro-atlântica um dos nossos principais desígnios estratégicos.
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E no reforço dessa centralidade é determinante o papel do sistema portuário e do sistema logístico nacional.

Reforçar a centralidade euro-atlântica de Portugal, aumentar fortemente a competitividade do sistema portuário nacional e 

do transporte marítimo e disponibilizar ao sector produtivo nacional cadeias de transporte competitivas e sustentáveis, é a 

visão subjacente ao sector marítimo-portuário.

Os portos e o sistema logístico passaram a ser tema central da política económica nacional e deverão sê-lo também da diplo-

macia portuguesa.

Os portos portugueses são hoje uma referência internacional nas rotas logísticas ibéricas, mas também nas grandes rotas mun-

diais Norte-Sul e Este-Oeste, posicionando-se como dos poucos sectores da nossa economia que apresentam resultados posi-

tivos e contribuindo para o crescimento das nossas exportações.

O sistema logístico nacional deverá ser objeto de uma segunda fase de medidas com vista ao reforço da centralidade 

euro-atlântica portuguesa e ao aproveitamento de eventuais oportunidades resultantes das alterações no Canal do Panamá.

Por isso, temos programas específicos relacionados com o transporte marítimo e com as infraestruturas portuárias e as respe-

tivas ligações aos hinterlands internacionais.

Transporte Marítimo

 •  Apoiar o desenvolvimento da Marinha Mercante nacional, estabelecendo condições legais e fiscais mais favoráveis, no 

respeito pelas regras europeias e internacionais, tendentes a fomentar o aumento do número de navios com pavilhão 

nacional;

 •  Apoiar o transporte marítimo de curta distância e as «Autoestradas do Mar». 
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Infraestruturas portuárias e ligações aos hinterlands internacionais

 •  Aumentar a capacidade das infraestruturas portuárias, bem como de ligações ferroviárias aos hinteriands europeus, 

com prioridade para a ligação ferroviária ao porto de Sines;

 •  Descentralizar a jurisdição e gestão das infraestruturas portuárias da náutica de recreio, potenciando o desenvolvimen-

to local e regional.

2) O segundo desafio é o desafio da soberania

Os espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional — o Mar Territorial, a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 

milhas e a plataforma continental estendida no âmbito da proposta apresentada pelo governo português às Nações Unidas —, 

constituem um dos principais ativos para o futuro desenvolvimento do país. A extensão da plataforma continental converterá 

o território português em cerca de 4.000.000 (quatro milhões) km2. Os recursos que estes espaços encerram — biológicos, 

genéticos, minerais, energéticos, etc. —, abrem perspetivas de exploração que podem transformar o futuro de Portugal.

Foi com alguma apreensão que no momento da transição, à data da tomada de posse deste governo, fui informada que a cons-

tituição da subcomissão que avaliará a proposta portuguesa já não teria lugar no primeiro semestre de 2016, como foi suces-

sivamente anunciado, mas sim a partir do segundo semestre de 2017.

Este processo de grande interesse nacional requere o acompanhamento proactivo e empenhado de toda a nossa diplomacia.

Para além de assegurar a continuidade do processo de extensão da plataforma continental portuguesa até á sua conclusão, nos 

termos previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, apostamos em várias medidas de reforço do exer-

cício da nossa soberania sobre o mar português.
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Reforçar a coordenação transversal do Assuntos do Mar

 • Dinamizar a Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar como mecanismo de dinamização política setorial.

Garantir uma presença efetiva no nosso Mar

 •  Garantir uma capacidade adequada de defesa e segurança do nosso mar, suficientemente dissuasora da reivindicação 

externa de interesses antagónicos aos de Portugal;

 •  Garantir o exercício de autoridade relativamente ao espaço marítimo sob soberania e jurisdição nacional, assegurando 

uma fiscalização visível dos respetivos usos e ocupações;

 •  Assegurar um dispositivo de fiscalização e intervenção coerente, que integre navios, aeronaves e modernos sistemas de 

vigilância de modo a assegurar a observância da lei, da ordem e da segurança humana, nomeadamente na zona de bus-

ca e salvamento marítimo e aéreo sob responsabilidade nacional decorrente de obrigações internacionais;

 •  Defender o interesse público nas parcerias, licenças e concessões das atividades económicas nos espaços marítimos sob 

soberania ou jurisdição nacional.

Literacia para o Oceano

 •  Promover a introdução nos curricula educativos/ecolares do ensino básico e secundário de matéria sobre o Oceano e 

os serviços que os ecossistemas oceânicos prestam à sociedade;

 • Promover a introdução de atividades de mar nos programas de desporto escolar. Ordenamento do mar

 •  Estabelecer prioridades de ação que afirmem Portugal como pais marítimo que preserva o seu capital natural, que va-

loriza os serviços dos ecossistemas marinhos, que aposta em negócios e indústrias de valor acrescentado e tecnologica-

mente evoluídas, criando as condições necessárias para a valorização das dimensões económica, ambiental e social.
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Proteção do capital natural e serviços dos ecossistemas marinhos

 •  Garantir uma proteção efetiva do capital natural e dos serviços dos ecossistemas marinhos, essencial para a sua valo-

rização no âmbito da economia azul, nomeadamente definindo uma rede nacional ecologicamente coerente de áreas 

marinhas protegidas, implementando os respetivos planos de gestão;

 •  Sensibilizar todos os envolvidos nas atividades da economia do mar e a sociedade em geral para a importância do ca-

pital natural azul e para a necessidade da sua valorização.

3) O terceiro desafio é o desafio do conhecimento

Como garantir que a riqueza e o emprego gerados na área da economia do mar beneficiam os portugueses?

A participação nacional pode ser conseguida essencialmente por duas vias. Uma delas será pela via da capacidade de investi-

mento, que apesar da estratégia de apoio estará sempre dependente da estrutura do tecido empresarial português e das respe-

tivas características económico-financeiras.

A segunda via é ser dono do conhecimento. Esta via exige um investimento estratégico na investigação científica ligada ao 

Mar, mas a médio e longo prazos possibilita um crescimento mais sustentável e duradouro.

Saber como potenciar o mar através dos seus recursos biológicos, geológicos, minerais, biotecnológicos e de energia renovável, 

exige a assunção de uma estratégia pública de apoio à investigação e à formação do conhecimento nestas áreas. Mas também 

nos coloca na posição de parceiros estratégicos privilegiados para os potenciais investidores.

O governo está firmemente determinado em apostar no conhecimento como ativo estratégico quer para qualificação do em-

prego, quer para fomentar o empreendedorismo económico nacional, quer como base para parcerias estratégicas no âmbito 

da atração de investimento estrangeiro.
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Para apoio à criação de conhecimento na área do mar, para além dos atrás citados MAR2020 e Fundo azul, apostamos em 

programas dinamizadores das ciências e tecnologias do mar e de potenciação dos recursos genéticos marinhos.

Programa dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar

 •  Criar mecanismos de formação avançada e promover o número de doutorados nos centros de investigação e universi-

dades, potenciando a sua inserção e a participação das empresas e da indústria, recorrendo a programas nacionais e 

internacionais;

 • Estabelecer incentivos para empresas tecnológicas, designadamente através do registo de patente;

 •  Fomentar a produção de competências e o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais indispensáveis à interven-

ção em offshore;

 •  Criar um Observatório para o Atlântico de referência internacional que promova o conhecimento e capacitação de 

recursos humanos em mar profundo, potenciando a liderança internacional nesta área de conhecimento e a sua explo-

ração económica sustentável;

 •  Potenciar a posição do Estado enquanto promotor ativo de dinâmicas entre empresas investidoras e comunidade cien-

tífica, estimulando a participação portuguesa nas atividades marinhas emergentes, em particular na exploração dos 

recursos genéticos marinhos e o potencial que eles encerram, especialmente para as indústrias farmacêutica, agroali-

mentar e cosmética (biotecnologia azul).

Minhas senhoras e meus senhores,

É nosso entendimento que a concretização do desígnio marítimo deve assentar numa estratégia a médio e longo prazos, diri-

gida à prospeção e exploração dos novos espaços e recursos, sustentada no conhecimento científico e no desenvolvimento 

tecnológico e visando dar corpo a um tecido empresarial de base tecnológica que tenha como centro da sua atividade o mar.
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Importa consolidar as atividades marítimas tradicionais, mas também apostar em novas áreas de excelência, na simplificação 

visando o aumento da competitividade e na criação de oportunidades de negócio que levem à geração de emprego qualificado, 

ao aumento das exportações e à reconversão de áreas em declínio em indústrias marítimas emergentes.

Vamos valorizar a posição estratégica de Portugal no Atlântico, reforçando e modernizando os portos nacionais e ligando-os 

à rede transeuropeia de transportes em resposta à intensificação dos transportes marítimos.

O nosso programa responde com clareza aos desafios da economia azul e da economia verde, ao mesmo tempo que afirma a 

nossa soberania e reforça a posição de Portugal no Mundo, tirando partido da sua centralidade euro-atlântica.

Apostamos de forma arrojada no conhecimento, na inovação e na conservação do meio marinho como motores do desenvol-

vimento económico. Cruzamos o uso sustentável dos recursos do mar com o reforço da posição geoestratégica, captando mais 

riqueza na concretização do “Mar Português”. Queremos voltar ao mar afirmando a liderança portuguesa.

Este é o desafio para o qual o governo a todos convoca!
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Director de Serviços de Cifra e Informática 
Luís Gaspar da Silva

SEMINÁRIO  
DIPLOMÁTICO 
5-6.01.2016 

 Face às necessidades atuais existentes no MNE, a DSCI levou a cabo uma 
restruturação interna, em 2015, resultando da nova estrutura orgânica da DSCI 
com as seguintes unidades orgânicas: 
 
- Divisão da Cifra – DCI 
- Divisão Tecnologias de Informação – DTI 
- Divisão de Apoio Informático – DAI 
- Linha única de atendimento (LUA) - Criação da Linha Única de Atendimento de 

modo a dar resposta em menos de 24 h a 2/3 das solicitações - Resolução 
efetiva da maioria dos casos após o 1º ticket.  
 

