
 
 
 

 

NegóciosEstrangeiros 
 
 

Edição Digital Janeiro 2020 | número 9
 

Publicação digital do Instituto  
Diplomático do Ministério  
dos Negócios Estrangeiros 

 
Seminário Diplomático 2020 
Intervenções 
Carlos Monjardino 
Augusto Santos Silva 
Nelson de Souza 
Elisa Ferreira 
Vítor Sereno 
Eurico Brilhante Dias 
João Dias 
Filipe Costa 
João Pedro Matos Fernandes 
Catarina Albuquerque 
Álvaro Mendonça e Moura 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista Negócios Estrangeiros 

N.º 9 | Seminário Diplomático 2020 
Edição Digi ta l  

 



 
 
 

 

Revista Negócios Estrangeiros 
N.º 9 

Edição Digital 

Seminário Diplomático 2020 

Publicação do Instituto Diplomático, Ministério dos Negócios Estrangeiros  
 

 

Direção 
Embaixador José Freitas Ferraz 

 
Direção Executiva e Edição Digital 

Isabel Beja e Costa 

 
Design Gráfico 

Marco Rosa 
Isabel Beja e Costa 

 

 
 

Edição 
Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) 

Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas – 1399-030 Lisboa 
Tel. +351 213 946 400 | E-mail: idi@mne.pt 

 
 

Número 
Seminário Diplomático 2020 

6 e 7 de janeiro de 2020

mailto:idi@mne.pt


 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Seminário Diplomático 2020 

Intervenções 
Carlos Monjardino 

Augusto Santos Silva 
Nelson de Souza 

Elisa Ferreira 
Vítor Sereno 

Eurico Brilhante Dias 
João Dias 

Filipe Costa 
João Pedro Matos Fernandes 

Catarina Albuquerque 
Álvaro Mendonça e Moura 

 
 

 
 

 
 
 



Índice 
 

Índice .............................................................................................................................. 0 

Nota introdutória ......................................................................................................... 1 

Presidente da Fundação Oriente                                                                           

Carlos Monjardino .......................................................................................................... 2 

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros                                                  

Augusto Santos Silva ...................................................................................................... 6 

Ministro do Planeamento                                                                                              

Nelson de Souza ........................................................................................................... 30 

Comissária Europeia para a Coesão e Reformas                                                   

Elisa Ferreira ................................................................................................................. 39 

Embaixador de Portugal em Dakar                                                                       

Vítor Sereno ................................................................................................................. 49 

Secretário de Estado da Internacionalização                                                          

Eurico Brilhante Dias .................................................................................................... 58 

Administrador da AICEP                                                                                        

João Dias ....................................................................................................................... 64 

CEO da AICEP Global Parques                                                                              

Filipe Costa ................................................................................................................... 68 

Ministro do Ambiente e Ação Climática                                                                

João Pedro Matos Fernandes ....................................................................................... 82 

CEO da Sanitation and Water for All                                                                     

Catarina Albuquerque .................................................................................................. 94 

Secretário Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros                                       

Álvaro Mendonça e Moura ........................................................................................ 100 

Programa do Seminário Diplomático 2020....................................................................109 

Notas Biográficas dos Oradores ............................................................................ 111 

 

 



 
 
 

 Negócios Estrangeiros N.º 9. Edição Digital. Junho de 2020 
 

1 

Nota introdutória 
 
 

O seminário diplomático realizou-se nos dias 6 e 7 de janeiro, tendo 

como participantes – para além dos chefes de missão – membros do Governo, 

quadros da Administração Pública, das empresas e das Universidades. 

Na sessão pública de abertura, usaram da palavra o Ministro de Estado 

e dos Negócios Estrangeiros, bem como o Ministro das Relações Exteriores de 

Angola. 

Na tarde do primeiro dia realizou-se um painel sobre Os Desafios da 

Coesão e das Reformas da União Europeia em que participaram, para além do 

titular da Pasta dos Negócios Estrangeiros, o Ministro do Planeamento e a 

Comissária Europeia para a Coesão e Reformas. Ainda nessa tarde, desenrolou-

se a oitava edição da entrega do Prémio Francisco de Melo Torres.  

Os trabalhos do segundo dia abriram com um painel sobre as “Novas 

Ferramentas para a Digitalização” com a participação do Secretário de Estado 

para a Internacionalização, o Administrador do AICEP João Dias e o CEO do 

AICEP Global Parques, Filipe Costa. 

Na parte da tarde foi abordada “A Agenda Ambiental na política externa 

portuguesa” com o Ministro do Ambiente e Ação Climática, a Secretária de 

Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, a CEO da “Sanitation and 

Water for All” e o coordenador da LIS-Water. 

 

José de Freitas Ferraz 
Embaixador 
Diretor do Instituto Diplomático  
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Presidente da Fundação Oriente                           

Carlos Monjardino 

 
 

 

 

Tenho muito gosto em dar as boas-vindas a todos. É uma honra para 

mim próprio e para a Fundação Oriente que o Seminário Diplomático tenha 

encontrado aqui o seu lugar eletivo, próximo do Palácio das Necessidades.  

Quero começar por cumprimentar o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva, e cumprimentar, na pessoa do 

chefe da diplomacia, todos os diplomatas portugueses.  

Sou testemunha, no exercício das minhas funções, da qualidade 

excecional dos nossos diplomatas e do seu talento invejável para fazerem o que 

têm de fazer, tantas vezes em condições difíceis. A ética do serviço público 

continua a reger o serviço diplomático nacional.  
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Quero também, se me permitem, realçar o quadro de estabilidade e de 

continuidade que caracteriza as políticas externas portuguesas. Essa qualidade 

é, sem dúvida, uma vantagem considerável para o prestígio internacional de 

Portugal, sobretudo num período em que a incerteza tende a prevalecer nas 

relações entre os Estados. A confiança e a previsibilidade são características que 

confirmam a maturidade política do Estado, uma qualidade fundamental num 

momento em que os riscos de guerra são uma realidade.  

Quero ainda abusar da vossa paciência e acrescentar três notas breves. 

A primeira nota serve para sublinhar, nestes tempos tormentosos, sinais de 

progresso no domínio económico e social, que tenho acompanhado na minha 

qualidade de Presidente da Aliança para os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas.  

Com efeito, os últimos indicadores do Banco Mundial referem que o 

nível da extrema pobreza à escala global caiu para metade, de 18.2 para 8.6 por 

cento, nos últimos dez anos.  

É a primeira vez na história que menos de dez por cento da população 

está abaixo do limiar que define a pobreza extrema. Essa tendência é confirmada 

pela queda da incidência da malária em África, que diminuiu 60 por cento, bem 

como pelos resultados da terapia retroviral, que diminuiu para metade o número 

de mortes provocadas pela SIDA. A taxa mundial de mortalidade infantil caiu 

de 5.6 por cento para 3,9 por cento nos últimos dez anos. No mesmo sentido, o 

World Data Lab indica que mais de metade da população mundial, incluindo 

metade da população da Ásia, passou a ter as condições de vida que definem o 

estatuto da classe média.  

A segunda nota refere-se a África. A presença do Ministro das Relações 

Exteriores da Angola, o Dr. Manuel Domingos Augusto, que quero saudar, 

confirma, mais uma vez, que Portugal faz exceção à regra europeia que tende a 

negligenciar a África como o parceiro natural da Europa.  
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A África é a última fronteira do desenvolvimento e é nesse continente 

que se vai jogar, em boa parte, o destino do século XXI. A inserção da África na 

globalização tornou possível um crescimento económico significativo, a 

emergência de uma nova classe média e a redução da pobreza.  

Essas mudanças, porém, foram prejudicadas pela recessão internacional 

e estão ameaçadas pelo regresso dos regimes autoritários e pela expansão do 

“arco de crises” do Sudão até à Nigéria e à República Centro Africana, onde as 

forças militares portuguesas se têm destacado, com valentia e profissionalismo, 

na missão de estabilização das Nações Unidas. 

A consolidação dos Estados e a cooperação no domínio da segurança 

deve ser a primeira prioridade na nova parceria estratégica entre a Europa e 

África. A segunda deve ser o financiamento maciço das infraestruturas da 

energia, da água, dos transportes e das redes de comunicação digitais. A terceira 

deve ser a gestão partilhada dos movimentos migratórios. A próxima cimeira 

entre a União Africana e a União Europeia parece ser o bom momento para 

avançar nesse sentido. 

A terceira nota diz respeito à Europa, imersa numa vaga de desencanto 

e de pessimismo que está a pôr à prova a confiança dos cidadãos nas instituições 

democráticas.  

É indispensável inverter essa tendência perigosa no plano político e, no 

mesmo sentido, é preciso inverter as tendências de declínio no domínio da 

competitividade internacional da economia europeia, nomeadamente perante a 

China e a Ásia em geral.   

Pela minha parte, julgo que existem as condições estruturais para 

recuperar a posição internacional da Europa nos sectores industriais críticos, 

desde o transporte às telecomunicações, da energia à construção naval. A Airbus 

faz todos os dias a demonstração dos méritos dos campeões europeus; a EDP é 

uma pioneira na estratégia europeia de transição energética, onde as fundações 



 
 
 

 Negócios Estrangeiros N.º 9. Edição Digital. Junho de 2020 
 

5 

portuguesas, incluindo a Fundação Oriente, tiveram um papel de destaque; a 

Nokia e a Ericsson estão mais avançadas na tecnologia da quinta geração de 

comunicações móveis do que os seus rivais chineses e norte-americanos. Falta, 

aparentemente, vontade política nas capitais dos principais Estados membros 

da União Europeia. Estou certo de que essa vontade não faltará nem em Lisboa, 

nem na Comissão Europeia em Bruxelas.  
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Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros                  

Augusto Santos Silva 

 

 

2020 EM PERSPETIVA 

 

1. Como sempre, várias prioridades 

Não será preciso dizer quão importante vai ser a agenda europeia na atividade 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e de todo o Governo no ano 

de 2020. É uma consequência evidente do facto de caber a Portugal a 

presidência do Conselho da União Europeia (UE) no primeiro semestre de 2021. 

Há já bastante tempo que nos estamos a preparar para isso, sendo certo que essa 

preparação vai ser especialmente intensa e exigente nos próximos meses. Mas 

talvez seja útil deixar registadas duas outras evidências. A primeira é que a 

indiscutível prioridade aos assuntos europeus não decorre apenas da futura 
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presidência, tendo ainda a ver com a centralidade e complexidade dos processos 

de decisão e dos desafios com que a União está confrontada, cujo desenlace ou 

evolução marcará também, indelevelmente, essa mesma presidência. E a 

segunda é que nada disto significa que a política externa nacional não deva 

acudir a vários outros domínios e temáticas, alguns dos quais são críticos quer 

para o desenvolvimento do país no imediato porvir quer para o seu lugar e papel 

no mundo; e que não haja, ainda, trabalho de reforma e reestruturação a fazer, 

no Ministério e na rede externa, para lhes corresponder plenamente. 