 
 
 
 
 

1.Estrutura Orgânica 
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2.1 – Nova Infraestrutura para salto tecnológico em curso: 
 Implementação de nova infraestrutura de domínio; 
 Integração dos serviços centrais do MNE no novo domínio; 
 Virtualização dos servidores; 
 Revisão e reforço da infraestrutura dos SPE (Serviços Periféricos Externos) 

para integração na rede MNE; 
 Upgrade cablagem de rede; 
 Renegociação de contratos de internet; 
 Revisão do acondicionamento da sala técnica; 
 Aquisição de parque informático todo novo para as missões; 

 Integração completa de 36 serviços externos em 2015 e 3 reintegrações para 
novo domínio; 

 Acompanhamento dos requisitos e lançamento do procedimento nos 
restantes SPE (Serviços Periféricos Externos) 

     Objetivo: Conclusão até 2016 
 

 

2.Projetos Realizados em 2015 

 
 

2.3 – Apoio à atividade consular: 

 Todos os SPE encontram-se em estado de prontidão para VIS; 
 Preparação de novos postos para CC e SIRIC, em função da disponibilidade da 

IRN; 
 Preparação de postos de trabalho para formação à distância; 
 Continuação da preparação e distribuição de quiosques móveis de recolha de 

dados biométricos; 
 Apoio às permanências consulares; 
 Apoio à preparação do caderno de encargos do novo Sistema de Gestão 

Consular (SGC) e toda a tramitação processual do procedimentos aquisitivo. 
 

 
 

 
 

 
 

2.Projetos Realizados em 2015 

 
 

2.2 – Informação na Internet: 

 Projetos: Portal Diplomático e Portal das Comunidades.  
    (https://www.portaldiplomatico.mne.pt) 
 Lançados 13 novos sítios Web de Embaixadas ou Missões. 
 Estão em desenvolvimento 20 novos sítios Web de Embaixadas ou Missões. 
 Lançado o novo Portal das Comunidades Portuguesas. 
    (https://www.portaldascomunidades.mne.pt) 
 Implementação de http seguro nos sites. 
 Acessos aos sítios Web do projeto 2015: apróx. 1.500.000 
     A DESTACAR: 
 O sitio Web Portal das Comunidades Portuguesas foi um dos premiados do 

<<prémio de “Boas Práticas em Acessibilidade Web” que visa premiar os sites que 
melhor cumprem as regras de acessibilidade>>. Este prémio resulta de uma 
iniciativa conjunta da Associação para a Produção e Desenvolvimento da 
Sociedade de Informação (APDSI) e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

 
 

2.Projetos Realizados em 2015 

 
 

2.4 - Comunicações: 
 Preparação da revisão da rede CIFRA; 
 Apoio à ligação de postos ao sistema ACID/EU; 
 Projeto VoIP : distribuição pelos SPE (Serviços Periféricos Externos) dos 

aparelhos VoIP até agora utilizados na SE (1ºTrimestre) – Com a perspetiva de 
estender o seu período aos 7 dias da semana num futuro próximo. 

 
 

 
 

 
 
 
 

2.Projetos Realizados em 2015 
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA CIFRA E 
INFORMÁTICA 

SALTO 
TECNOLÓGICO 

NO 
MNE  HORIZONTE 

2017 

Setembro de 2015 – MNE apresenta candidatura ao Sistema de Apoio à 
Modernização e Capacitação da Administração Publica (SAMA2020). 

 
 Dezembro de 2015 – MNE recebe resposta de aceitação da sua proposta. 

 
 Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017 – Execução do projeto Plataforma de 
Interoperabilidade e Comunicação do MNE – PICMNE. 

 
 
 
 
 

3.1 - Candidatura do MNE ao 01/SAMA2020/2015 

 

 

 
 

3. Salto Tecnológico MNE – Horizonte 2017 

 A DSCI constitui a nível de todo o MNE, a única entidade orgânica responsável 
pela gestão das matérias referentes às tecnologias de informação, por  
conseguinte assume-se como interlocutor a AMA - Agência para a Modernização 
Administrativa e assegura a centralização da apresentação de uma candidatura 
também ela única, para o desenvolvimento tecnológico indispensável. 

 
 
 
 
 

3.1 - Candidatura do MNE ao 01/SAMA2020/2015 

 

 

 
 

3. Salto Tecnológico MNE – Horizonte 2017 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

MNE Digital 
Gestão Integrada da presença 

do MNE na Web 

E-SIGA 
Sistema Integrado de Gestão de 

Atendimento 

CISI 
Capacitação Institucional para a 

Segurança da Informação 

I-2020 
Infraestruturas de voz e 

Comunicações no horizonte 
2020 

Plataforma 
de 

Interoperabilidade e comunicações  
MNE - PICMNE 
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Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

MNE Digital 
Gestão Integrada 
da presença do 

MNE na Web 

OBJECTIVOS 
 

 Criação do Portal MNE, integrador dos portais existentes (Portal 
Diplomático, Portal da Comunidades, Camões – CICL, Centro de 
Informação Europeia Jacques Delors, Instituto Diplomático 
/Arquivo Histórico/Catálogo Online da Biblioteca, Comissão 
Nacional da Unesco, Autoridade Nacional para a Proibição das 
Armas Químicas, e demais temáticos). 

 
  Constituindo este o interface de comunicação entre o MNE, o 
cidadão, as organizações publicas /privadas, nacionais e 
internacionais. 

 
 Consolidação da imagem corporativa do MNE na internet. 

 
 Interoperabilidade com vários sistemas internos e externos 
incluindo AMA - Agência para a Modernização Administrativa e 
ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. 

 
 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

E-SIGA 
Sistema Integrado 

de Gestão de 
Atendimento 

OBJETIVOS: 
 

 Desenvolver um novo sistema de informação – o Sistema 
Integrado de Gestão de Atendimento – e-SIGA de forma a dar 
resposta às atuais necessidades da rede de postos consulares 
potenciando a disponibilização de serviços eletrónicos 
integrados e transversais no seio da AP. 

 
Pretende-se ainda, criar um instrumento facilitador aos 
serviços de atendimento em Portugal e no estrangeiro, com 
notórios benefícios para todos os cidadãos e empresas 
Portuguesas, onde quer que se encontrem. A supervisão por 
parte dos serviços centrais do MNE, permitirá a prazo a 
interoperabilidade com sistemas de outros ministérios e 
organismos públicos, potencializando a aplicação de princípios 
inovadores como o “Only Once”. 

 

 

 
 
 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

SERVIÇOS  A DISPONIBILIZAR: 
 

Portal do MNE. 
 

Imagem corporativa do MNE na Web e documental. 
 

Interoperabilidade com Mapa do Cidadão :  
   www.mapadocidadao.pt 
 
Interoperabilidade entre o Cartão do Cidadão e a Chave Móvel 
Digital. 
 
Desenvolvimento de novos conteúdos e disponibilização 
tecnológica no domínio da formação à distância, em colaboração 
com o IDI – Instituto Diplomático 

 
Destaque das atividades do CIEDJ, na Web. 

 

MNE Digital 
Gestão Integrada 
da presença do 

MNE na Web 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

SERVIÇOS A DISPONIBILIZAR: 
 
  Sistema Integrado de Gestão de Atendimento – e-SIGA  
    Interação com os sistemas centrais para emissão de 
documentos:  O futuro e-SGC 
  
 Neste contexto destaca-se a marcação online dos 
atendimentos, com a integração da Chave Móvel Digital.  

 
O desenvolvimento do novo e-SGC, permitindo por exemplo, a 
validação de pré-requisitos para o ato consular. 
 

 
 
 
 
 

E-SIGA 
Sistema Integrado 

de Gestão de 
Atendimento 
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Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

 
 
 
 
 
 

CISI 
Capacitação 
Institucional 

para a 
Segurança da 
Informação 

OBJETIVOS: 
 

   Adaptação dos meios tecnológicos existentes no MNE, 
mais adequados no cumprimento das suas funções, 
caminhando no sentido de melhorar os processos da 
Administração Pública. 
Têm-se registado, nas ultimas décadas, avanços significativos 
no sentido de potenciar a disponibilização de serviços 
integrados e transversais, indo ao encontro das necessidades 
dos cidadãos, potenciando deste modo a necessidade de 
comunicação e troca de informação eletrónica entre estes e 
os diferentes organismos públicos. 

 
 
 
 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

 
 
 
 
 
 

I-2020 
Infraestruturas de 

voz e 
Comunicações no 
horizonte 2020 

OBJETIVOS: 
 

  Modernização da atual infraestrutura de voz do MNE, 
(passagem da tecnologia analógica já bastante obsoleta, para 
tecnologia VoIP - Voice over Internet Protocol); 

 
 Esta tecnologia irá permitir ao MNE tirar partido das vantagens 
ao nível de otimização de custos, funcionalidades avançadas para 
o utilizador, flexibilidade de arquitetura IP e capacidades de 
segurança, numa única plataforma integrada. 

 
 Primeiros 24 meses do projeto a nova infraestrutura irá 
abranger todos os serviços internos do MNE em Portugal, a saber: 
Palácio das Necessidades, Cova da Moura, Av. Infante Santo, 
Junqueira e Porto, numa segunda fase, será estendida aos 
serviços externos. 

 
 

 

 
 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS A DISPONIBILIZAR: 
 

1. Reforço da arquitetura de rede e segurança em todas as 
camadas (física, lógica e sites). 

2. Implementação de soluções de segurança complementares; 
(VPN / SIEM / Autenticação forte), através de uma linha 
dedicada e fechada e com Passwords dinâmicas. 

3. Elaboração da politica da segurança de informação do MNE. 
4. Implementação do programa de sensibilização à segurança de 

informação do MNE. 
5. Auditorias externas de segurança. 
6. Modernização da infraestrutura de cablagem estruturada, o que 

permitirá ao MNE obter uma melhoria 10 a 100 vezes superior 
no desempenho das comunicações na rede interna, capacidade 
institucional necessária na prestação do serviço público que o 
MNE presta ao cidadão e às empresas. 

 
 
 
 

CISI 
Capacitação 
Institucional 

para a 
Segurança da 
Informação 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS A DISPONIBILIZAR: 
 
Ferramentas Colaborativas: 
 
 Voz IP – VoIP (funcionalidade avançadas : aumento do 
desempenho, resiliência e alta disponibilidade) 

 
Instante Messaging (email e chat) 

 
Vídeo chamada (envio de documentos e imagens durante a 
comunicação) 

 
IVR  interactive voice response (resposta interativa de voz) 
Este sistema permite responder ou interagir com o interlocutor 
através de áudio pré-gravado ou gerado dinamicamente dotado 
de reconhecimento de voz . 
 
 
 
 
 

 As maiores vantagens do VoIP são flexibilidade e preço. 

I-2020 
Infraestruturas de 

voz e 
Comunicações no 
horizonte 2020 
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Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

 
 
 
 
 
 

3.2 – e_@inda 

 

 

 
 

Seleção da nova aplicação da Cifra e início da substituição do atual sistema operativo. 
 

Encriptação de documentos até ao grau de reservado para circulação na rede “mne.pt”, 
libertando a rede cifra para os documentos de classificação superior. 

 
Enterprise Mobility Suite (EMS) 
 Adoção de boas práticas para a uniformização de critérios de gestão documental; 
 Gestão unificada da identidade do utilizador; 
 Gestão de segurança dos dispositivos em que o utilizador pode aceder à informação; 
 Mecanismos automáticos de deteção de padrões anómalos de abuso de identidade. 
 
 

 
 
 
 
 

Salto Tecnológico no MNE– Horizonte 2017 

 
 
 
 
 
 

Sistemas de Informação(EMS) 
 Implementação do gestor documental Smartdocs V4 com extensão aos serviços 

periféricos externos; 
 Desenvolvimento do novo e-SGC (Sistema de Informação Consular); 
 Implementação de projeto de Business Intelligence; 
 Projeto para novo RPV (Rede de Pedido de Vistos); 
 Interoperabilidade com outros sistemas da administração pública; 
 Novo software de recolha biométrica para VIS; 
 Concluir a integração de todos os serviços externos na nova infraestrutura domínio de 

“mne.pt”, à semelhança do que foi realizado nos serviços internos; 
 Renovação do parque informático dos serviços internos; 
 Upgrade de software base (sistemas operativos, office, etc), em função da 

compatibilidade com aplicações usadas no MNE. (ex. Smartdocs, CC, SIRIC, PEP, RPV, etc). 
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Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
José Luís Carneiro

Foi com grande prazer que aceitei o amável convite que recebi para intervir como orador nesta sessão, que encaro como uma 

oportunidade única para, apenas algumas semanas após o início das minhas funções, me dirigir ao coletivo dos diplomatas e 

funcionários que atualmente prestam serviço nos Quadros Externo e Interno do Ministério dos Negócios Estrangeiros.  

Procurarei, nesta minha alocução e antes de darmos início a um período de debate que espero seja dinâmico e participado, 

apresentar-vos brevemente uma perspetiva sobre a temática das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo e, mais 

particularmente, partilhar com V.Exas as principais prioridades políticas que estabelecemos para os próximos anos, neste do-

mínio crucial da nossa política externa. 

As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo são um dos mais importantes ativos estratégicos da Política Externa do 

Estado português e são a mais forte manifestação do Portugal global. Onde está um português, está a nossa língua, a nossa 

cultura, a nossa História, a nossa identidade, a nossa economia, enfim, a nossa Pátria. E, cada vez mais, uma cidadania polí-

tica que contribui para o progresso e o desenvolvimento dos países de acolhimento. São hoje inúmeros os exemplos de portu-

guesas e de portugueses que desempenham as funções mais relevantes nas comunidades portuguesas. Desde funções culturais 

e de desenvolvimento social, às funções económicas e de gestão, até às mais elevadas responsabilidades de eleição e de gover-

no local, regional e nacional.  

As comunidades portuguesas constituem a porta de entrada de Portugal no mundo globalizado e, simultaneamente, o caminho 

de entrada do mundo nos territórios locais e regionais. Num mundo cada vez mais globalizado, com uma debilitação cada vez 

maior das instâncias regulatórias internacionais e perante as transformações económicas, financeiras, tecnológicas e com a 
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universalização do acesso aos meios mais sofisticados de transporte e de mobilidade, um mercado global de trabalho vai ga-

nhando cada vez maior nitidez.  

Ora, o facto de um pequeno Estado, nas palavras de Pulido Valente, dotado de um poder funcional, nas palavras de Adriano 

Moreira, deter cerca de cinco milhões de cidadãos nacionais – emigrantes, luso-descendentes e dupla-nacionalidade - numa 

diáspora presente nos cinco continentes constitui um ativo estratégico do maior relevo internacional.  

Em 1978, o historiador e professor Vitorino Magalhães Godinho qualificou a emigração uma “constante estrutural” da de-

mografia portuguesa. Penso que ninguém disputará que, não obstante os fatores conjunturais que sempre determinarão a 

evolução dos fluxos migratórios das cidadãs e cidadãos portugueses, passados quase quarenta anos sobre aquela afirmação de 

um dos nossos grandes cientistas sociais, Portugal continua a ser um dos principais países de emigração do mundo. Com efei-

to, segundo estimativas do Banco Mundial, haveria em todo o mundo, em 2010, cerca de 216 milhões de migrantes interna-

cionais, número que correspondia a 3.2% da população mundial. A mesma organização estimava que, destes 216 milhões de 

emigrantes, 2,3 milhões seriam portugueses. Ou seja, os emigrantes portugueses representariam, em 2010, 1% do número 

total de emigrantes, percentagem sete vezes superior ao peso da população de Portugal na população mundial total (0.16%). 

Se ponderarmos o número de emigrantes pela população do país de origem, Portugal era naquele ano, com uma taxa de emi-

gração de 21%, o 12.º país do mundo com mais emigrantes (considerando apenas os países com mais de um milhão de habi-

tantes) e o primeiro entre os países da União Europeia.  

Viverão hoje no mundo mais de dois milhões de emigrantes portugueses. Contando com os luso-descendentes, a população de 

origem portuguesa nos países de emigração rondará os cinco milhões – mais de 40% da população residente em território 

nacional. Considerando os dados disponíveis (Relatório do Observatório da Emigração referente a 2014, recentemente publi-

cado), é possível distinguir nos nossos dias três conjuntos de países de emigração para os portugueses. Em primeiro lugar, os 

países com populações portuguesas emigradas de grande volume mas envelhecidas e em declínio, devido à tendência para uma 

redução da emigração a partir de Portugal: é o caso dos países do continente americano. Em segundo lugar, os países com 

grandes populações portuguesas emigradas, envelhecidas mas em crescimento, para os quais, nos últimos anos, se verificou 
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um recrudescimento da emigração portuguesa: é o caso, sobretudo, da Alemanha, França e Luxemburgo. Por fim, um conjun-

to de “novos” países de emigração com populações portuguesas emigradas jovens e em crescimento, embora com padrões já 

variáveis: casos da Suíça, com uma história de emigração portuguesa intensa mais longa (desde a segunda metade dos anos 

1980), do Reino Unido, hoje o principal destino da emigração portuguesa e ainda numa fase de grande crescimento (50% em 

2013), e a Espanha, esta embora ainda a sofrer o impacto da crise financeira (e económica) mundial, desencadeada em 2008, 

com a recessão dos sectores da construção responsáveis pela atracão de mão-de-obra pouco qualificada no período anterior.   

Desde 2010, em consequência da crise e das políticas de austeridade que lhe estão associadas, a emigração cresceu muito 

rapidamente, tendo provavelmente saído de Portugal, em 2012, cerca de 95 mil portugueses. Nesta nova vaga de emigração 

destacam-se os destinos do Reino Unido, Suíça e Alemanha. O Reino Unido constitui hoje não só o principal destino da 

emigração em curso (31 mil em 2014), como o mais importante polo de atracão dos emigrantes portugueses qualificados. 

Seguem-se, como principais destinos dos fluxos nacionais, a Suíça, a França e a Alemanha. Fora da Europa, os principais 

países de destino da emigração portuguesa integram o espaço da CPLP: Angola (5 mil em 2014, 6.º país de destino), Mo-

çambique(4 mil em 2013, 9.º país de destino) e Brasil (2 mil em 2014, 11.º país de destino). 

Em suma, a emigração portuguesa não apenas permanece uma constante da nossa identidade, porque continua a marcar o 

nosso imaginário coletivo e a nossa sociedade, mas constitui também, pela sua dimensão, pela sua diversidade e pela sua 

dispersão geográfica, um inestimável acervo cultural, político e económico que é nosso dever valorizar e preservar. 

É também nesta perspetiva que importa prosseguir uma estratégia de consolidação do português no mundo. Portugal não 

é proprietário exclusivo da língua portuguesa, que é património comum de mais de duas centenas de milhões de falantes de 

português, mas não pode deixar de assumir as suas responsabilidades, não apenas no sentido de difundir a cultura portu-

guesa à escala global, mas também no ensino e na valorização internacional da nossa língua.  

Finalmente, e antes de passar às nossas principais linhas de ação, julgo importante realçar o papel fundamental hoje desem-

penhado pela Diáspora portuguesa no incentivo ao crescimento económico do nosso país. Pelo seu trabalho, pelo seu dina-
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mismo associativo e cultural, e pelo seu empreendedorismo, os nossos concidadãs e concidadãos espalhados pelo mundo 

contribuem hoje, de forma cada vez mais significativa, para o PIB nacional. De acordo com dados divulgados pelo Banco 

de Portugal, em 2014, o valor das remessas dos emigrantes enviadas para o país foi ligeiramente superior a três mil milhões 

de euros (€3.057.270,00) representando cerca de 1,75% do nosso PIB naquele ano, um amento de 1,37% em relação ao 

valor global das remessas de 2013. França, Suíça e Angola constituem a origem de mais de metade do total das remessas 

dos portugueses emigrados (com 28,9%, 26,6% e 8,1%, respetivamente).  

B) Prioridades Políticas  

(Nota: as iniciativas a seguir mencionadas não pretendem ser exaustivas e incluem medidas de natureza legislativa, embora 

algumas não sendo da responsabilidade ou iniciativa do MNE)  
 

i) Salvaguardar as pessoas e os bens: a proteção consular 

 •  Valorizar e, se possível, reforçar os meios à disposição do Gabinete de Emergência Consular que, todos reconhecem, 

tem prestado um inestimável serviço aos postos consulares e às Comunidades.  

 •  Proceder a uma reflexão sobre a melhor forma de assegurar a necessária coordenação interinstitucional para a opera-

cionalização do chamado Plano de Regresso Geral. 

ii)  Prorrogação do mecanismo de correção cambial para os funcionários do Quadro Externo do MNE em países onde 

tenha ocorrido uma desvalorização cambial do € superior a 5% face à moeda local. Com a publicação, no dia 30 de 

dezembro último, do DL nº 252/2015, o Governo resolveu o problema, prorrogando a vigência e alargando o âmbito 

de aplicação do mecanismo, até ser encontrada uma solução definitiva e mais sistemática para a questão, prevista para 

junho deste ano.  
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iii) Facilitar a ligação dos portugueses residentes no estrangeiro às entidades públicas e à Administração nacionais: 

 •  Modernização da rede consular, nomeadamente pelo desenvolvimento do acesso a serviços em linha ou serviços mó-

veis, numa preocupação de simplificação e de proximidade com os utentes. Ponderaremos também a revisão e reestru-

turação da rede consular (envolve a alteração de um DL, estabelecendo o Regulamento Consular, e de uma Portaria, 

definidora das áreas de jurisdição consular).