Solicito, por conseguinte, licença para começar por estoutras prioridades de 

ação – destacando três: economia, influência internacional e reorganização – 

antes de rumar, com a demora que reclama, à agenda europeia. 

 

2. Crescimento económico, um objetivo transversal a toda a ação externa 

Entre 2017 e 2019, conduzimos o programa Internacionalizar, que sistematizou 

e redimensionou em alta as medidas em prol da internacionalização da economia 

portuguesa, na tripla vertente do fomento das exportações, da atração de 

investimento direto estrangeiro e da promoção do investimento português no 

estrangeiro, medidas realizadas quer no âmbito da Agência de Investimento e 

Comércio Externo de Portugal (AICEP), quer pela diplomacia no quadro das 

organizações multilaterais e no plano das relações bilaterais. Fazemos um 

balanço positivo desse programa, que contribuiu para os bons resultados 

económicos que temos conseguido. As exportações subiram 4,4% em 2016, 8,4% 

em 2017, 3,8% em 2018 e 2,8% de janeiro a outubro de 2019, sempre acima da 

taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB). Tudo leva a crer que 

tenham ultrapassado em 2019, pela primeira vez, a marca dos 90 mil milhões de 

euros, o que representará, a preços correntes, quase o triplo do verificado 20 

anos antes e quase o dobro do registado há 10 anos. O número médio de 

mercados de exportação por empresa exportadora de bens passou de 3,9 em 
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2015 para 4,3 em 2018. E, quer em 2018 quer em 2019, as exportações valeram 

44% do PIB. O stock de investimento direto estrangeiro evoluiu também 

positivamente. A AICEP ultrapassou os mil milhões de euros de investimento 

contratado, em cada um dos dois últimos anos.   

A consciência destes resultados – e do contributo, para eles, do trabalho 

político-diplomático, dos acordos de abertura de mercados e remoção de 

barreiras, das comissões mistas, do acompanhamento das empresas, das ações 

de promoção, angariação, incentivos e contratos organizados pela AICEP, do 

contacto permanente com as associações empresariais, as confederações 

sindicais e os clusters, da prospeção tempestiva de oportunidades, etc. – não 

deve fazer-nos esquecer, porém, o largo caminho que temos pela frente para 

melhorar a competitividade da economia e o seu grau de internacionalização. 

Ainda não alcançámos o limiar dos 50% de exportações no PIB; a base 

exportadora é reduzida e excessiva a dependência face a um só mercado; está 

longe de esgotada a capacidade de atrair investimento produtivo e inovador; é 

por enquanto reduzida a presença de investimento nacional em vários mercados 

de grande potencial; e, se o maior aumento das importações comparativamente 

com as exportações, que se tem verificado há já vários meses, tem uma 

componente virtuosa – ligada ao crescimento da procura interna e, sobretudo, 

à dinâmica do investimento, que exige bens de equipamento muitas vezes 

produzidos no estrangeiro – o equilíbrio da balança comercial é uma condição 

por que devemos batalhar, seja por substituição de importações, com o estímulo 

de políticas de que são responsáveis outros ministérios, seja pelo incremento 

das exportações portuguesas, a diversificação dos mercados e os ganhos de 

quota e pela atração de investimento para setores exportadores, que têm 

diretamente a ver connosco. Ademais, são múltiplas as incertezas do cenário 

externo, europeu e internacional, e quanto mais bem preparados estivermos 

menos dano nos causarão. 
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Não podemos parar, nem sequer afrouxar o ritmo. Por isso, lançaremos este ano 

um novo programa Internacionalizar, agora no horizonte de 2030. Ele 

encontrar-se-á, naturalmente, na continuidade do anterior, com os mesmos 

objetivos gerais e os mesmos eixos de intervenção, mas com muitas medidas 

novas, lidando, por exemplo, com a transição digital, a formação de quadros ou 

a propriedade industrial. 

Não é este o momento para apresentar o programa, ainda em fase de preparação 

técnica para interação com os agentes económicos e debate no Parlamento. 

Penso ser, todavia, a ocasião certa para mostrar como ele se articula com outras 

dimensões da política externa, até para deixar bem claro que o crescimento 

duradouro e sustentável da economia, assente em bases sólidas e prolongando 

o trajeto de convergência com a União Europeia e a Zona Euro, é, não tenhamos 

dúvidas, uma meta transversal a toda a nossa atividade, é uma preocupação 

fundamental da ação externa. 

Façamos, pois, um exercício simples, pensando na constelação de programas em 

curso ou lançamento, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com impacto 

económico direto. Além do Internacionalizar, encontro, pelo menos, seis. 

O primeiro é o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que 

eu próprio e a ministra da Coesão Territorial anunciámos em dezembro de 2019. 

Ele propõe-se articular os esforços do Estado, das Regiões Autónomas, das 

autarquias locais e comunidades intermunicipais, e, no Estado, pretende 

assegurar a devida coordenação interministerial. Cria também novas medidas 

de apoio, especificamente desenhadas para este tipo de investimento e 

disponíveis em permanência nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional. 

O segundo programa liga-se às condições de participação na conceção e 

execução da política comercial europeia. Somos, em regra, beneficiários líquidos 

dos acordos comerciais e de investimento que a União Europeia vai assinando 
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com outros blocos e países, tendo um interesse evidente na sua prossecução. 

Além do mais, a divulgação sistemática, junto das empresas, das oportunidades 

criadas por estes acordos é uma tarefa já hoje central, partilhada entre a 

Direção-Geral dos Assuntos Europeus e a AICEP.  

O terceiro procura combinar as duas áreas da internacionalização económica e 

da cooperação para o desenvolvimento, designadamente no quadro da futura 

Estratégia da Cooperação Portuguesa. E o quarto destina-se especificamente ao 

desenvolvimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

como um espaço económico, nele avultando o trabalho em vista à constituição 

de um regime de mobilidade e circulação própria desta Comunidade. 

O quinto programa inscreve-se no Plano Nacional de Implementação do Pacto 

Global das Migrações: prevê a realização sistemática de acordos de migração 

laboral entre Portugal e países terceiros que têm vindo a ser origem de fluxos 

de trabalhadores para a nossa economia – e vão dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa ao leste europeu, ou do Magrebe à Ásia do Sul. Seguindo os 

princípios daquele Pacto, os acordos regularão os fluxos migratórios, 

garantirão as condições adequadas de proteção e integração dos trabalhadores 

migrantes e propiciarão benefícios partilhados aos países subscritores. 

E, finalmente, vejo um sexto programa, não devendo causar nenhuma 

estranheza ser ele o Plano Indicativo Anual de Ação Cultural Externa, por duas 

razões complementares. A primeira é que uma estratégia consistente e 

duradoura de promoção internacional da criação e do património artístico é 

absolutamente crítica para uma das finalidades centrais de qualquer esforço de 

internacionalização económica, que é a difusão de uma imagem positiva e 

atraente e de uma marca distintiva de Portugal – área em que teremos, em 2020, 

uma oportunidade única, a participação na Expo Dubai. A segunda é que o 

campo cultural é, por si só, um domínio de alto valor acrescentado e de 

importância crescente para o conjunto de qualquer economia. 
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Vê-se, pois, o que espera os responsáveis pelo programa Internacionalizar: que 

sejam os pivôs da convergência de várias dimensões e agentes da política 

europeia e externa – das Comunidades à Cooperação, da Língua e Cultura à 

CPLP, dos assuntos bilaterais e multilaterais internacionais às questões 

europeias – em prol do objetivo de prosseguir o crescimento económico e a 

convergência. Portugal tem esse grande desafio pela frente, em 2020: resistir ao 

abrandamento da economia europeia, superar os efeitos negativos do Brexit, 

lidar com as consequências das múltiplas tensões comerciais que ensombram o 

ambiente mundial, mantendo um crescimento vivo, assente em bases sólidas, 

gerador de riqueza, emprego e rendimentos. É um desafio que nos convoca a 

todos; e quero que todo o Ministério dos Negócios Estrangeiros esteja, por 

virtude das suas competências e recursos, na primeira linha de resposta.         

 

3. Presença de Portugal no mundo 

A segunda grande prioridade da ação externa é, naturalmente, a consolidação e 

o reforço do lugar e do papel de Portugal no mundo. Já procurei defini-los, 

nomeadamente nos seminários diplomáticos de 2018 e 2019, pelo que não me 

repetirei. Cuidarei apenas do “como”: como respeitá-los e robustecê-los nas 

circunstâncias e nas agendas de 2020. 

Portugal tem uma política externa própria. Tem de tê-la; e não abdica de tê-la. 

Condu-la sem ingenuidades, mas também sem hipocrisias, nem jogo de 

sombras, nem duplos padrões. Dizemos o mesmo em Lisboa, em Bruxelas, Nova 

Iorque e Washington, em Berlim, Brasília, Cidade da Praia, Luanda, Madrid, 

Maputo, Moscovo, Paris, Pequim, Rabat ou noutras capitais (a ordem é 

puramente alfabética). O nosso posicionamento geopolítico e geoestratégico é 

claro, e por ele nos guiamos. A história, o presente e o que queremos que seja o 

futuro conferem-nos uma singularidade que não é única ou transcendental (cada 

povo, cada país tem a sua), mas faz de nós uma nação profundamente europeia 
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e profundamente aberta ao que vai além da Europa: o Atlântico Norte, a África, 

a América Latina e várias partes da grande região asiática (de várias maneiras). 

Não se trata de saber se é o nosso valor na Europa que depende do valor fora 

da Europa ou se é o nosso valor fora da Europa que depende do valor na Europa: 

são as duas coisas ao mesmo tempo, não fazendo sentido separá-las. 

Claro que, vivendo num sistema global de interdependências, os objetivos e 

ações não resultam apenas dos nossos valores, interesses e vontade, mas da 

forma como eles interagem com as condições sistémicas e com os diferentes 

atores e suas inter-relações. Sabemos distinguir - e todos os dias distinguimos 

- entre os aliados (políticos e político-militares, na União Europeia e na NATO), 

os parceiros (bilaterais e nas organizações multilaterais, com os quais nos 

ligamos política, económica, cultural ou diplomaticamente), os vizinhos (de 

ambas as margens do Atlântico e de ambas as margens do Mediterrâneo) e os 

compartes de história, língua e cultura, com os quais construímos a CPLP. Com 

todos nos relacionamos, com todos cooperamos, mas a intensidade, a escala e as 

dimensões concretas do relacionamento e da cooperação são naturalmente 

diversos. 

Este feixe singular de laços, que vem da história, reúne-se à textura 

multissecular do mais antigo Estado-nação do Velho Continente para definir, 

insisto, uma política externa própria, que nós mesmos conduzimos. Renunciar 

a ela seria renunciar ao estatuto de país independente. Contudo, porque fazemos 

parte da União Europeia, de todo o sistema das Nações Unidas e da NATO, a 

política externa nacional é também parte da política externa e de segurança 

europeia, para a qual contribuímos ativamente e na qual nos revemos 

inteiramente; e em nada contradiz, antes se articula com os princípios, as 

estratégias e as decisões consensualizadas nesses três grandes universos de 

nossa referência, as Nações Unidas, a União Europeia e a NATO. 

Darei dois exemplos. Um tem justamente a ver com a NATO e o outro com o 
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Brexit e as suas consequências. 

A Reunião de Líderes da NATO, realizada em Londres, a 3 e 4 de dezembro de 

2019, aprovou uma declaração política que gostaria de citar, tanto mais que 

Portugal foi um dos Estados-membros que se bateram por – e conseguiram – 

que ela fosse abrangente e equilibrada. A declaração reitera a natureza defensiva 

da Aliança, “que não constitui ameaça para nenhum país”. Lembra que o 

“terrorismo em todas as suas formas e manifestações é uma ameaça permanente 

para todos”. Previne contra as novas ameaças híbridas e os ciberataques e contra 

os “agentes estatais e não estatais que questionam a ordem internacional 

baseada em regras”. Esclarece que toma também como uma “ameaça para a 

segurança atlântica” as “ações agressivas da Rússia” e faz votos para que seja 

possível retomar “uma relação construtiva” com esse país. Estabelece que “a 

influência crescente e a política internacional da China colocam quer 

oportunidades quer desafios com que devemos lidar em conjunto, como uma 

Aliança”. Louva, enfim, o incremento da cooperação com as Nações Unidas e 

com a União Europeia. 

Não parece, pois, haver espaço para confusões doutrinárias ou políticas: as 

diferenciações estão cristalinamente expressas e as respetivas consequências 

parecem evidentes sobre com quem colaboramos, com quem queremos 

reconstruir entendimentos, mas sob condição de alteração de comportamentos 

que reputamos injustificados e adversariais, quem precisamos de compreender 

melhor e com que resultados para o posicionamento recíproco, e quem devemos 

combater todas as horas, porque é uma ameaça brutal e global. Este é, portanto, 

o quadro de referência para a política externa e de defesa portuguesa – e é para 

valorizar e substanciar este quadro que julgamos ser útil lançar “um processo 

de reflexão”, com contributos de peritos, “para reforçar a dimensão política da 

NATO” (cito, de novo, a Declaração Política de Londres). Estaremos de corpo 

e alma em tal processo. 
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O segundo exemplo é o Brexit e suas consequências. E, não tendo medo das 

palavras, começo logo em tom maior: os portugueses podem orgulhar-se da 

forma como agimos desde junho de 2016 até ao presente, tanto no plano 

nacional como no plano europeu. Fomos dos primeiros a tornar claro que, 

lamentando a decisão de saída tomada pelo eleitorado britânico, a 

respeitaríamos plenamente; e que se trataria, então, de organizar a saída 

mediante um acordo entre as partes, de modo a garantir os direitos dos 

cidadãos, honrar compromissos e obrigações pretéritas, prevenir incertezas e 

instabilidade na economia e prever um período de transição suficiente para 

chegar a um novo acordo, sobre a futura relação entre a União Europeia a 27 e 

o Reino Unido. Perseguimos o duplo objetivo de preservar a unidade europeia, 

de modo a que negociássemos a uma só voz, e procurar a todo o custo um acordo 

de saída, que soubesse conciliar os interesses europeus e britânicos e desse 

confiança às pessoas e às empresas. Fomos generosos para com os cidadãos 

britânicos residentes em Portugal e insistimos junto de Londres para que o 

processo de registo de residentes europeus no Reino Unido fosse menos 

burocrático e mais expedito do que o que estava inicialmente arquitetado. Com 

êxito. Entretanto, preparámo-nos internamente e ao nível de Bruxelas para 

todos os cenários, com um plano de preparação e contingência aprovado e 

executado a horas, envolvendo todo o Governo e em estreita articulação com os 

parceiros sociais. 

Apesar da turbulência política britânica, o processo acabou bem e no próximo 

dia 31 de janeiro de 2020 o Brexit decorrerá de forma ordenada, com um período 

de transição até ao fim do ano e com as condições políticas indispensáveis a que 

possa ser, entretanto, negociado um novo acordo. Como as autoridades 

britânicas vivamente reconhecem, Portugal foi um dos que mais ajudaram a este 

desenlace. Fizemos, assim, jus à velha aliança, mas sempre dentro do quadro da 

nossa pertença à UE. 
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E do mesmo modo procederemos em 2020, nas duas dimensões incontornáveis 

da gestão dos efeitos do Brexit e da preparação da relação futura. 

Manteremos no terreno, por mais alguns meses, o plano de contingência, 

designadamente quanto ao reforço dos meios consulares na Grã-Bretanha. 

Acompanharemos com cautela a evolução dos indicadores económicos (até 

agora, positivos), para reagir de imediato a qualquer efeito negativo mitigável. 

Trabalharemos ainda mais na promoção do país no mercado britânico, quer em 

termos de exportações de bens e investimento, quer de turismo. Apoiaremos a 

equipa negocial europeia, da forma como gostamos de fazer: em unidade com os 

demais Estados-membros, sabendo ouvir e compreender os argumentos do 

Reino Unido e, sobretudo, com a consciência de que se trata de conseguir um 

acordo em áreas tão fundamentais como o comércio livre e a proximidade 

regulamentar (“zero de quotas, zero de tarifas, zero de dumping”, como bem 

dizemos), a segurança e a defesa, a cooperação judiciária e policial, os serviços 

financeiros e a circulação de pessoas, para que o Reino Unido, que continuará 

sendo, pela geografia e a política, um país europeu, seja também um aliado e 

parceiro íntimo da União Europeia. 

Ao mesmo tempo, Portugal vê o Brexit como a oportunidade para dar um novo 

fôlego à dinâmica bilateral de relacionamento. É que há quase uma simetria 

entre o afastamento que marcava as posições dos dois países, em praticamente 

todas as grandes questões da construção europeia (de Schengen ao euro), e a 

proximidade bilateral, seja por via da economia, das pessoas, da literatura e das 

artes, seja por via da história, das instituições e das maneiras de ser. 

Julgo que estes dois exemplos ilustram bem o que digo sobre termos uma 

política externa própria, atenta às particularidades da nossa geografia, da nossa 

história e da nossa tradição, não apesar de sermos membros da UE ou da 

NATO, mas também por sermos membros da UE e da NATO, e em perfeita 

coerência com os direitos e obrigações decorrentes. Sabemos definir da nossa 
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maneira as ameaças com que mais diretamente nos confrontamos, em harmonia 

com o modo como as define a Aliança Atlântica de que somos fundadores; 

sabemos cultivar a ligação multissecular com o Reino Unido, colocando-a 

também ao serviço do consenso europeu. 

Entretanto, a ação externa de Portugal jogar-se-á, em 2020, noutros planos 

mais. Quero chamar a atenção para quatro deles. 

O primeiro diz respeito às relações bilaterais. Teremos, este ano, a 43.ª e a 44.ª 

sessões da Comissão Bilateral Permanente com os Estados Unidos; e basta fixar 

estes números para perceber a duração e intensidade da ligação. Contamos com 

eventos ao mais alto nível na relação com Espanha e a França, realizando 

também as cimeiras previstas com países de língua portuguesa e com os 

vizinhos do Magrebe. A Índia estará num lugar de destaque, com a visita do 

nosso Presidente; e esperamos também boas oportunidades de incrementar o 

relacionamento com vários países da Ásia-Pacífico. Decorre um programa de 

aprofundamento da cooperação bilateral com a Alemanha. E a lista está 

naturalmente longe de ser exaustiva: quero apenas mostrar a variedade dos 

aspetos relevantes em matéria bilateral. 

No plano multilateral, elejo sem hesitação, como o maior desafio de 2020, a 

realização da Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que 

coorganizamos com o Quénia. Tanto mais que ela se inscreve numa estratégia 

de valorização dos recursos marinhos, que vem, entre nós, pelo menos desde 

1998, e nos tem valido reconhecimento internacional como um dos países-líder 

na agenda mundial dos oceanos. 

O terceiro plano é o da cooperação para o desenvolvimento. Terminando, no 

fim do corrente ano, a vigência do Conceito Estratégico da Cooperação 

Portuguesa 2014-2020, trata-se de preparar, com tempo e de forma participada, 

a nova estratégia plurianual para a cooperação. Trabalho a ser conduzido pelo 

Instituto Camões, que cuidará de assegurar a necessária intersetorialidade e 
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multidisciplinaridade, bem como a sua plena ancoragem na política externa 

portuguesa. 

Devo, finalmente, referir, nesta muita breve seleção, o Dia Mundial da Língua 

Portuguesa. Ele foi consagrado pela UNESCO na Conferência Geral de 

novembro de 2019. O próximo 5 de maio será a sua primeira edição. É uma 

grande responsabilidade, partilhada com os demais países da CPLP (e recorde-

se que a proposta apresentada à UNESCO foi subscrita coletivamente), mas 

exigindo um grande envolvimento nosso. E não curo, apenas, da organização 

condigna da celebração; creio também que ela representa uma ocasião 

imperdível para revermos e aperfeiçoarmos, com o Ministério da Cultura e 

outros departamentos, a política de língua e de promoção internacional da 

língua.    

 

4. Uma reestruturação necessária 

Rumemos agora à política para as comunidades. A agenda está bem consolidada 

e pede continuidade e desenvolvimento, nas várias componentes que a 

constituem: resposta de emergência; acompanhamento contínuo das situações 

mais críticas; ensino da língua; apoio social; incentivo ao associativismo; 

Gabinetes de Apoio ao Emigrante; Diálogos com as Comunidades, Espaços do 

Cidadão, trabalho com o Conselho das Comunidades, o Conselho da Diáspora, 

a Rede de Pós-Graduados Portugueses no Estrangeiro, os meios de 

comunicação social, as Câmaras de Comércio; modernização da rede e serviços 

consulares. Proponho-me destacar, entretanto, esta última componente, porque 

ela faz a ponte com a questão da reorganização do Ministério e da rede externa, 

de que é uma das principais razões de ser. 

Ponhamos as coisas em perspetiva (e também a benefício de inventário). Nos 

termos do Programa do XXI Governo, entre 2015 e 2019 cuidámos de repor 

direitos e rendimentos, eliminar os cortes salariais, descongelar as carreiras e, 
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excecionalmente, procedemos a uma reestruturação orgânica do Instituto 

Camões, que nos pareceu inadiável para a plena capacitação da cooperação 

portuguesa. Quanto à rede, pôs-se fim à política de redução de postos e pessoal, 

reabriu-se uma embaixada e uma missão permanente e foram repostos ou 

criados três escritórios consulares. Quanto aos diplomatas, procurou-se que 

ficasse totalmente preenchido o quadro de adidos (que é a única porta de entrada 

na carreira profissional), objetivo atingido, pela primeira vez há muitos anos, 

em 2019. Quanto ao pessoal técnico, administrativo e operacional, iniciou-se e 

concluiu-se o processo de regularização das situações de precariedade e 

abriram-se três vagas de novas contratações. A última síntese estatística 

publicada pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público indica que 

o número total de funcionários efetivos (isto é, descontadas avenças e prestações 

de serviços) era de 2.980 em setembro de 2019, o que comparava com 2.813 no 

final de 2015; e o número de diplomatas era na mesma data de 397, o que 

comparava com 377 no final de 2015. (Se contarmos com os diplomatas na 

disponibilidade, mas com funções nos serviços internos, com aqueles em lugares 

políticos ou de gabinetes, ou em serviço fora do MNE, e com os que beneficiam 

de licenças várias, o total sobe para 500, 263 dos quais colocados na rede 

externa). O programa de estágios vem acrescentando anualmente várias 

dezenas de jovens licenciados aos recursos disponíveis nos postos (85 

estagiários em cada um dos ciclos de 2015-16, 2017-18, 2018-19 e 2019-20). 