  •  Criar um e-Balcão Consular, a integrar no Portal do Cidadão e das Comunidades, desmaterializando muitos atos con-

sulares, garantindo o seu acesso por cidadãos em qualquer parte do mundo e reduzindo a necessidade de deslocação a 

postos consulares. Nesse âmbito, trabalharemos com vista à conclusão: a) da instalação do Sistema Integrado de Fun-

cionamento e Gestão dos Postos Consulares; e b) do processo de formação de funcionários que permitirá informatizar 

a gestão do Registo Civil (SIRIC) e do Cartão do Cidadão. 

 •  Proceder a uma mais ampla divulgação dos direitos dos portugueses emigrantes em termos fiscais, laborais ou de direi-

tos a pensão de reforma. Esse será um dos objetivos que motivarão o alargamento da rede e o aprofundamento do 

conteúdo dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE), em articulação com as Juntas de Freguesia, com os Municípios, 

com a SE da Internacionalização e com a SE do Turismo. 

 •  Programa Trabalhar no Estrangeiro: incentivar os emigrantes a inscreverem-se nos postos consulares da respetiva área 

de residência. 

iv) Potenciar o exercício da cidadania e a representatividade das comunidades 

 •  Dar posse ao novo Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), convocando a sua primeira reunião no decurso do 

ano que vem, tendo em consideração que a lei impõe uma antecedência mínima de sessenta dias entre a data da con-

vocatória e a da realização das reuniões da referida estrutura. 
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 •  Prever a adoção de novas modalidades de voto que incentivem a participação dos cidadãos residentes no estrangeiro e, 

muito particularmente, garantam a maior eficiência do recenseamento e da mobilização eleitorais; 

 • Simplificar e agilizar a inscrição nos cadernos eleitorais nos serviços consulares;  

 •  Permitir a renovação do Cartão de Cidadão em Portugal mantendo a residência no estrangeiro, isto é, sem perda de 

inscrição nos cadernos eleitorais do país de residência;  

 •  Promover ações em prol da cidadania entre eleitos e atores de vida portuguesa na diáspora, nomeadamente ações diri-

gidas à juventude e às mulheres migrantes. 

 •  Em articulação com o Ministério da Justiça, promover uma reflexão sobre as necessidades de regulamentação da Lei 

da Nacionalidade, relativamente às normas aplicáveis i) à atribuição da nacionalidade portuguesa a cidadãos originá-

rios do antigo Estado da Índia e aos seus descendentes; ii) à atribuição da nacionalidade portuguesa aos netos de cida-

dãos portugueses nascidos no estrangeiro; e iii) à aquisição da nacionalidade portuguesa por descendentes de judeus 

sefarditas portugueses – envolve alteração de um DL.   

v) Reforçar a solidariedade para com as Comunidades 

 •  Garantir um apoio sustentado às estruturas que se ocupam da ajuda aos emigrantes mais necessitados. Neste contexto, 

reforçar, na medida do possível, os apoios concedidos no âmbito dos programas ASIC (apoio social aos emigrantes 

idosos carenciados) e ASEC (apoio social às famílias emigrantes carenciadas). 

 •  Aperfeiçoar mecanismos de vigilância das condições de trabalho e de alojamento dos emigrantes em situação de maior 

precariedade, atuando decisivamente para salvaguardar condições básicas de dignidade humana;  

 •  Em coordenação com o MTSSS, propor e promover a revisão de acordos internacionais de Segurança Social em vigor, 

com vista a reforçar a proteção social de trabalhadores migrantes e suas famílias; e alargar a rede de instrumentos in-
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ternacionais de Segurança Social, através da celebração de novos acordos com países com os quais não existe qualquer 

instrumento internacional, atendendo ao contingente migratório com estes países. 

vi) Fomentar o investimento e o empreendedorismo dos emigrantes portugueses.   

 •  Fomentar o investimento de emigrantes e lusodescendentes em Portugal em setores prioritários (turismo, comércio e 

indústria, cultura), mas também no setor social e da saúde;  

 •  Valorizar e apoiar as empresas de portugueses e lusodescendentes no estrangeiro, designadamente através do desenvol-

vimento de parcerias internacionais estratégicas entre empresas.   

vii) Manter vivas a cultura, a memória e a identidade portuguesas 

 •  Adequar a oferta de professores e de cursos à procura de aulas no ensino de Português no estrangeiro, de forma a ex-

pandir esta modalidade de ensino e abranger todas as regiões com grandes concentrações de portugueses; 

 •  Proceder à identificação dos membros das comunidades com especial protagonismo na vida política, cultural e econó-

mica dos países de acolhimento/residência, incluindo os “luso-eleitos” e os empresários, além dos artistas e intelectuais 

portugueses ou luso-descendentes. Neste contexto, recuperar e dar continuidade ao “Prémio Talento”, explorar de for-

ma mais estratégica a política de condecorações dos membros da nossa diáspora e incrementar os encontros anuais de 

“luso-eleitos”. 

viii) Dinamizar a rede associativa e a juventude, incluindo as mulheres migrantes 

 •  Dinamizar a rede associativa, nomeadamente através do apoio às coletividades e federações de associações e ao desen-

volvimento da cooperação interassociativa, com o objetivo de desenvolver a integração e nomeadamente a mobilização 

democrática e o enquadramento das nossas Comunidades nos países de acolhimento;  
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 •  Criar um programa de intercâmbio jovem entre Portugal e as comunidades, inspirado nos modelos INOV-Contacto e 

INOV-Artes, dirigido a jovens portugueses residentes no estrangeiro, visando proporcionar-lhes experiências profissio-

nais em território nacional; 

 • Facilitar a validação e o reconhecimento de qualificações, diplomas e competências, valorizando a formação no estrangeiro.

 

C) Conclusão   

Eça de Queirós escreveu, no seu livro Uma Campanha Alegre, publicado na reta final da sua vida, que “em Portugal, a emi-

gração não é, como em toda a parte, a transbordação de uma população que sobra; mas a fuga de uma população que sofre”.  

Felizmente, muita coisa mudou no panorama que Eça então observou das Comunidades Portuguesas.  

Volvido mais de um século sobre aquela frase do grande escritor e sobre as sucessivas vagas de emigração portuguesa, a nossa 

Diáspora dá, mais que nunca, provas da sua vitalidade, da sua capacidade de integração nos países de acolhimento e da im-

portância do seu contributo para o desenvolvimento do nosso país. 

Portugal não se esgota nas suas fronteiras. É continuado em cada cidadã e cidadão que optou por construir a sua vida no es-

trangeiro e que aí representa o nosso país. Estamos conscientes de que muito poderá ainda ser feito para melhor corresponder 

às aspirações e expetativas dos nossos concidadãs e concidadãos espalhados pelo mundo. É para isso que trabalharei, com 

empenho e determinação.  
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Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
Margarida Marques 

Sessão de Encerramento do Seminário Diplomático 

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

 •  Conforme salientado dos pelo Ministro Negócios Estrangeiros na sua intervenção de ontem, Portugal deverá assumir 

um papel mais ativo no processo de construção europeia e ao nível da definição das políticas que estarão na agenda 

europeia durante os próximos anos.  

 •  Para tal, revela-se fundamental potenciar o contributo dos postos diplomáticos bilaterais, nomeadamente daqueles que 

se encontram sediados nas diversas capitais europeias – identificando/antecipando pontos de tensão e confluência, mas 

também agilizando o diálogo e a construção de entendimentos a nível bilateral –, numa estreita articulação entre os 

serviços centrais e as Embaixadas.  

2. Principais desafios enfrentados pela União Europeia
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No que se refere aos vários desafios de monta que se colocam e colocarão à UE nos próximos tempos, destacaria, para além 

das questões económico-financeiras1 – já amplamente abordadas, devido à sua importância fulcral para o incremento da com-

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

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

  ➢ Refugiados e migrações  

 •  Conforme salientou o anterior Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), António Guterres 

(keynote speaker): 

   - “(…) vivemos num mundo caótico, de imprevisibilidade, com a proliferação de conflitos (que se multiplicaram 

desde as Primaveras Árabes, juntando os novos aos mais antigos), mais violações de direitos humanos (…) e com 

uma incapacidade de resposta da comunidade internacional”;  

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

   - perante a falta de vontade de organizar convenientemente a receção de um elevado número de refugiados (scree-
ning de segurança e distribuição generalizada), a UE tem optado por uma política do “cada um por si”, multipli-
cando-se as medidas dissuasoras adotadas por vários Estados-membros (Hungria, Roménia, Grécia, Eslovénia, 
Suécia, Dinamarca e, brevemente, na Alemanha); 

  - nas atuais condições, poderemos assistir a um colapso do regime europeu de asilo, depois deste inverno. 

1  Nomeadamente, a revisão das Perspetivas Financeiras, o reforço do papel dos parlamentos no Semestre Europeu e a finalização da União Económica e Monetária 
(UEM), nas suas várias dimensões: i) económica (convergência, crescimento e emprego); ii) orçamental (absorção/amortecimento dos choques sistémicos); iii) fi-
nanceira (completando a união bancária e lançando o mercado único de capitais); iv) fiscal (contrariando o dumping fiscal); v) social.
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 •  Neste quadro, e face à previsível manutenção do elevado afluxo de migrantes e refugiados, continuará a colocar-se o 

desafio do seu acolhimento e “absorção”/integração, nomeadamente em função do mecanismo de recolocação.  

 •  Também a questão da livre-circulação e da defesa do tratado de Schengen continuará a ser debatida, existindo ainda o 

risco de virem a surgir propostas de trade-offs entre a introdução de modificações ao Tratado de Schengen e outras 

políticas.  

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

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

  - a cooperação com a Turquia; 

  - o reforço da política europeia de asilo; 

  - o aprofundamento dos instrumentos de cooperação e de parceria no âmbito da Política de Vizinhança (PEV) da UE. 

  ➢ Terrorismo 

 •  Implementação das medidas de luta contra o terrorismo enunciadas na Declaração de Chefes de Estado e de Governo 

de 12 de fevereiro de 2015; 

 •  Importância da partilha de informação e do reforço do controlo das fronteiras externas (proposta da Comissão de 

15DEZ15), com a criação de um sistema europeu de guarda costeira e fronteiriça versus soberania nacional; 

 •  Aplicação da Diretiva Passenger Name Record (PNR), no respeito pelos direitos dos cidadãos e das liberdades civis 

fixados pela Carta dos Direitos Fundamentais; 

 • Abordagens nacionais diferenciadas ao fenómeno do terrorismo; 
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 •  Apropriação do tema por parte de movimentos racistas e xenófobos (que têm beneficiado da abordagem fragmentada 

e fragmentadora aos desafios que se têm colocado à UE). 