Julgo, pois, ter honrado o compromisso que assumi no Seminário Diplomático 

de 2016: pôr fim ao trajeto de declínio e ir restaurando, em condições 

orçamentais de ainda forte restrição, a capacidade técnica e organizativa. O 

MNE sofre, porém, de graves problemas estruturais: uma rotação excessiva de 

pessoal técnico, administrativo e operacional, devida a altas idades, baixas 

remunerações ou escassa atratividade (e que verdadeiramente “engole” as 

contratações); postos que estão abaixo da dotação mínima de recursos humanos; 



 
 
 

 Negócios Estrangeiros N.º 9. Edição Digital. Junho de 2020 
 

19 

graves falhas na funcionalidade das redes de dados e na segurança informática; 

excesso de procedimentos na prestação de serviços às pessoas; unidades de 

gestão demasiado pequenas e dispersas; obsolescência ou défice de recursos 

materiais (que é, entretanto, a área em que mais se tem avançado, com a política 

de renovação sistemática de quiosques biométricos e outro material informático 

nos postos). Depois, a procura de atos consulares aumenta permanentemente, 

seja para a obtenção de vistos de curta duração e de vistos nacionais, seja para 

documentos de identificação, viagem, registo civil, nacionalidade, etc. 

É hora, pois, de repensarmos sistematicamente a organização do Ministério e 

da rede externa. Eis uma tarefa maior deste mandato, que dirigirei pessoalmente 

com a preciosa ajuda das senhoras e senhor secretários de Estado, a coordenação 

indispensável da Secretaria-geral e o envolvimento de todos os serviços e 

órgãos e associações profissionais. 2020 é o primeiro ano de uma execução que 

é necessariamente plurianual. 

São várias as vertentes desta reorganização. 

A primeira, de maior visibilidade e, talvez, impacto público, é o novo modelo de 

gestão consular. O grupo interministerial encarregado de desenhá-lo já 

terminou o seu trabalho; e a estratégia apresentada merece concordância 

política. Inclui o redesenho da rede, dos serviços e da gestão administrativa e 

financeira; a digitalização do processamento de vistos; a digitalização de todos 

os restantes procedimentos e serviços em que esse passo seja possível; e o 

robustecimento da resposta a situações de emergência. 

A segunda vertente é a capacitação da estrutura central do MNE, em duas áreas 

essenciais: a informática; e a gestão financeira e de recursos humanos. Esta é, 

naturalmente, uma condição de sucesso da reforma consular. 

Num terceiro degrau, também intimamente relacionado com o primeiro, estão 

as questões de recrutamento e carreira do pessoal. Do pessoal técnico, 

administrativo e operacional, com a revisão global dos termos de contratação e 
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remuneração praticados nos distintos postos, porque os critérios e valores 

atuais, estabelecidos em 2013, são provavelmente o principal responsável pela 

incapacidade sentida em tantos consulados e embaixadas para atrair e reter 

funcionários – e, ainda, pelo labirinto de formas e relações jurídicas que impede, 

em tantos deles, uma gestão racional dos recursos humanos. E do pessoal 

diplomático, em relação ao qual não serão necessárias alterações no 

recrutamento, mas é preciso revisitar a carreira e demais aspetos estatutários. 

Uma quarta vertente estará, enfim, na geografia da rede externa, não só para a 

sua melhor adequação às direções da nossa política europeia e externa e das 

dinâmicas das comunidades lusodescendentes (e dos fluxos turísticos e de 

mobilidade para Portugal), como também para assegurar que todos os postos 

dispõem de condições razoáveis de funcionamento. 

Como em todos os processos de reorganização, o decurso deste aconselhará 

correções e ajustamentos. Será um processo organizacional complexo, 

implicando a colaboração com vários outros ministérios e, no nosso, o 

envolvimento adequado e construtivo, orientado para o país e as pessoas que 

servimos, das estruturas, dos dirigentes, dos profissionais e das suas 

organizações representativas. Mas, após a travagem do trajeto de declínio, é 

preciso dar toda a prioridade à reconstrução das capacidades, sob pena de, pela 

própria inércia das coisas, o declínio retornar. 

 

5. A agenda europeia, na Presidência e antes dela 

Podemos, agora, centrar a atenção sobre a que será inevitavelmente a prioridade 

maior em 2020: a agenda europeia. E faz sentido abordá-la a partir das 

consequências do facto de Portugal assumir, a partir de janeiro de 2021, a 

presidência do Conselho da União. 

Comecemos por alguns elementos de enquadramento e um pequeno ponto da 

situação. 
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Esta será a nossa primeira presidência sob o Tratado de Lisboa, o qual mudou 

bastante o escopo das presidências rotativas semestrais. Os poderes e os 

métodos de trabalho do Conselho Europeu, a existência de um seu Presidente 

permanente, a interação com a Presidência da Comissão e o Colégio dos 

Comissários e, sobretudo, as mudanças introduzidas na condução da política 

externa e de segurança, com um muito mais forte papel do Alto-Representante 

e a criação do Serviço Europeu de Ação Externa, alteram significativamente o 

quadro de exercício da presidência do Conselho. 

Depois, é ainda cedo para saber qual vai ser o programa pormenorizado da nossa 

presidência. Os países constantes do Trio – Alemanha, Portugal e Eslovénia – 

já concluíram um esboço do programa comum. O Secretariado-Geral do 

Conselho está agora a redigir, a partir dele, o texto que será objeto de novas 

consultas até à futura aprovação pelo Conselho de Assuntos Gerais. Entretanto, 

iniciou funções a nova Comissão e o seu programa de trabalho será conhecido, 

em versão definitiva, no final de janeiro. 

Ainda mais relevante é o facto elementar de a agenda efetiva de uma presidência 

depender, em grande medida, da dinâmica do processo político e legislativo da 

União Europeia: dos resultados das presidências anteriores (e por isso é tão 

relevante, para nós, a estreita proximidade que cultivamos com a Alemanha), do 

seguimento dos processos de decisão e codecisão, da evolução político-

institucional, dos eventos que ocorrerão e dos desafios que certamente 

emergirão neste intervalo de um ano. 

Basta trazer por momentos à memória alguns dos cronogramas de dossiês sobre 

a mesa. Se tudo corresse nos prazos previstos, até ao início da presidência 

portuguesa estaria aprovado e pronto a entrar em vigor o Quadro Financeiro 

Plurianual 2021-2027, evitando-se assim hiatos e descontinuidades e poupando 

as administrações públicas, os agentes económicos e sociais e as pessoas a 

soluções transitórias ad hoc; ficaria concluído o acordo sobre a relação futura 
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entre a UE e o Reino Unido; haveria fumo branco para o acordo sobre 

investimento com a China e o Acordo Pós-Cotonou com os países de África, 

Caraíbas e Pacífico; várias medidas associadas ao Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais já estariam tomadas, e revistas as metas da ação climática, doravante 

mais exigentes; a Lei do Clima estaria a entrar nas etapas finais de aprovação; o 

aprofundamento da União Económica e Monetária teria conhecido novos 

passos; etc. Se os prazos previstos forem cumpridos, porque, se não o forem para 

alguns destes pontos centrais da agenda europeia, deles haveremos de nos 

ocupar no primeiro semestre de 2021… E, se forem, isso significará novas 

questões, novos avanços possíveis, igualmente importantes, como a conclusão 

da Lei do Clima, a implementação dos acordos comerciais e de investimento, a 

nova relação com os britânicos, o novo quadro de parceria com África (e talvez 

o arranque de negociações comerciais continente a continente), o regime pós-

Cotonou, o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação 

Internacional, o arranque concreto do Quadro Financeiro Plurianual. 

Este breve exercício mostra como são complexos e incertos os processos que se 

situam a montante da presidência portuguesa e como seria prematuro estar já a 

dar como finalizado o seu programa. Mas não evidencia só isso; torna também 

absolutamente claro quão errada seria a atitude de reduzir a agenda europeia de 

Portugal, em 2020, à preparação da sua presidência. 

Pelo contrário, em 2020 estarão em causa negociações e acordos sobre matérias 

críticas para o nosso desenvolvimento, nas quais havemos de continuar a pôr 

em prática a combinação, que tão bem nos caracteriza, entre a defesa dos 

interesses nacionais e a contribuição positiva para o consenso europeu, através 

de pontes e compromissos com os demais Estados-membros. Refiro-me, 

evidentemente, ao desenho do próximo Quadro Financeiro Plurianual, à 

reforma do euro, ao Pacto Ecológico, à política de asilo e migrações, ao Estado 

de direito, à Europa da defesa, aos meios de redução de vulnerabilidades e riscos 
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associados à rede 5G, e a tantos outros temas. Na política externa, esperamos 

que a Europa olhe com mais atenção para a América Latina, que coopere de 

forma mais empenhada e paritária com a União Africana, que defina bem o seu 

relacionamento com a China, que mantenha o laço essencial com os Estados 

Unidos e a América do Norte; que saiba cuidar da vizinhança, pondo o foco quer 

a leste quer a sul, que ajude à estabilização do Sahel e da África Central. E a 

listagem não pode, logicamente, ser completa. Esperamos também que a Europa 

saiba concretizar as proclamações sobre o seu papel global, liderar as grandes 

agendas multilaterais (do clima ao desenvolvimento sustentável), defender o 

valor do comércio internacional, livre, justo e regulado, contribuir para a 

reforma das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio 

(urgentíssima) e de outros fóruns indispensáveis de cooperação internacional. 

Que se mantenha firme na defesa dos direitos humanos, do Estado de direito e 

do direito internacional, da ordem global fundada em regras. 

Todos nós sabemos dizer isto; e também sabemos como é importante repeti-lo 

uma e outra vez, não ao modo de uma ladainha, mas de um roteiro bem 

compreendido e posto em prática. Há um ponto, porém, que queria 

individualizar, porque me parece de interesse estratégico para Portugal e será 

de extrema atualidade em 2020. Refiro-me às consequências do Brexit para o 

equilíbrio europeu. 

Por razões óbvias, Portugal preza muito a relação bem temperada entre a 

Europa continental e a Europa marítima: entre a força que puxa a União para o 

seu centro territorial e a força que a lança para o Atlântico. A saída do Reino 

Unido (e, mais geralmente, a retração anglo-saxónica) desequilibra esta relação, 

o que aumenta as responsabilidades dos países europeus da fachada atlântica, de 

Portugal à Finlândia. 

Ao contrário do que por vezes dizem aqueles que confundem a irrealidade das 

coisas com a sua ignorância pessoal de que elas existem, a nossa política 
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europeia e externa tem-se orientado, desde praticamente o dia do referendo que 

ditou o Brexit, para esse reequilíbrio. Provam-no os contactos e as parcerias 

estabelecidas, a todos os níveis pertinentes, com Estados-membros da União, 

como a Irlanda, a Dinamarca ou a Suécia, e parceiros externos muito relevantes, 

como a Noruega. E provam-no, sobretudo, a nossa conduta durante o processo 

do Brexit (que já atrás caracterizei), a defesa sem hesitações nem ambiguidades 

do elo transatlântico e da NATO que o exprime no plano político-militar, a 

maneira extremamente cuidadosa como gerimos a relação bilateral com os 

Estados Unidos (e, designadamente, o dossiê das Lajes) ou as iniciativas 

lideradas por outros ministérios, como o Air Center e o Centro de Defesa do 

Atlântico, que reforçarão a projeção atlântica de Portugal e da Europa. 

A partir de 1 de fevereiro de 2020, este trabalho será ainda mais relevante.    

 

6. As nossas prioridades para a Presidência do Conselho da União 

Europeia 

Muita água vai, portanto, correr sob as pontes antes do momento em que 

assumiremos a presidência do Conselho da UE e, até, antes do momento em que 

teremos concluído e apresentado o respetivo programa. Isso não significa, 

contudo, que não tenhamos no espírito, claramente enunciadas, as nossas 

prioridades para essa presidência. No espírito e no Programa do XXII Governo. 

Para concluir o meu argumento, gostaria de procurar mostrar como se ligam 

elas entre si. 

São quatro as agendas sobre que queremos fazer incidir, então, um foco 

particular: a agenda para o clima e o Pacto Ecológico Europeu; a agenda para a 

transição digital, na economia e na sociedade; a agenda social; e uma agenda 

externa de abertura da Europa ao mundo. 

Em primeiro lugar, uma palavra sobre o que não tem de estar aqui explicitado 

porque pertence às fundações, aos alicerces permanentes da União: os valores e 
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princípios democráticos, o Estado de direito, a igualdade de género, a 

solidariedade entre os países, a coesão territorial, a liberdade e a segurança das 

pessoas e das instituições. Depois, outra palavra sobre as que não precisam de 

ser propostas como prioridades nossas: ou porque já o são de outros, que nos 

antecederão e seguirão, cabendo a nós responsabilidades intermédias (como a 

Conferência sobre o Futuro da Europa); ou porque, sendo importantes (como as 

questões ditas institucionais), nos parece precisarem, anterior ou paralelamente, 

de avanços reais na resposta às preocupações da gente comum com a economia, 

o emprego, o bem-estar, a liberdade e a segurança, para que ela se sinta 

motivada a conferir-lhes valor e atenção. 

Quanto às prioridades que já definimos, todas têm a ver com o facto de vivermos 

uma época de transição: energética e climática, económica e digital, nos modos 

de vida e de trabalho, no lugar da Europa no mundo. Essa transição é inevitável: 

dela dependem as condições planetárias de existência, o crescimento económico, 

a distribuição equitativa de rendimentos, a competitividade e a relevância 

geopolítica europeia. Porém, não conseguiremos fazê-la apenas com as 

instituições, os mercados e as grandes organizações não-governamentais; temos 

de fazê-la com as pessoas: os jovens e os adultos, as mulheres e os homens, os 

rurais e os citadinos, as regiões metropolitanas e os territórios de baixa 

densidade, os centros, as periferias e as ultraperiferias, os trabalhadores de todos 

os setores, os diversos grupos sociais, as opiniões públicas, os eleitores, isto é, 

envolvendo o conjunto da cidadania. 

Sondagens recentes à escala europeia indicam que este ponto é decisivo para o 

sucesso da transição. Confrontados com as mudanças climáticas, com a 

inteligência artificial e demais forças motrizes da transformação digital e com 

as novas tendências da globalização, os inquiridos exprimem sobretudo receio, 

percecionando-as como ameaças que poderão pôr em causa o que, desde o Pós-

Guerra, foi sendo experienciado como o bem-estar europeu. E por isso é tão 
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importante mostrar-lhes que, além de incontornável, a transição pode e deve 

ser portadora de futuro, gerando riqueza e emprego, oportunidades e 

rendimentos, inclusão e igualdade; que podemos e devemos conduzir a transição 

segundo os nossos princípios e os nossos objetivos. 

Não se faz isto, todavia, por técnicas de convencimento e motivação. Faz-se, 

sim, através de uma estratégia europeia que coloque o que de mais avançado e 

distintivo o desenvolvimento da construção europeia disseminou, em termos 

económicos e sociais, no Continente – a economia social de mercado e o modelo 

social europeu – como o motor da transição. É desta mudança política 

estratégica que hoje mais carecemos. Ela é a arma mais poderosa contra os 

populismos e nacionalismos de toda a sorte e o mais legítimo argumento contra 

o protecionismo e o medo ao Outro, e a favor do progresso tecnológico, da 

inovação e da abertura económica. O conjunto de valores, regras e instituições 

que caracterizam o modelo social europeu nem representa um passado glorioso 

a que não já poderíamos voltar, nem constitui um tesouro só nosso, que 

quereríamos preservar a todo o custo e não partilhar com mais ninguém; ele é, 

outrossim, o mais forte recurso e o fator mais eficaz de uma transição bem-

sucedida. 

Devemos, por conseguinte, alinhar no mesmo campo estes três elementos do 

futuro próximo: a mudança climática, a transição digital e o desenvolvimento 

da Europa social. O que devemos fazer em cada um deles depende da forma 

como pudermos, com ele, potenciar os restantes: como compatibilizar a ação 

climática com o crescimento da economia, como fazer do crescimento verde um 

motor de transformação agroindustrial, como manter o nível de emprego e 

gerar novas profissões na economia digital, que novos bens e serviços produzir, 

que atividades encontrar para que trabalho e em que condições, como repartir 

os ganhos de produtividade, como utilizá-los para reduzir as desigualdades 

globais – e, sobretudo, como incrementar nas pessoas as qualificações e 
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competências que mais as capacitem para a transição, como consolidar os níveis 

e instrumentos de proteção social que lhes garantam maior segurança na 

transição. Estas e outras conexas são as questões decisivas do nosso futuro 

próximo, na e como União Europeia, nelas devendo centrar a agenda comum. 

Qualificações elevadas e bem disseminadas; sistemas de inovação eficientes; 

proteção social avançada e inclusiva: tais nos parecem ser os ingredientes 

fundamentais de uma estratégia de fortalecimento da Europa para uma 

transição climática e digital bem-sucedida. E consequentemente, a eles 

queremos conceder prioridade durante a nossa presidência. 

Além do seu valor em si mesma, esta estratégia pode dar um novo impulso a 

duas agendas que permanecerão incontornáveis: a reforma da Zona Euro; e a 

relação da UE com os outros grandes atores globais. 

É muito importante manter a pressão para a necessidade de completar a União 

Económica e Monetária (UEM), não só concluindo a União Bancária e do 

Mercado de Capitais como dotando a UEM da capacidade orçamental 

indispensável para apoiar reformas e investimentos dirigidos à convergência 

real das economias que a compõem, para assegurar funções de estabilização, 

nomeadamente em caso de novos choques assimétricos e para reforçar o papel 

internacional do euro. Se renunciámos a políticas monetárias nacionais, não foi 

para impedir-nos de termos instrumentos de política monetária e orçamental 

capazes de construir um ambiente propiciador de crescimento e convergência. 

A economia europeia é a mais aberta ao mundo, a que mais contribui e beneficia 

do comércio internacional. É mister que esta abertura se concretize também na 

dimensão geopolítica. A nova Comissão, que se proclama “geopolítica”, terá uma 

forte predisposição para tal, mas deve ser acompanhada e apoiada pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho. O laço com os Estados Unidos e o 

Canadá, uma relação de firmeza e diálogo com o grande vizinho russo, um trato 

que não pode ser apenas económico com a China, uma parceria de espetro largo 
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com África, uma nova atenção à América Latina, à Índia e a várias regiões da 

Ásia-Pacífico, tudo isso queremos cultivar, porque queremos ser cada vez mais 

uma força global que influencia a ordem internacional no sentido que nos parece 

certo. Ora, isto consegue-se pondo em prática uma política externa e de 

segurança balizada pelos nossos princípios, de que não deveremos abdicar, 

mesmo que se encontrem momentaneamente em perda no jogo das potências 

(sim, somos pelo multilateralismo e pelo direito internacional, e contra as 

sanções visando o conjunto de uma economia ou dirigidas contra uma 

população, e recusamos a legitimidade das sanções secundárias, e separamos as 

questões económicas das questões militares e de segurança, e apoiamos os 

regimes democráticos e as transições democráticas e favorecemos aqueles que 

defendem, respeitam e realizam os direitos humanos, e entendemos que a 

independência da justiça e a liberdade de imprensa são fundamentos 

civilizacionais, e acreditamos na solução pacífica dos conflitos, e apoiamos os 

processos de estabilização nos países e regiões em crise, em estreita cooperação 

com as Nações Unidas e as instituições locais, etc.). E a política externa europeia 

deve ser capaz de mobilizar articulada e consistentemente todos os 

instrumentos disponíveis, da diplomacia à cooperação para o desenvolvimento, 

dos acordos de comércio às trocas culturais, da mobilidade académica às 

instituições financeiras internacionais. 

Mas como, neste quadro, deixar de conceder uma nova prioridade a África? 

Como não perceber que os destinos dos dois continentes vizinhos estão 

interligados? Como não compreender que passou o tempo em que nos podíamos 

perguntar o que poderíamos “dar” a África e que a atual parceria entre iguais, 

proclamada em 2017 na Cimeira de Abidjan, é muito mais do que uma bela 

fórmula? 

Também aí pensamos poder contribuir, durante a nossa Presidência, para o 

futuro europeu. Veremos que iniciativas deveremos promover, para que o 
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espetro de relacionamentos geopolíticos da UE seja amplo e equilibrado como 

deve ser. E qual será o conteúdo mais útil da nossa ação, para incrementar a 

parceria com África e a União Africana.   

Eis, pois, a tripla consciência que quis deixar aqui expressa: da necessidade de 

uma preparação cuidada da Presidência Portuguesa da União Europeia; de saber 

que ela não esgotará a participação na agenda europeia, tão rica e complexa 

neste ano de 2020; e de não esquecer as outras prioridades centrais da nossa 

política externa e o fortalecimento das capacidades nacionais para executá-la 

bem. 
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Ministro do Planeamento                                                                                     

Nelson de Souza 

 

 

 

 
Muito obrigado Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

Senhora Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Senhora Secretária de 

Estado dos Assuntos Europeus, Senhor Diretor do Instituto Diplomático, 

Senhoras e Senhores Embaixadores e restantes diplomatas, minhas senhoras e 

meus senhores. 