	 	 ➢ Defesa  

 •  Efeitos da invocação da cláusula de Defesa mútua (art.º 42.7) por parte de Paris, que tem vindo a explicitá-la, nomea-

damente ao nível da procura de solidariedade com o envolvimento em teatros militares no continente africano; 

 • Desenvolvimentos da missão EUNAVFOR MED na Líbia; 

 • Desenvolvimentos da PCSD e coordenação com a OTAN. 

  ➢ Brexit  

 •  Intensificação das negociações e eventual antecipação do referendo para o verão de 2016 (tendo nomeadamente em 

conta a Presidência britânica do Conselho da UE, prevista para o segundo semestre de 2017); 

 •  Quatro áreas de negociação (direitos sociais, governação da zona Euro, soberania, competitividade); 

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

 •  Disponibilidade da generalidade dos parceiros europeus para encontrar soluções para as preocupações britânicas, con-

forme expresso pelo PM português no último Conselho Europeu; 

 •  Necessidade de salvaguardar os valores, os princípios fundamentais e os Tratados da UE (incluindo a liberdade de cir-

culação e o princípio da não-discriminação dos cidadãos europeus). 
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	 	 ➢ Espanha  

 • Incerteza política a nível central e na Catalunha. 

 •  Questão das autonomias em geral e do estatuto da Catalunha em particular, que está a ter um peso importante nas 

negociações para a constituição de um acordo de governação. 

	 	 ➢ “Desalinhamentos” a Leste 

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

  ➢ União da Energia 

 • Polémica com o projeto Nord Stream II; 

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

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

 

  ➢ França e Alemanha  

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

  •  Um contexto difícil para a tomada de decisões de fundo/reformas que impliquem compromissos relevantes, designadamen-

te a nível europeu.  
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 b.   A nível externo (embora frequentemente associadas a desafios internos como o terrorismo, as migrações e as vagas 

de refugiados) 

 • Tensão entre o Irão e a Arábia Saudita 

  - problemática da gestão das relações da UE na região, nomeadamente no quadro da luta contra o terrorismo; 

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

ONU sobre o processo de transição política). 

  • Síria  

  - Daesh e coordenação da luta antiterrorista com Moscovo; 

  - futuro do regime de BASHAR AL-ASSAD. 

  •  Alargamento “congelado” durante o mandato da atual Comissão Europeia, mas a vizinhança permanece instável 

(Ucrânia, Norte de África, Balcãs). 

  ➢ Rússia 

   - tentativa de normalização das relações, apesar do tema problemático da Ucrânia (debate acerca do prolongamen-

to das sanções, com alguns Estados membros a defenderem mais 6 meses e outros um ano suplementar), onde de-

correrão brevemente eleições regionais no Donbass; 

   - nova Estratégia Nacional de Segurança identifica claramente EUA e OTAN como ameaças (à semelhança da Dou-

trina Militar aprovada em 2015), mas manifesta igualmente disponibilidade para fortalecer a cooperação “mutua-

mente benéfica” com a UE e para trabalhar com a OTAN em condições de igualdade. 
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   ➢ Turquia 

   - retoma das negociações de adesão, com a reabertura dos capítulos 17 (Política económica e monetária) e 22 (Po-

lítica regional e coordenação dos instrumentos estruturais); 

  - gestão do dossier dos refugiados; 

  - cooperação na luta contra o terrorismo; 

  - questão curda e Estado de Direito. 

 

Para terminar, gostaria de congratular o Instituto Diplomático, na pessoa do Senhor Embaixador Freitas Ferraz, pela organi-

zação do Seminário Diplomático e agradecer, naturalmente, o contributo e a presença dos distintos oradores e das Senhoras e 

Senhores Embaixadores, deixando ainda uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelos colaboradores do meu Ga-

binete.
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Programa Anotado

SEMINÁRIO DIPLOMÁTICO 2016 

5 e 6 de Janeiro de 2016
Museu do Oriente / Palácio das Necessidades

TERÇA-FEIRA, DIA 5 DE JANEIRO - MUSEU DO ORIENTE

08h00 Recepção dos Participantes 
 

Sessão Pública Abertura

09h00-09h15 Boas Vindas  Auditório
 - Presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino

09h20-09h50 “Deslocamento forçado como sintoma da situação internacional” 
 - Orador convidado, António Guterres 

09h50-10h20 - Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva 

10h30-11h00 Coffee Break 
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Sessões de Trabalho

11h00-12h45 

“Portugal e a Europa num mundo em mudança” 

Partindo de uma intervenção inicial do Senhor  
Ministro sobre os desafios que se colocam à Eu-
ropa, pretende-se estabelecer um debate com os 
chefes de Missão. 

 

Orador(es)

-  Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva 

-  Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 
Margarida Marques 

-  Secretária dos Negócios Estrangeiros e da Co-
operação, Teresa Ribeiro 

-  Secretário de Estado das Comunidades Portu-
guesas, José Luís Carneiro 

-  Secretário de Estado da Internacionalização, 
Jorge Oliveira 

Auditório 

12h45-13h00

Os Vinhos de Portugal têm visto a sua notoriedade 
a crescer, mesmo nos mercados mais difíceis mas, 
sobretudo nos mercados montra. Este crescimen-
to, que se pretende consolidado, mesmo que len-
to, assenta em atributos do produto, exigindo uma 
comunicação cuidada e coerente. A estratégia, os 
valores e os suportes da comunicação, deverão ser 
factores do conhecimento de todos que, fora de 
fronteiras, no seu quotidiano, têm contribuído de 
forma notável para a sua promoção.

Orador(es)

“Vinhos de Portugal: posição competitiva, valores 
e comunicação” 

- Presidente da ViniPortugal, Jorge Monteiro 
   www.viniportugal.pt

Auditório
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13h00-14h45 -  Almoço de trabalho oferecido pela ViniPortugal 
(por Convite)

Auditório

Sessões de Trabalho

15h00-15h30

A Dra Leonor Beleza fará uma apresentação da 
Fundação e aludirá à possibilidade de articulação 
com as Embaixadas 

Orador(es)

-  Presidente da Fundação Champalimaud, 
Leonor Beleza 

    http://www.fchampalimaud.org/pt/

Auditório

Negócios Estrangeiros | Seminário Diplomático | Edição digital, Ano V, n.º 5 | 5/6 de Janeiro de 2016 p. 104-110



107 Presidente da Fundação Oriente
CARLOS MONJARDINO 

Antigo Primeiro Ministro
ANTÓNIO GUTERRES

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
AUGUSTO SANTOS SILVA

Presidente da Viniportugal
JORGE MONTEIRO

Presidente da Fundação Champalimaud
LEONOR BELEZA

Conselheiro da AIMMAP
GONÇALO LOBO XAVIER

Presidente da BIAL
LUÍS PORTELA 

Ministra do Mar
ANA PAULA VITORINO 

Director de Serviços de Cifra e Informática
LUÍS GASPAR DA SILVA 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
JOSÉ LUÍS CARNEIRO 

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
MARGARIDA MARQUES

Programa
Notas Biográficas

15h30-16h30

Painel Temático: Inovação e Investimento

Apresentação de três sectores que dispõem de van-
tagens comparativas para atrair investimento es-
trangeiro. 

Orador(es)

-  Orador: Ministro da Economia, Manuel Cal-
deira Cabral 

-  Moderador: Administrador AICEP, Luís Cas-
tro Henriques 

“Embraer: Trajeto em Portugal e Presença Global” 

-  Presidente da EMBRAER Europa, João Pedro 
Taborda 

      http://www1.embraer.com/portugues/content/empresa/certifica-

tions.asp?tela=international 

“Metalurgia e Metalomecânica: a inovação e a in-
ternacionalização no sector industrial mais expor-
tador de Portugal”
-  Conselheiro da AIMMAP - Associação de In-

dustriais Metalúrgicos e Metalomecânicos e 
Afins de Portugal, Gonçalo Lobo Xavier 

   http://www.aimmap.pt/index.php 

 “O sector da Saúde e a indústria Farmacêutica”  

- Presidente da BIAL, Luís Portela 
  https://www.bial.com/pt/ 

Auditório

16h30-17h15

“Prioridades e Objetivos para 2016”

Orador(es)

- Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino 

Auditório
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17h15-17h45

“Prémio Francisco de Melo e Torres”

O Prémio Francisco de Melo e Torres é uma inicia-
tiva da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa 
e da Confederação Internacional dos Empresários 
Portugueses (CIEP). O objectivo é premiar e valo-
rizar anualmente as iniciativas do Chefe de Missão 
Diplomática que se tenha distinguido pelos resul-
tados obtidos no apoio à internacionalização das 
empresas portuguesas, na captação de investimento 
estrangeiro e na promoção da imagem de Portugal 
durante o ano de 2014.

Orador(es)

Entrega do Prémio CCIP “Diplomata do Ano” 
- Júri: António Monteiro, Bruno Bobone 
     http://www.ccip.pt/pt/o-que-fazemos/internacionalizacao#prémio-

francisco-de-melo-e-torres

Auditório

Cumprimentos a S. Exa. o Presidente da República, em Belém 

18:30 Audiência de S.Exª o Presidente da República 
aos Chefes de Missão - Embaixadores/Con-
sules Gerais (por convite)  
presença S.Exª o Ministro dos Negócios  
Estrangeiros e Secretários de Estado

19:00 Recepção no Palácio de Belém (por convite)
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QUARTA-FEIRA, DIA 6 DE JANEIRO - MUSEU DO ORIENTE 

09h00-09h30

“Interoperabilidade e comunicações do MNE: 
um imprescindível salto tecnológico”

Orador(es) 
 
-  Director de Serviços de Cifra e Informática, 

Luís Gaspar da Silva

Auditório 

09h30-10h15

“Portugal e as Comunidades Portuguesas: 
prioridades políticas”.

Orador(es) 
 
-  Secretário de Estado das Comunidades Por-

tuguesas, José Luís Carneiro

Auditório 

09h30-10h15 Coffee Break

10h30-12h30 

“Acção externa integrada: Grupos Regionais”
Em análise e debate, os planos de negócios e 
as várias componentes da acção externa, as 
dimensões específicas da actividade dos pos-
tos e respectivo relacionamento com os diver-
sos serviços centrais 

Orador(es) 
 
- Grupo ÁFRICA (DGPE + AICEP)
- Grupo AMÉRICA (SEC + AICEP) 
- Grupo ÁSIA (SEI + AICEP) 
- Grupo EUROPA (SEAE + AICEP) 
- Grupo MENA (SENEC + AICEP)

Salas:

Tóquio 
Dili 
Ásia 
Nova Deli 
Macau

Negócios Estrangeiros | Seminário Diplomático | Edição digital, Ano V, n.º 5 | 5/6 de Janeiro de 2016 p. 104-110



110 Presidente da Fundação Oriente
CARLOS MONJARDINO 

Antigo Primeiro Ministro
ANTÓNIO GUTERRES

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
AUGUSTO SANTOS SILVA

Presidente da Viniportugal
JORGE MONTEIRO

Presidente da Fundação Champalimaud
LEONOR BELEZA

Conselheiro da AIMMAP
GONÇALO LOBO XAVIER

Presidente da BIAL
LUÍS PORTELA 

Ministra do Mar
ANA PAULA VITORINO 

Director de Serviços de Cifra e Informática
LUÍS GASPAR DA SILVA 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
JOSÉ LUÍS CARNEIRO 

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
MARGARIDA MARQUES

Programa
Notas Biográficas

QUARTA-FEIRA, DIA 6 DE JANEIRO - PALÁCIO DAS NECESSIDADES 

13h00 Almoço oferecido pelo Primeiro-Ministro 
(por Convite) 

Protocolo do Estado 

Sessão de Encerramento 

15h00 Orador(es) 
 
-  Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida 

Marques 
- Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho 
- Secretária Geral do MNE, Ana Martinho

Biblioteca da Rainha

QUARTA-FEIRA, DIA 6 DE JANEIRO – ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

17:30 Audiência de S. Exª o Presidente da Assembleia da Repúbli-
ca aos Chefes de Missão, na presença de S.Exª o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros  
(Salão Nobre da Assembleia da República) 
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Seminário Diplomático - Notas Biográficas dos Oradores

Fundação Oriente,5 e 6 de Janeiro de 2016 

Ana Martinho

Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Es-

trangeiros desde Março de 2013. Licenciada em 

Direito pela Universidade de Lisboa, em 1970; aprovada no 

concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada 

(1974); na Missão Permanente junto das Nações Unidas, em 

Nova Iorque (1979); primeira-secretária de embaixada 

(1984); assessora no Gabinete do Primeiro-Ministro (1986); 

conselheira de embaixada (1990), Chefe do Gabinete do Mi-

nistro das Finanças (1991); Diretora dos Serviços das Orga-

nizações Políticas Internacionais da Direcção Geral dos As-

suntos Multilaterais (1994); ministra plenipotenciária e 

Subdirectora-Geral dos Assuntos Comunitários (1995); Dire-

tora do Departamento Geral de Administração (1998); Dire-

tora Geral dos Assuntos Multilaterais (1999); Representante 

Permanente junto da OCDE, em Paris, (2001); Embaixadora 

em Praga, (2002). Membro do Gabinete do Presidente da Co-

missão Europeia (2005); Embaixadora (2005), Representan-

te Permanente junto da OSCE, em Viena (2009) tendo sido 

acreditada, simultaneamente, como Embaixadora em Viena, 

em 2012.

Ana Paula Vitorino Ministra do Mar. Nasceu em 

Maputo, Moçambique, em 1962. É licenciada em 

Engenharia Civil, ramo de Urbanização e Trans-

portes, Instituto Superior Técnico (IST), 1986. Tem um cur-

so de Especialização em Organização e Gestão de Empresas 

de Transportes, IST, 1987. É Mestre em Transportes, IST, 

1992. É Professora Assistente do Instituto Superior Técnico, 

da Secção de Urbanismo, Transportes, Vias e Sistemas do 

Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georre-

cursos, desde 1989/90. É Investigadora no CESUR - Centro 
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de Sistemas Urbanos e Regionais onde participou em vários 

trabalhos de investigação e inovação nas áreas do planea-

mento estratégico e operacional e de gestão aplicáveis aos 

transportes, UL-IST, desde 1989. É autora de vários artigos 

publicados em revistas técnicas ou científicas na área dos 

transportes, infraestruturas, logística e economia do mar. 

Foi Diretora e Editora-Chefe da Revista Cluster do Mar, 

desde 2012. Foi partner e responsável técnica da TransNe-

tWork, empresa de consultoria, formação, planeamento, es-

tudos e projetos nas áreas de transportes, portos, logística, 

infraestruturas, gestão, economia, engenharia, arquitetura, 

construção e planeamento, com trabalhos desenvolvidos em 

Portugal, África e América Latina desde 2011. Foi Adminis-

tradora não executiva da Hidroelétrica de Cahora Bassa, SA 

- no triénio 2010-2012. Foi Presidente e Vogal do Conselho 

Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça - 2000-2002. Foi Presidente do Grupo, da Comissão 

de Acompanhamento e da Comissão do Concurso Público 

Internacional para o projeto, a construção, o fornecimento 

de equipamentos, o financiamento, a operação e a manuten-

ção do Metro do Sul do Tejo - 1999-2002. Foi consultora 

independente, tendo assessorado e desenvolvido estudos e 

projetos para os setores público e privado nas seguintes áre-

as dos transportes, das infraestruturas rodoviárias, ferrovi-

árias, portuárias e aeroportuárias, logística, gestão de inter-

faces de transportes, mobilidade urbana. Foi Secretária de 

Estado dos Transportes no XVII Governo Constitucional - 

2005-2009. Foi Chefe do Gabinete do Secretário de Estado 

dos Transportes do XIII Governo Constitucional - 1995-

1999. É Deputada à Assembleia da República desde 2009. É 

membro da Comissão Política Nacional do PS desde 2012. 

António Guterres

U.N. High Commissioner for Refugees António 

Guterres. A former Portuguese prime minister, An-

tónio Guterres was elected by the UN General Assembly to 

become the 10th United Nations High Commissioner for Re-

fugees in June 2005. As High Commissioner, he heads one of 

the world’s foremost humanitarian organizations. UNHCR 

has twice won the Nobel Peace Prize. Its over 9,300staff 

members work in 125 countries providing protection and as-

sistance to nearly 55 million refugees, returnees, internally 

displaced people and stateless persons. Some 88 per cent of 

UNHCR staff work in the field, often in difficult and dange-

rous duty stations. The organization’s needs-based budget for 

2015 is US$7 billion. Before joining UNHCR, Guterres spent 
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more than 20 years in government and public service. He ser-

ved as Portuguese prime minister from 1995 to 2002, during 

which time he was heavily involved in the international effort 

to resolve the crisis in East Timor. As president of the Europe-

an Council in early 2000, he led the adoption of the so-called 

Lisbon Agenda and co-chaired the first European Union-

Africa summit. He also founded the Portuguese Refugee Cou-

ncil in 1991 and was part of the Council of State of Portugal 

from 1991 to 2002. From 1981 to 1983, Guterres was a 

member of the Parliamentary Assembly of the Council of Eu-

rope, as well as chairman of the Committee on Demography, 

Migration and Refugees. In addition, he has been active in 

Socialist International, a worldwide organization of social 

democratic political parties. He was the group’s vice-presi-

dent from 1992 to 1999 and president from 1999 until mid-

2005. Guterres was born on April 30, 1949, in Lisbon and 

educated at the Instituto Superior Técnico, where he remains 

a visiting professor. He is married and has two children. 

 

António Monteiro, 

Embaixador jubilado, foi Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas no 

XVI Governo constitucional. Licenciado em Direito pela 

Universidade de Lisboa. Exerce funções de Presidente do 

Conselho de Administração do Banco Comercial Português, 

S.A. Membro não executivo do Conselho de Administração 

do Banco Privado do Atlântico – Angola, Membro não exe-

cutivo do Conselho de Administração da SOCO Internatio-

nal, plc., Vogal do Conselho de Administração do Banco 

Sabadell, em representação do Banco Comercial Português, 

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Millen-

nium BCP e Presidente do Conselho Consultivo do Progra-

ma de Ajuda ao Desenvolvimento da Fundação Calouste 

Gulbenkian.  

 

Augusto Santos Silva

Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nasceu no 

Porto, em 1956. Doutorado em Sociologia pelo 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (1992). Professor 

catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto. Membro do XVIII Governo Constitucional, como 

Ministro da Defesa Nacional (2009-2011). Membro do 

XVII Governo Constitucional, como Ministro dos Assuntos 

Parlamentares (2005-2009). Deputado à Assembleia da Re-

pública, pelo círculo eleitoral do Porto (em efetividade de 

funções entre 2002 e 2005 e em 2011, com funções suspen-
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sas por participação no Governo entre 2005 e 2011). Mem-

bro do XIV Governo Constitucional, primeiro como Secretá-

rio de Estado da Administração Educativa (1999-2000), 

depois como Ministro da Educação (2000-2001) e como mi-

nistro da Cultura (2001-2002). Pró-reitor da Universidade 

do Porto (1998-1999). Presidente do conselho científico da 

Faculdade de Economia do Porto (1998-1999). Filiado no 

Partido Socialista desde 1990, é atualmente membro da sua 

Comissão Política Nacional. Tem vários livros publicados, na 

área da sociologia e das ideias políticas. 

 

Bruno Bobone

Presidente da Confederação Internacional dos 

Empresários Portugueses. Licenciado em Gestão 

pela Universidade Livre de Lisboa em 1984. Exerce actual-

mente funções como Presidente do Conselho de Adminis-

tração do Grupo Pinto Basto, da Delegação Portuguesa da 

Câmara de Comércio Internacional, e do Fórum Empresa-

rial da Economia do Mar. É ainda Administrador da Socie-

dade Agrícola da Quinta de Fôja, SA e Vice-Presidente da 

ASK Advisory Services Kapital, SA.  

 

Carlos Monjardino, Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Oriente desde 1988. 

Nasceu em Lisboa, em 1942, estudou em Londres, 

na London School of Foreign Trade e na University of Lon-

don (“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 Founda-

tion, Bélgica. É igualmente Presidente da Academia Interna-

cional da Cultura Portuguesa e Presidente do Conselho de 

Administração do Banco Português de Gestão. Da sua acti-

vidade profissional, destaca-se uma longa carreira bancária, 

tendo ocupado vários cargos na administração de diversos 

bancos portugueses e europeus desde 1966. Entre outras ac-

tividades, foi ainda Presidente da Direcção da TVI – Televi-

são 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, Carlos Monjardino desempenhou funções 

de Secretário-Adjunto para a Economia, Finanças e Turis-
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mo, e de Governador Substituto do Governo de Macau 

(1986-87) e foi Presidente da Assembleia Municipal de Cas-

cais (1994-97).  

 

Gonçalo Lobo Xavier 

Conselheiro da AIMMAP. Nasceu em Coimbra. 