 

Em primeiro lugar fica aqui o registo do meu agradecimento ao Ministro 

Augusto Santos Silva pelo convite para participar no presente Seminário 

Diplomático. 

Digo que é com muito prazer que o faço por três ordens de motivação. Desde 
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logo pela temática do painel, centrado na coesão, nas reformas, pela 

oportunidade do seu debate no contexto europeu e, naturalmente, também pela 

relevância que tem para a estratégia de desenvolvimento de Portugal nos 

próximos anos. 

Em segundo lugar porque estamos numa iniciativa que soube angariar prestígio 

ao longo dos anos, como fórum de análise de referência com observadores 

políticos privilegiados sobre o que no mundo se passa de relevante em termos 

de sociedade, em termos de economia. 

Refiro-me naturalmente aos senhores embaixadores, aos senhores diplomatas 

aqui presentes, a quem também dirijo uma saudação especial. 

E, finalmente, por uma terceira razão, por ter a oportunidade de nesta minha 

primeira participação numa iniciativa pública ao lado da Comissária Elisa 

Ferreira de lhe desejar, naturalmente, as maiores felicidades e sucessos no 

exercício de funções tão relevantes como as incluídas no seu portefólio de que é 

responsável na Comissão Europeia. 

A Europa, Portugal incluído naturalmente, vai precisar da sua competência, da 

sua capacidade, de liderar políticas públicas a favor do crescimento, da coesão e 

da convergência. 

As negociações do Quadro Financeiro Plurianual, do próximo, do período 2021-

2017 e também dos desenvolvimentos ulteriores das políticas sectoriais, como 

da política da coesão, continuarão a mobilizar grande parte dos nossos esforços 

durante, pelo menos, este ano. 

Adotando um sistema integrado de orçamento como uma dupla perspetiva de 

compromisso e de pagamento, a União Europeia assume uma programação 

orçamental plurianual das suas despesas e respetivas fontes de financiamento 

por períodos de 7 anos. 

Apesar da complexidade e dificuldade deste exercício, a discussão e adoção 

destes quadros financeiros constituem verdadeiras ocasiões para proceder a um 
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planeamento das diversas políticas comunitárias de uma visão de médio prazo. 

Ao contrário do que é comum fazer-se, relativamente aos modelos de 

governação comunitária, aqui temos o exemplo de boa prática, de governação, 

que julgo que deveria também inspirar modelos de orçamentação a nível 

nacional. 

Mas, naturalmente, estes exercícios estão marcados, conforme se disse, pela 

complexidade, sobretudo quando o modelo de governação requer consensos de 

um vasto e diversificado conjunto de Estados Membros. Neste momento de 28, 

e daqui a uns dias, a 27 estados membros. 

A Comissão Europeia deu o tiro de partida para este processo já lá vão quase 20 

meses. Foi em maio de 2018 que a Comissão Europeia apresentou a sua proposta 

de orçamento do Quadro Financeiro Plurianual. Nessa altura apresentou ela no 

orçamento que representava 1,11% do RNB da União Europeia já não contando 

com a presença do Reino Unido.  

Importa desde já referir que no atual período, no período que atualmente 

decorre, este Quadro Financeiro Plurianual, quando devidamente calculado, ou 

seja, ajustado para a União Europeia já sem a presença do Reino Unido, 

representa 1,16% do rendimento nacional destes 27 Estados membros. Ou seja, 

globalmente, a proposta representa efetivamente, uma redução do orçamento 

comunitário que nos é proposto. 

As novas prioridades, sejam elas inovação, segurança interna, defesa e 

migrações, foram naturalmente introduzidas e mais do que isso, reforçadas, mas 

à custa de reduções nas políticas mais tradicionais ou classificadas como tal, na 

coesão e na política agrícola comum. 

Para o nosso país, esta proposta traria consequências gravosas com reduções 

importantes nas dotações para a coesão e também para a própria PAC. 

Nessa altura, em maio de 2018, Portugal deixou bem claro a sua posição quanto 

a esta proposta da Comissão. Classificámos então de manifestamente 
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insuficiente para responder à ambição da Europa e das suas prioridades, não só 

às novas, mas também as de sempre, as políticas de coesão e a PAC. 

Mais tarde, pouco mais tarde aliás, sublinhe-se a posição adotada pelo 

Parlamento Europeu de defesa de um Quadro Financeiro Plurianual com um 

teto de 1,3% do RNB. 

Mais recentemente, em outubro do ano passado, este parlamento, este mesmo 

parlamento, já com a sua nova composição política veio a confirmar esta sua 

posição. 

A discussão sobre a dimensão financeira desejável do orçamento da União 

Europeia, entre Estados Membros que, por um lado defendem a sua contenção, 

e por outro, outros que pretendem dar-lhe uma expressão mais compatível com 

desejo de continuar a avançar na união económica monetária, não é de agora, 

não é de hoje. Já tem algumas décadas. 

Recorde-se que já na passagem do período de programação 2007-2013 para o 

atual 2014-2020, a dimensão global do orçamento já se tinha reduzido de 1,15% 

para 1, 03% do RNP da União Europeia. 

O grupo dos Estados membros que defendem a contenção, agora apelidados na 

imprensa da especialidade, como de frugais, Estados membros frugais, 

defendem que face à saída do Reino Unido, a despesa global do orçamento da 

União Europeia não deveria ser aumentada porque tal exigiria um aumento 

desproporcionado do seu contributo para as receitas. Neste pressuposto, propõe 

então que se mantenha um teto próximo de 1%, contestando assim a proposta 

da Comissão Europeia, que aponta para um teto de 1,11%. 

A CE já divulgou informação que contesta este tipo de argumentos. Por um 

lado, este teto, conforme já se disse, de 1,03% da despesa atual do orçamento, 

contados e calculados com base numa União Europeia com 28 EM corresponde, 

conforme eu já afirmei, a um teto de 1,16% quando calculamos para o conjunto 

dos 27 EM, sem o Reino Unido. 
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Por outro lado, as estimativas atuais apontam, segundo a mesma CE, que entre 

2020 e 2027 o aumento das contribuições dos EM seja explicado em 60% pelo 

crescimento económico e pela inflação, correspondendo o restante aos efeitos 

do Brexit - 15%    e a afetação de mais recursos a novas prioridades - 25%.  

Imputar o aumento da contribuição ao aumento da despesa é portanto, não 

verdadeiro e é um argumento que não tem base real. 

Portugal manteve ao longo de estes quase 20 meses de negociações uma posição 

cautelosa, diria de alguma distância de posições extremadas neste processo. 

Fizemo-lo com o intuito de manter em aberto todas as possibilidades, e abertura 

para todas as soluções. No entanto, na fase final da presidência finlandesa, e face 

ao conteúdo da sua proposta, que extremou posições encostando-a à posição 

mais radical do conjunto dos países apelidados de frugais, optamos também nós 

por assumir uma proposta, apresentando-a no nível que não deveria ser inferior 

a 1,16% do RNB. Este aumento de 0,05% relativamente à proposta da Comissão, 

portanto, um aumento, diria que marginal, permitiria, mesmo assim, criar 

condições favoráveis para anular a redução de 10% da dotação da política de 

coesão e abrir caminho para, adicionalmente, suportar as nossas pretensões na 

política agrícola comum. 

Outras questões são igualmente críticas para Portugal nas negociações deste 

Quadro Financeiro Plurianual. Não vos quero maçar com pormenores, citarei 

apenas as preocupações de uma forma sucinta. 

Refiro-me, em primeiro lugar, à questão da atualização estatística dos dados 

para o cálculo das dotações da política de coesão, a qual, daí para a frente, 

implicaria uma quebra adicional relevante para Portugal. Como solução 

propomos a criação de mecanismos de garantia para os Estados membros 

afetados.  

Em 2º lugar propomos, e iremos batalhar para uma reformulação, reforçar a 

componente da convergência do designado instrumento orçamental para a 
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convergência e para a competitividade. 

Defendemos a manutenção das atuais de taxas de cofinanciamento e propomos 

uma introdução gradual da designada regra n + 2.  

Defendemos a continuidade do tratamento preferencial para as regiões 

ultraperiféricas.  

Preconizamos a manutenção da possibilidade de apoio a empresas não PME em 

investimentos com inovação.  

E finalmente, propomos a consideração do fundo de coesão, para efeitos de 

contribuição por objetivo político 2 do Regulamento do FEDER, relativo ao 

domínio da descarbonização. 

Após mais de 1 ano e meio de negociações, trata-se de um portfolio de pontos 

ainda em aberto que julgamos excessivamente vasto.  

De facto, se é verdade que os trabalhos da discussão dos regulamentos sectoriais 

têm vindo a suceder-se satisfatoriamente, as questões essenciais, nomeadamente 

aquelas que constam da designada negotiation box, estão ainda todas no 

essencial por decidir.  

Mais ainda, as últimas propostas da presidência finlandesa conseguiram até 

polarizar ainda mais as posições, agrupando-se a generalidade dos EM à volta 

das posições mais extremadas. 

Sublinho que começamos também a ter neste momento um problema muito 

sério de prazos de decisão para que haja decisões atempadas.  

Comparado com o calendário verificado no atual período de programação, 

relembro que o respetivo Quadro Financeiro Plurianual foi aprovado num 

Conselho Europeu de Fevereiro de 2013. Com este timing, Portugal só 

conseguiu ver aprovados os seus primeiros programas operacionais deste 

quadro, em finais de 2014. 

Não quereremos, certamente, um acordo a qualquer preço só para obter a 

tempo. Mas não quereríamos sujeitar de novo a economia portuguesa a mais um 
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arranque atrasado de um quadro comunitário de apoio. 

O processo desta vez, temos de admitir, está de facto marcado por 

condicionalismos, com intensidades que são ímpares, que não foram observadas 

com esta intensidade em quadros anteriores. 

Em primeiro lugar, o Brexit marca pela singularidade da saído de um Estados 

membros e logo da sua segunda economia.  

Acresce ainda a pressão, ainda não assimilada em 2018, da crise dos refugiados 

e dos migrantes, e da necessidade de um reforço da segurança e segurança das 

fronteiras externas. 

Junte-se a estas duas questões, os desafios estruturais que estão a transformar 

a nossa sociedade e economia, chamados Twin Challenges, transição digital, por 

um lado, e ação climática por outro, ao qual se vem juntar uma dimensão, que 

afetando a Europa, tem intensidades diferentes, que afetam por exemplo, de uma 

forma mais intensa, países como Portugal, que é a questão da sustentabilidade 

demográfica. Sublinhe-se ainda as dificuldades políticas e sociais de lidar com a 

emergência dos nacionalismos, populismos e extremismos. E tudo isto num 

contexto de maior incerteza económica, em que a União Europeia ainda não saiu 

dum ciclo de crescimento modesto, após a saída da crise. 