Licenciado em Gestão e Administração de Em-

presas pela Universidade do Minho, fez uma especialização 

em Internet Marketing na UWF –University of West Florida 

e fez o International Summer Course no Mikkeli Polytech-

nic em Mikkeli na Finlândia onde viveu e trabalhou em 

2001.  Desde Janeiro de 2013 que é Board Advisor na AIM-

MAP – Associação das Indústrias Metalúrgicas e Metalo-

mecânicas e Afins de Portugal, trabalhando para o sector 

industrial mais exportador do país e cooperando nas áreas 

de promoção de serviços para os associados, comunicação, 

identificação de oportunidades e prospecção de mercados, 

representatividade internacional e relações externas com as 

entidades relevantes para o sector, em Portugal e na Europa, 

particularmente em Bruxelas. Desde Novembro de 2011 

que é membro indicado pela CIP para o Comité Económico 

e Social Europeu, órgão consultivo da UE. Foi eleito em Ou-

tubro de 2015 Vice-Presidente do Comité Económico e So-

cial Europeu com o pelouro da Comunicação, para o perío-

do 2015/2018, uma situação inédita para Portugal neste 

órgão desde que aderiu à Comunidade. É, desde Fevereiro 

de 2014, Delegado Nacional para a Inovação nas PME e 

Financiamento de Risco, no âmbito do HORION 2020, co-

laborando com a FCT e com o GPPQ na promoção das 

oportunidades do maior programa de inovação do mundo e 

onde Portugal e as empresas portuguesas podem e devem 

participar mais. Começou a carreira em 1997 na SONAE 

Distribuição tendo feito o “estágio de direcção” na Loja de 

Vila Nova de Gaia. Director Executivo durante 12 anos da 

Rede de Centros Tecnológicos de Portugal (RECET), o que 

lhe permitiu ter uma visão bastante completa sobre a indús-

tria portuguesa, mais concretamente sobre os temas centrais 

da inovação e transferência de tecnologia. Tendo trabalha-

do com diversos sectores da indústria, como a metalurgia e 

metalomecânica, a cerâmica e o vidro, a cortiça, o calçado, 

o têxtil, as rochas ornamentais e industriais, os moldes e 

plásticos, os curtumes ou ainda a madeira e mobiliário, par-

ticipou em vários projectos de cooperação nacional e inter-

nacional envolvendo parceiros de diferentes origens em áre-

as diversas. Coopera com a CIP desde 2006, onde chegou a 

convite de Francisco van Zeller para representar a Confede-
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ração no RTI WG- Research and Technological Innovation 

Working Group da BUSINESSEUROPE. Foi Presidente do 

Conselho Fiscal da CIP (2009/2010) no primeiro mandato 

de António Saraiva. Foi Vice-Presidente do Conselho Fiscal 

da CIP no período 2011/2012. É Vice-Presidente do Conse-

lho Fiscal da PRODUTECH –Polo das Tecnologias de Pro-

dução. Membro do FORUM MANUFUTURE http://www.

forum-manufuturep.org/ Foi Administrador (não executi-

vo) da Turismo de Coimbra EM- Empresa Municipal (Se-

tembro 2007-Junho 2011) Envolvido em vários organismos 

de intervenção na sociedade civil, é também o coordenador 

do núcleo de Coimbra da ACEGE – Associação Cristã de 

Empresários e Gestores. 

 

João Pedro Taborda 

João Pedro Taborda é Director de Relações Ex-

ternas da Embraer desde 2005. Tem base em Bru-

xelas e é responsável por assuntos com governos e por polí-

ticas públicas com impacto para o Grupo na região de 

Europa, África e Médio Oriente. É licenciado em engenha-

ria mecânica pelo Instituto Superior Técnico, escola onde 

obteve também o grau de Mestre em Gestão de Tecnologia 

e Políticas de Engenharia com especialização no tema de 

compensações económicas associadas a aquisições públicas. 

No âmbito das duas funções na Embraer, está envolvido 

desde 2006 na equipa que conduziu as negociações com o 

Governo Português que resultarem na instalação em Évora 

de duas novas fábricas para a construção de segmentos em 

materiais e materiais compósitos destinados aos produtos 

da Embraer. Em 2013 e 2014 trabalhou também na equipa 

da Embraer que estudou a viabilidade e anunciou em Feve-

reiro de 2014 a implantação em Évora do Centro de Enge-

nharia e Tecnologia da Embraer na Europa, segundo do gé-

nero fora do Brasil.  

 

Jorge Costa Oliveira 

Secretário de Estado da Internacionalização. Nas-

ceu no Porto, em 1959. É Mestre em Direito 

(menção de jurídico-económicas) pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa (1990); pós-graduado em Estu-

dos Europeus - D.S.E. (Diploma di Studi Europei) - Europe-

an Law Diploma - Facultà di Giurisprudenza da Università 

di Urbino (Itália) (1989); licenciado em Direito (menção de 

jurídico-económicas) pela Faculdade de Direito da Universi-

dade de Lisboa (1983). Foi Consultor independente em 

questões respeitantes a Direito Comercial, Direito Interna-
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cional Económico, Direito Financeiro, Direito Fiscal Inter-

nacional, Direito do Turismo e do Jogo e Arbitragem (Mar-

ço de 2011 e 3 de Dezembro de 2015). Foi Membro da 

Comissão do Jogo de Macau (órgão consultivo do Chefe do 

Executivo de Macau na definição das políticas públicas re-

lativas ao sector do Jogo), com funções de cooordenação 

dos trabalhos na área jurídica (2002-2010). Foi Membro da 

Primeira Comissão da R.A.E. de Macau para o Primeiro 

Concurso Público para Atribuição de Concessões para a 

Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar (2001-2002). Foi 

Coordenador do Gabinete para os Assuntos do Direito In-

ternacional (GADI) do Governo de Macau (2000-2010). 

Foi Coordenador do Gabinete para os Assuntos Legislati-

vos (GAL) do Governo de Macau (1989-2000). Foi Advo-

gado de empresa no IPE - Investimentos e Participações do 

Estado, S.A., operando nas áreas de Direito Comercial, de 

Direito Comunitário e do Direito do Mercado Financeiro 

(1985-1989). Foi Adjunto do Secretário de Estado para os 

Assuntos Parlamentares do IX Governo Constitucional – 

entre 31 Janeiro de 1984 e 30 Junho de 1985. Foi Docente 

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1984 

-1989). 

 

 Jorge Monteiro 

Presidente da Direcção da VINIPORTUGAL des-

de 2011. Licenciado em Engenharia Electrotécni-

ca pela Universidade do Porto em 1975. Programa de Alta 

Direcção de Empresa pela AESE em 1990. CEO de grupo de 

empresas nas áreas da Produção e Transformação Produtos 

Agrícolas (2008 a 2010). Presidente da Direcção do Institu-

to dos Vinhos do Douro e do Porto (1999 a 2008). Vice-

presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. 

Gestor do Programa de Desenvolvimento do Douro – PRO-

DOURO (1996 a 1999). Director-Geral do BIC-Business 

and Innovation Centre do Porto e Director Executivo da 

APGEI, Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia In-

dustrial (1991 a 1996). Gestor de participações na S.P.R. – 

Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A. (1988 a 

1991).  Engenheiro na Philips Portuguesa, fábrica de Ovar 

- Technical Efficiency and Organization Department (1987 

a 1988). Engenheiro na Renault Portuguesa, fábrica de Ca-

cia - Departamento de Métodos Industriais (1981 a 1987). 

Professor no Ensino Secundário (1975 a 1981). 
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José de Freitas Ferraz 

É Presidente 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 Euro-

peu 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 

para o 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 Carneiro 

Secretário de Estado das Comunidades Portugue-

sas. Nasceu em 4 de Outubro de 1971. É licencia-

do em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada, 

1994. Mestrado em Estudos Africanos - Elites Politicas. Fre-

quência de Doutoramento em Ciência Política e Adminis-

tração. Deputado na XIII Legislatura. Docente Universitá-

rio na Universidade Lusíada e Instituto de Ciências da 

Informação e Administração (Aveiro), com funções suspen-

sas. Vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Baião 

entre Janeiro de 1998 e o dia 02 de Novembro de 2005. As-

sessor do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Mi-

nistro 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 deputa-

do à Assembleia da República. 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. Membro do Comité das Re-

giões entre 2006 e 2015. Integrou as Comissões de Educa-

ção, Juventude, Ciência e Cultura (EDUC) e a comissão de 

Coesão Territorial (COTER). Foi, ainda, eleito Presidente 

da Comissão de Recursos Naturais (NAT), função que de-

sempenhou entre Fevereiro e Outubro de 2015. Presidente 

da Cooperativa de Desenvolvimento Regional «Dolmen», 

entre 2007 e 2010. 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 
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17 de Dezembro de 2013, função que desempenhou até ao 

passado dia 23 de Outubro. Presidente da Associação Na-

cional dos Autarcas Socialistas entre o dia 04 de Janeiro de 

2014 e o dia 23 de Outubro de 2015. Presidente do Conse-

lho da Comunidade do ACES-Tâmega entre o dia 20 de 

Dezembro de 2010 e o dia 23 de Outubro de 2015. Presi-

dente da Federação Distrital do Partido Socialista do Porto 

desde o dia 16 de Junho de 2012. Foi o «Grand Marshall» 

nas Comemorações do Dia de Portugal em New Jersey, Es-

tados Unidos da América no dia 10 de Junho do ano de 

2009. Obras publicadas: “Horizontes: Reflexões Políticas”, 

Prefácio de José Lamego, Edições Afrontamento, 2010, 123 

páginas. “Práticas Políticas de Desenvolvimento: 

2005/2009”, Prefácio de Mário Soares, Edições Omnisinal, 

2013, 178 páginas. “Reflexões: Práticas Políticas de Desen-

volvimento II: As Comunidades Locais, o País e a Europa”, 

Prefácio de Guilherme d’Oliveira Martins, Edições Omnisi-

nal, 2014, 194 páginas. Títulos Académicos e Científicos: 

“Portugal e Espanha entre 1939-1986: Competição ou Co-

operação”, Universidade Lusíada, 1993. “OTAN: a readap-

tação”, Universidade Lusíada, 1994. “A Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa”, Lisboa, Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas”, Universidade Técnica de Lis-

boa, 1995.  “A Namíbia. O Território e as suas Gentes. A 

Colonização, o Contencioso Jurídico e a Luta pela Indepen-

dência”, Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Po-

líticas, Universidade Técnica de Lisboa, 1995. Os Antece-

dentes Longínquos e Próximos dos Movimentos de 

Libertação em Angola: os casos da UPA e do MPLA, Lisboa, 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universi-

dade Técnica de Lisboa, 1996. “A Política de Cooperação 

Portuguesa: o Vector Institucional”, Lisboa, Instituto Supe-

rior de Ciências Sociais e Políticas, 1997. A Elite Dirigente 

do MPLA: da Origem à sua Consolidação, Lisboa: Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técni-

ca de Lisboa, 1998.  