Admitimos de facto não ser fácil o exercício de obtenção do acordo sobre o 

Quadro Financeiro Plurianual que não considere este contexto. Conforme já se 

disse, o tempo urge e as posições estão muito afastadas. Temos de voltar a 

posições de maior disponibilidade, abertura para aproximar posições.  

Para os que julgam ser excessivas as contribuições próprias que lhes são 

pedidas, temos de porventura dar outro impulso político ao processo de criação 

de novos recursos próprios. Eventualmente, recursos próprios que poderiam 

assumir um processo de phasing in no financiamento comunitário, em 

contrapartida de um phasing out dos remates.  

Para os que necessitam de contar com os apoios para continuar a sua 
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convergência com a União, importa explorar melhor o potencial da utilização 

dos recursos dos instrumentos de gestão centralizada, como Horizon Europe 

ou InvestEU, com alguma forma de afetação territorial de recursos. 

Ainda para os países beneficiários da coesão, resolver questões que podem 

melhorar as condições de financiamento sem ser necessário aumentar as 

dotações orçamentais, estou a falar de taxas de cofinanciamento, de introdução 

gradual da regra n + 2 ou dos montantes de pré-financiamento, parecem fazer 

todo o sentido no atual contexto e na procura de avanços. 

Estas e muitas outras soluções terão de ser encontradas. Estou convencido que 

quanto mais cedo as soubermos acordar, melhor será o acordo obtido para 

todos. 

Sabemos que a negociação será muito difícil, com pressões muito fortes num 

sentido da compressão da dimensão global do QFP, e posições extremadas e 

sustentadas continuarãoa tentar envenenar o debate e a sua passagem para a 

opinião pública europeia.  

Deixem-me fazer aqui apenas uma observação.  

Para que é que queremos os fundos?  

A senhora Comissária já se referiu a este tema. Nós queremos os fundos para de 

facto, desenvolver o nosso país e aqui não temos contradição entre a nossa 

estratégia e as novas prioridades da Comissão Europeia. Aquilo que é a nossa 

estratégia coincide em absoluto com aquilo que são as novas prioridades 

comunitárias. Nós aquilo que queremos fazer é de facto dinamizar e 

implementar a transição digital e a inovação. Nós queremos de facto alterar o 

perfil de especialização da nossa economia no sentido de aproveitar as 

vantagens da transição digital, da economia do conhecimento e, a partir daí, 

qualificar a nossa economia e os nossos postos de trabalho. Nós aquilo que 

queremos fazer é continuar a nossa aposta na transição climática. Nós aquilo 

que queremos fazer é continuar a dar o impulso às energias renováveis. Nós 
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aquilo que queremos fazer é naturalmente introduzir também e continuar a 

garantir a perspetiva da sustentabilidade demográfica. Também queremos 

reduzir, acompanhando o combate incessante, as desigualdades, sejam elas 

sociais, sejam elas territoriais, sejam elas de género. Portanto, não há aqui uma 

outra agenda. Não há aqui uma agenda divergente daquilo que são as políticas 

comunitárias, nem as novas políticas. 

A política de coesão tem esta capacidade, tem a capacidade de se modernizar, 

tem a capacidade de se tornar flexível e de se ajustar e de contribuir para aquilo 

que é a agenda estratégica, não só do país, mas também é a agenda estratégica 

da União Europeia.  

Por isso mesmo, continuaremos com parcerias, com os Estados membros, com 

os mesmos interesses, mas também procuraremos atender aos pontos de vista 

dos restantes. 

Estaremos em contacto com o Parlamento Europeu, com os nossos 

eurodeputados, trabalharemos com a Comissão Europeia, consigo, Comissária 

Elisa Ferreira e com os seus serviços como sempre. Contaremos com os nossos 

diplomatas, com os nossos técnicos, com os nossos negociadores. 

Pelo nosso lado, sem ambiguidades, continuaremos a defender as posições que 

são conhecidas com vista a viabilizar consensos para soluções equilibradas, mas 

como é obvio, que não ponham em causa os nossos interesses, os interesses de 

Portugal. 

Muito obrigada.  
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Comissária Europeia para a Coesão e Reformas               

Elisa Ferreira 

 

 

 
Antes de mais nada, quero agradecer muito sinceramente ao Senhor Ministro o 

convite que me endereçou (espero que não seja para completar as quotas nem 

por causa da Faculdade de Economia do Porto!) porque, de facto, valorizo muito 

a possibilidade de trocar impressões com quem sabe sobre a Europa no 

momento atual. 

Penso que a Europa precisa de reativar alguns consensos de base, algumas 

ideias. Ainda há pouco, falando com um grande diplomata português, 

trocávamos ideias sobre o que era dado como garantido na Europa quando eu 

era jovem, e o que é hoje o risco inerente à desagregação que ficou muito 

ilustrada com o Brexit.  
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De facto, a Europa não é um dado adquirido e as políticas que a constroem 

também não o são. 

Penso também que a diplomacia tem um papel fundamental neste 

rejuvenescimento e atualização de alguns dos conceitos que, na minha geração, 

foram conquistados, e que, depois de conquistados, eram considerados estáveis 

para todo o sempre. Porque, de facto, não são estáveis para todo o sempre. 

Trago aqui 3 ou 4 ideias, sobre as quais não vou dizer nada que não seja já 

conhecido, mas que podem talvez ser um estímulo para uma discussão e debate 

porque na assistência está muita gente que sabe muito mais do que eu sobre o 

que a Europa pode ser e o que não pode ser. 

Uma das ideias que gostaria de sublinhar refere-se a estes tais novos desafios a 

que a Europa está sujeita, uma Europa que claramente, pela ordem natural das 

coisas e até por aspetos muitíssimos positivos, foi perdendo a sua posição de 

liderança automática, natural. Há 60 anos o PIB da UE era metade do PIB 

mundial. Hoje, esse valor não é de todo real e estima-se que daqui a alguns anos, 

não tantos assim, o PIB da UE não será mais do que um quinto do PIB mundial.  

Nas grandes economias mundiais o peso da Europa foi-se reduzindo 

progressivamente: hoje, entre as 8 maiores economias, 4 são europeias, mas, 

dentro de alguns anos, de acordo com as projeções económicas, só uma destas 

economias é que provavelmente estará entre as maiores do mundo.  

Se isto trouxe uma grande melhoria em termos de qualidade de vida de grande 

parte da população mundial, não há dúvida de que lidar com os desafios da 

tecnologia – os desafios de tudo aquilo que compõe o conceito de globalização 

– com uma ausência de quadro regulador mundial atual e capaz de responder 

aos desafios, por exemplo, da globalização financeira, levanta desafios e gera 

tensões que são relativamente novas para todos os espaços internacionais, mas, 

muito particularmente, para a UE. 

A UE ressente-se de algum modo – ou os seus cidadãos ressentem-se – de uma 
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certa sensação de desproteção face a estas novas forças que parecem não ter 

regulação nem controlo e que, no fundo, acabam por afetar a qualidade de vida 

de todos nós, sobretudo quando a Europa se alargou e se aprofundou, mas não 

terminou alguns dos processos que iniciou. Estou a falar em particular da falta 

de finalização de projetos tão sofisticados como a união económica monetária 

ou a união bancária. 

E esta falta de finalização de alguns dos projetos mais arriscados e mais 

complexos não facilita o controlo sobre os impactos que estas novas forças 

globais exercem sobre os territórios, sobre as pessoas e sobre os países. 

Neste contexto, porque é que eu coloco as coisas neste pé para depois descer 

muito ao concreto? Porque muito provavelmente um dos elementos mais 

críticos para a afirmação da Europa no mundo é a sua capacidade, ou não, de 

enfrentar estas forças com grande solidez e grande solidariedade interna.  

Essa solidariedade e essa solidez não decorrem necessariamente de um mero 

jogo das forças de mercado, mas sim daquelas políticas que, desde o início, a UE 

construiu precisamente para compensar os desequilíbrios naturais que essas 

forças de mercado geram em regime de estrita concorrência, sobretudo no que 

diz respeito à política económica, porque concorrer entre desiguais não gera 

necessariamente um equilíbrio, muito pelo contrário.  

Daí que a política de coesão seja uma das políticas mais antigas dentro da União. 

Mas é uma política que não pode ser vista como uma política do passado, uma 

política velha ou uma política que faz infraestruturas e que, quando as 

infraestruturas estão feitas, pode acabar.  

A política de coesão, com todos os seus instrumentos, acaba por ser hoje ainda 

mais necessária precisamente porque as tensões e os riscos são maiores do que 

no passado, quando o mundo era bastante mais regulado, e por isso as tensões 

eram mais expectáveis e os impactos eram mais facilmente antecipáveis. 

A Comissão Europeia tem tido, e neste momento tem em mãos, um peso ainda 
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muito substancial, do tal orçamento comunitário, e penso que já era altura de 

discutirmos esta questão a nível europeu – mais os 99% do PIB: como é que são 

gerados e como é que a construção europeia ajuda a constituir um PIB ou uma 

riqueza global que, de facto, sobressai em termos internacionais – mais do que 

estarmos a concentrar-nos em como é que construímos o 1%, mais coisa menos 

coisa, sobre o qual se calculam as contribuições nacionais para o orçamento, e 

que são, de facto, o orçamento comum.  

Isto porque realisticamente e independentemente do momento conjuntural que 

se está a viver, dificilmente se pode avançar para níveis tão sofisticados de 

coesão e de alargamento num mundo tão global com um orçamento comum tão 

irrisório, tão pequeno e, mesmo assim, tão discutido. 

Isto levanta desde já uma questão: é possível que um processo esteja 

gradualmente a avançar para níveis mais complexos de limitação das margens 

de manobra e de autonomia de cada um dos estados que o compõem, tendo como 

elemento para a correção das assimetrias apenas 1% da riqueza coletiva? 

Não conseguimos pensar em nenhum país, seja ele um país composto por varias 

componentes, como a Suíça, ou outros casos mais standard e não tão originais 

como o caso da UE, nenhum deles, nenhuma federação poderia viver – Estados 

Unidos, Alemanha, Suíça – com um orçamento comum tão pequeno, tão 

estreito.  

Dentro deste pequeno orçamento há políticas que têm um papel absolutamente 

fulcral: se pensarmos nas políticas ditas de solidariedade, ou de coesão, temos 

praticamente um terço deste montante a financiar uma série de instrumentos 

que até agora têm vindo a contrariar as tensões que se geram no mercado 

interno.  

O contraponto deste facto seria o que teria acontecido se estes fundos não 

existissem, e Portugal é um caso, penso eu, de sucesso, e que pode ilustrar bem 

o efeito desta política. Todos nós aqui sabemos o que era o país há 20 ou 30 anos 
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e o que é hoje, e em que medida é que esta mudança quantitativa e qualitativa 

do país beneficiou dos fundos estruturais, desde abastecimentos de água, 

tratamentos de esgotos, a qualidade das cidades, a formação profissional, a 

educação, a dinâmica empresarial, a agricultura. Quase não há um tema em que 

possamos olhar para o país sem termos a noção do quanto a UE, apesar das 

limitações orçamentais, foi absolutamente fundamental para esse fim. 