 

 Leonor Beleza  

É licenciada em Direito pela Faculdade de Direi-

to da Universidade de Lisboa. Foi funcionária 

pública e foi advogada. Exerceu diversos cargos públicos e 

privados, designadamente Secretária de Estado da Presidên-

cia do Conselho de Ministros (1982-83), Secretária de Esta-

do da Segurança Social (1983-85), Ministra da Saúde (1985-

90), Deputada à Assembleia da República, Vice-Presidente 

da Assembleia da República (1991-94 e 2002-2005).  
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É membro do Conselho de Estado e Presidente do Conselho 

Geral da Universidade de Lisboa. É Presidente da Fundação 

Champalimaud por designação testamentária do seu Fun-

dador, António Champalimaud. 

 

Luís Gaspar da Silva 

Director de Serviços da Cifra e Informática. Nas-

ceu em 5 de agosto de 1957, Lisboa; licenciado 

em Ciências Económicas pela Universidade da Sorbonne, 

Paris I; 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 ju-

nho de 1987; secretário de embaixada, em 18 de abril de 

1990; na Representação Permanente junto da OSCE, em 

Viena, em 1 de setembro de 1991; na Embaixada em S. 

Tomé, em missão de serviço, em 10 de outubro de 1994; na 

Secretaria de Estado, em 15 de julho de 1995; Cônsul-Geral 

na Cidade do Cabo, em 15 de setembro do mesmo ano; 

primeiro-secretário de embaixada, em 2 de março de 1998; 

na Secretaria de Estado, em 30 de setembro de 2000; Chefe 

de Divisão na Direção de Serviços das Organizações de De-

fesa e Segurança da Direção-Geral dos Assuntos Multilate-

rais, em 26 de outubro de2000; Cônsul-Geral em Luanda, 

em 5 de outubro de 2004; na Embaixada em Nicósia, em 

comissão de serviço, de 29 de março a 31 de agosto de 2006; 

conselheiro de embaixada, em 21 de junho de 2006; na Em-

baixada em Praga, em 20 de setembro de 2006; na Missão 

Permanente junto das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 

comissão de serviço, em 24 de maio de 2010, colocado no 

mesmo posto, em 3 de agosto de 2010; Diretor de Serviços 

de Vistos e circulação de Pessoas da Direção-Geral dos As-

suntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, em 8 de 

agosto de 2013; ministro plenipotenciário de 2.ª classe, em 

17 de julho de 2014, Diretor de Serviços de Cifra e Informá-

tica na Secretaria Geral, em 14 de dezembro de 2015. Ofi-

cial da Ordem do Infante D. Henrique.  

 

 Luís Portela 

Presidente da BIAL Portugal. Licenciado em Me-

dicina, exerceu atividade clínica e docente uni-

versitária apenas nos primeiros anos da sua carreira, optan-

do depois por se dedicar à empresa de sua família - Bial -, de 

que foi CEO de 1979 a 2011, passando, então, a chairman. 

Também é presidente do Health Cluster Portugal e foi pre-

sidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, vice-

presidente da Fundação de Serralves e membro da Direção 
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da Cotec.  Sob a sua presidência, em cerca de trinta anos, 

Bial tornou-se a primeira empresa farmacêutica internacio-

nal de inovação de origem portuguesa, operando atualmen-

te em 58 países. No Grupo Bial criou e desenvolveu dois 

Centros de Investigação, um na Trofa e outro em Bilbau, 

onde trabalham atualmente 100 pessoas, das quais trinta e 

três são doutoradas. No centro da Trofa foi criado o primei-

ro medicamento de investigação portuguesa a ser lançado, a 

partir de 2009, no mercado global. Em 1994 criou conjun-

tamente com os Laboratórios Bial e o Conselho de Reitores 

das Universidades Portuguesas a Fundação Bial, tendo como 

objetivo incentivar a investigação centrada sobre o ser hu-

mano, tanto sob os aspetos físicos como sob o ponto de 

vista espiritual. A Fundação teve desde então cerca de 1.200 

bolseiros em investigação científica de vinte e cinco países 

diferentes na área das Neurociências. Também atribui um 

dos maiores prémios europeus de Saúde - o Prémio Bial. 

Entre outras distinções, é Comendador e Grã-Cruz da Or-

dem do Mérito, Doutor Honoris Causa da Faculdade de 

Medicina de Cádis e da Universidade do Porto e Prémio de 

Neurociências da Louisiana State University, nos EUA. 

 

Margarida Marques 

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. 

Nasceu no Bombarral, em 1954. Eleita deputada 

na XIII Legislatura da Assembleia da República, em 4 outu-

bro 2015, tinha sido deputada na III Legislatura da Assem-

bleia da República (1983/1985). É licenciada em Matemáti-

ca - Estatística, pela Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa (1976). É mestre em Ciências da Educação - Edu-

cação e Desenvolvimento, pela Faculdade de Ciências e Tec-

nologia da Universidade Nova de Lisboa (1991). Foi fun-

cionária da Comissão Europeia (1994/2015), desempenhou 

funções na Direção Geral Educação e Cultura e na Direção 

Geral Comunicação. Foi Chefe da Representação da Co-

missão Europeia em Portugal (2005/2011). Foi Subdiretora 

do Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissio-

nal, no Ministério da Educação (1988/1992), responsável 

pela criação das escolas profissionais, e representante do 

Ministério da Educação no Comité Consultivo do progra-

ma PETRA junto da Comissão Europeia e na Comissão Na-

cional de Aprendizagem. Foi funcionária do Ministério da 

Educação (1985/1994) e do Ministério dos Transportes 

(1976/1983). Foi Professora Convidada na Universidade 

Autónoma (1983/1989), na Faculdade de Ciências e Tecno-
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logia da Universidade Nova de Lisboa (1989/1994), no ISC-

TE/IUL (2004/2011). Foi membro do Conselho Nacional 

de Educação (2000/2002) e do Conselho Consultivo para a 

Igualdade (1986/1992).Foi membro do Conselho Geral do 

ISCTE/IUL (2009/2015; vice-presidente desde 2012). Foi 

fundadora da JS e sua secretária-geral (1981/1984). 

 

Manuel Caldeira Cabral 

Ministro da Economia. Nasceu em Lisboa, em 

1968. É Deputado do Partido Socialista eleito por 

Braga, desde Outubro de 2015. É Professor de Economia da 

Universidade do Minho, desde 2004. Escreve uma coluna 

quinzenal no Jornal de Negócios, desde 2007. Foi represen-

tante o Partido Socialista na negociação do quadro comuni-

tário de apoio 2020 (2013-2014). Foi Investigador visitante 

do Departamento de Investigação de Comércio e Integração 

Económica do Banco Mundial, em Washington, em 2012, 

em licença sabática. Foi Assessor Económico do Ministro de 

Estado e das Finanças do XVIII Governo, entre 2009 e 2011 

e Assessor Económico do Ministro da Economia e Inovação 

do XVII Governo (em 2009). Foi membro do Conselho para 

a Promoção da Internacionalização (2010 e 2011) e da Rede 

coordenadora da estratégia Europa 2020 (2010 e 2011). Foi 

avaliador do Open Budget Questionaire de Timor Leste 

(2010, 2011, 2012 e 2013) para a International Budget Par-

tnership. Foi Cooperante do programa da Fundação das 

Universidades Portuguesas em Timor Leste (em 2004 e 

2007). Trabalhou como investigador em tempo integral no 

Departamento de Economia da Universidade de Nottin-

gham, como estudante de Doutoramento, com uma bolsa 

de Doutoramento Praxis XXI. Foi assistente do Departa-

mento de Economia da Universidade do Minho, até con-

cluir o Doutoramento. Foi assessor na Associação Portu-

guesa de Seguradores (1991-1992). Foi Jornalista do Diário 

Económico e Semanário Económico, como trabalhador es-

tudante (1988-91). 

 

Miguel Frasquilho 

Presidente do Conselho de Administração da AI-

CEP Portugal Global (Agência para o Investimen-

to e o Comércio Externo de Portugal), desde Abril de 2014. 

Mestre em Teoria Económica, pela Faculdade de Economia 

da Universidade Nova de Lisboa e Licenciado em Economia 

pela Universidade Católica Portuguesa. Foi Deputado à As-

sembleia da República pelo PSD entre Abril de 2003 e Abril 

de 2014, tendo sido Vice-Presidente do Grupo Parlamentar 
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do PSD, Presidente da Comissão Parlamentar Permanente 

de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e Vice-Pre-

sidente da Comissão Parlamentar de Acompanhamento das 

Medidas do Programa de Assistência Financeira a Portugal. 

Foi Director-Coordenador do Departamento Espírito Santo 

Research de 2003 a 2014. Participou na Comissão de Re-

forma do IRC em 2013. Foi Secretário de Estado do Tesou-

ro e das Finanças do XV Governo Constitucional entre Abril 

de 2002 e Abril de 2003. Foi eleito deputado à Assembleia 

da República pelo PSD no distrito de Setúbal (2002), man-

dato que suspendeu para integrar o XV Governo Constitu-

cional. Foi Economista Chefe do Grupo Banco Espírito San-

to em 2002, onde começou como Economista em 1996. 

Anteriormente, foi Assessor do Gabinete do Secretário de 

Estado do Comércio no XII Governo Constitucional (1994-

1995), exerceu as funções de Economista no Conselho Eco-

nómico e Social (1992-1994) e na empresa FISECO – Servi-

ços Financeiros S.A. (1991-1992). Foi Docente na Faculdade 

de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade 

Católica Portuguesa entre 1990 e 2002 e do Curso de Pós-

Graduação em Análise e Investimento Imobiliário do CE-

MAF/ISCTE. Foi igualmente Docente na Faculdade de Eco-

nomia da Universidade Nova de Lisboa (1988-1990).  

É autor e co-autor de vários artigos e livros, o mais recente 

dos quais o livro “As Raízes do Mal, a Troika e o Futuro”, 

publicado em 2013. 

 

Teresa Ribeiro 

Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e 

da Cooperação. Desempenhava até essa data, e 

desde 2013, o cargo de Secretária-Geral Adjunta para a 

Energia da União para o Mediterrâneo. Foi ainda Secretária 

de Estado dos Assuntos Europeus no Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros de Portugal entre 2008 e 2009. Ao longo 

da sua carreira, Teresa Ribeira ocupou diferentes cargos nas 

áreas da comunicação social e das relações internacionais, 

tendo vasta experiência de trabalho com instituições da 

União Europeia. Foi Administradora da AICEP (Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), Dire-

tora-Geral do Instituto de Comunicação Social e Diretora 

dos Assuntos Internacionais do mesmo Instituto. É licencia-

da em Filosofia pela Universidade de Lisboa. 
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