Apesar destes progressos e desta longa história, nós olhamos neste momento 

para a UE e temos ainda 28% da população a viver nas regiões mais pobres da 

Europa, isto é, populações que têm um rendimento por habitante inferior a 51% 

da média europeia. Temos disparidades brutais: nas 10 regiões mais ricas, o 

investimento, a formação bruta de capital fixo, corresponde a 37% do PIB, o que 

representa um peso importante num PIB que é grande; nas 10 regiões mais 

pobres, este valor não passa de 11% do PIB que é um PIB muito mais frágil. 

Isto mostra que as disparidades crescem e tendem a crescer quase 

indefinidamente se não forem contrariadas.  

O próprio desemprego, que neste momento tem uma boa performance, continua 

em níveis muitíssimo elevados, acima dos 30%-40%, nalgumas regiões e sub-

regiões junto da população jovem.  

E, portanto, se Portugal é um bom exemplo e pode dizer neste momento que 

recebeu mais de 100 mil milhões de euros de investimento – 40% do 

investimento público é apoiado por fundos estruturais – de facto, isto não 

significa que os problemas latentes a nível europeu estejam ultrapassados: pelo 

contrário, vão sendo cada vez mais agredidos e mais desafiados à medida que 

estas forças internacionais vão incidindo sobre os territórios. 

Convém perceber que não se trata aqui de assistencialismo: a necessidade da 

política de convergência é o outro lado da moeda da politica de concorrência 

aberta, que é o paradigma sobre o qual foi criado o modelo. Por isso, em termos 

económicos, não há aqui propriamente uma opção, mas uma necessidade de 
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compensar um regime baseado na concorrência com a criação de condições para 

que as regiões mais atrasadas entrem, com condições menos desequilibradas, no 

tal jogo de concorrência, sejam elas regiões periféricas, ultraperiféricas ou de 

montanha, em suma, regiões que estão afastadas dos grandes centros dinâmicos 

e urbanos. Há toda uma multiplicidade de situações em que as populações não 

podem ser deixadas para trás, essas populações têm de ser parte do processo. 

Acontece que, neste momento, temos um novo desafio interno adicional a que a 

Europa se propõe responder e que é, de novo, altamente complexo e arriscado, 

mas que penso que vale a pena: a atual Comissão Europeia, que integro, acaba 

de anunciar que vai avançar com uma aceleração da transição ecológica e da 

transição digital. Estas são duas vertentes do novo processo de 

desenvolvimento, processo esse que, a meu ver, é inquestionável. É inevitável 

que a Europa faça este trajeto; diria mais, é inevitável que o mundo faça esse 

trajeto. 

Porque é que isto é desafiante? Porque a Europa afirma-se desde já, como tem 

feito com a defesa dos direitos humanos e noutras circunstâncias, e bem, com 

uma postura de grande pioneirismo em matéria ecológica e ambiental. Isto, 

apesar de a sua contribuição, por exemplo, para as emissões atmosféricas, ser 

inferior a 2 dígitos, cerca de 9%. A Europa está aqui a posicionar-se de forma a 

que, ou arrasta o resto do mundo consigo, ou faz um esforço brutal – que faz 

sentido a médio e longo prazo – mas que não resolve o problema global, porque 

o problema global tem de envolver os outros atores, e por isso pode não ter o 

papel de liderança que quer. 

Onde é que está o lado forte deste processo em que a Europa só contribui para 

as emissões globais, e honra lhe seja feita por isso, com os tais 9%? Em termos 

de comércio internacional, a Europa é ainda um dos grandes potentados, é o 

maior bloco comercial mundial e, por isso, tem um poder comercial, mas 

também diplomático, que tem de utilizar para esta mudança absolutamente 
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essencial, sob pena de continuarmos a caminhar para um abismo que se levanta 

aos nossos olhos e que começa a ser um pouco aterrador.  

Isto pressupõe todo um trabalho de diplomacia e de consciencialização global 

que está muito nas mãos dos corpos diplomáticos, mas também dos empresários 

e de todos os atores nacionais e europeus, na medida em que é preciso que haja 

aqui também alguma sinceridade na assunção destes processos. O que eu quero 

dizer com isto é que a Europa, ao alterar o seu processo de produção e a sua 

maneira de estar no mundo em termos produtivos, tem de ser coerente quando 

faz investimentos no exterior, investimento direto estrangeiro, porque daqui 

não pode resultar uma exportação das partes poluentes dos processos 

produtivos. Isto significa que temos de ter consciência do que fazemos em 

termos de subcontratações. Muitos dos que estão aqui na sala sabem 

exatamente do que estou a falar, porque é provável que venha a ser criada uma 

barreira – isso foi anunciado aliás pela presidente da Comissão – uma barreira 

potencial que penso que é mais uma barreira a que estas práticas se 

implementem do que propriamente que tal possa ser facilmente implementado, 

que é uma barreira fiscal de carbono, uma barreira alfandegária de proteção 

contra produtos que não sejam produzidos com as mesmas regras. 

Isto requer o repensar de sectores produtivos a nível global, estabelecer limiares 

de cumprimento e limiares de incumprimento. Esta é provavelmente uma 

mudança absolutamente estrutural no quadro daquilo que, neste momento, é o 

modo de produção em termos globais. 

Naturalmente que neste quadro há aqui um nicho, um extrazinho de 

financiamento e de preocupação, que se transformou de repente num grande 

assunto, que é o Fundo para a Transição Justa. Este Fundo não pode ser o Pacto 

Ecológico (Green Deal), é apenas um elemento e um elemento que, baseado na 

política regional, pretende estimular e facilitar a transição de economias 

regionais que dependam totalmente ou excessivamente do carbono e que 
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precisem de facto desse tipo de apoio. 

Estamos a falar de um Fundo de Transição Justa que não pode ser pescado 

dentro do orçamento da política de coesão. A política de coesão enquanto tal 

também tem de ter, e já tem neste momento, limiares mínimos de contribuição 

para os novos desafios bastante robustos, da ordem dos 30% a 37% conforme os 

fundos. Nalguns casos pode ir muito além nos montantes para este 

desenvolvimento sustentável, verde, ambiental e digital. 

Portanto isto é o mundo da política de coesão que está, também ele, a mudar, 

mas em cima da qual tem de surgir este bolo especial, precisamente para ajudar 

a transição daquelas regiões que dependem excessivamente, ou quase 

exclusivamente, da produção de carvão ou de indústrias altamente poluentes.  

Para o Fundo de Transição estamos a falar de 5 mil milhões a 7,5 mil milhões 

de euros, sobre os quais se pode depois alavancar uma série de outros 

instrumentos, nomeadamente o Banco Europeu de Investimentos, e o novo 

instrumento EU Invest. Desta forma, o valor pode aumentar e pode, de facto, 

chegar a cerca de 100 mil milhões. Isto não é, repito, o programa de renovação, 

mas uma peça do programa.  

Para esta renovação, penso que há que trazer à liça novos elementos, como a 

criação de um verdadeiro mercado interno das energias renováveis. É evidente 

que a opção pela combinação energética é deixada aos Estados membros, mas 

não há dúvida de que as renováveis têm de ter finalmente um mercado interno 

aceitável para que o Green Deal possa fazer todo o sentido que queremos. 

Mas se o orçamento europeu não chega para concretizar toda esta ambição, todo 

este pacote que ambicionamos, então precisamos de ter outras fontes de 

recursos orçamentais. Nada melhor, neste momento, do que pensarmos, por 

exemplo, nas contribuições que já estão a ser feitas para os fundos de carbono – 

neste momento, ainda são fundos nacionais – como uma fonte de recursos 

adicionais para o orçamento comunitário, uma vez que o CO2, assim como os 
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outros gases com efeito de estufa, não conhecem fronteiras.  

Em cima disto há um elemento novo que é o elemento das reformas. De que 

reformas estamos a falar? Não necessariamente daquilo que foi feito no quadro 

do pós-crise de 2008, em que houve uma híper concentração da atenção no 

mercado laboral, mas numa possibilidade – e isso é uma nova área de trabalho 

– de criarmos dentro do orçamento europeu um embrião de orçamento para a 

zona euro. Com uma moeda única não é possível utilizarmos os mecanismos 

habituais para abrandar os impactos das grandes crises, como seja aumentar o 

subsídio de desemprego ou fazer algum investimento público que compense e 

que relance a economia. Esses estabilizadores automáticos não funcionam 

porque o orçamento tem de cumprir as regras orçamentais europeias. De facto, 

o que aconteceu durante a crise foi que os países que mais precisavam de 

convergir tiveram de cortar no investimento público para cumprir as metas 

orçamentais e, com isso, algumas reformas ficaram muitas vezes por fazer, 

foram as vítimas deste ajustamento forçado e urgente, sejam elas reformas da 

administração pública, do sistema de cobranças de impostos, do sistema de 

educação, do sistema científico ou do sistema tecnológico. 

Esta discussão está relançada e veremos como é que se consegue ir criando aqui 

alguma compensação pelo ajustamento realizado pelos Estados também de 

acordo com o semestre europeu e segundo as recomendações europeias. Essas 

mudanças fazem sentido, os ajustamentos fazem sentido e algum financiamento 

também, e isso poderá ser o tal embrião da zona euro. Isto para dizer que, de 

facto, estamos numa fase um bocadinho sine qua non para a reafirmação da UE.  

A nossa juventude não imagina um mundo sem a Europa, mas nós, que 

encarámos a adesão à UE como uma garantia da democracia e do respeito pela 

cidadania e pelos direitos humanos, sabemos que a Europa é algo que é 

construído, e que se constrói todos os dias. 

Sintetizando algumas mensagens, penso que o Green Deal faz sentido, mas que 
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tem de ser feito sem desguarnecer ou desqualificar alguns dos desafios do 

quadro global em que a Europa se insere, mas, igualmente, os desafios internos 

para que possam existir alguns mercados e algumas circulações, nomeadamente 

em termos de energia. Fica aqui patente a ideia de que não é possível neste 

momento cortar nas raras políticas que contrariam as tensões e essas tensões, 

que já existiam via mercado, são crescentes. 

Neste momento a globalização impõe tensões e os nossos próprios desafios do 

Green Deal – ou do pacto ecológico – são ainda mais exigentes e ainda mais 

assimétricos, e nem todos temos as mesmas condições para os concretizar. Para 

que a Europa seja forte – e uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco 

– a Europa não pode ter zonas de fragilidade interna, porque é por aí que quebra. 

Essa fragilidade interna requer que haja políticas que façam com que ninguém 

se sinta deixado para trás, esquecido ou parte menos integrante de uma Europa 

que tem de crescer, e que tem de crescer com todos e para todos. 

Fico por aqui e agradeço desde já a vossa atenção e a oportunidade que me 

deram de partilhar convosco algumas das minhas dúvidas, mas, também, 

algumas das minhas certezas. 

Muito obrigada.  
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Embaixador de Portugal em Dakar                         

Vítor Sereno 

 

 

 

Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

Senhores Secretários de Estado, 

Senhor Presidente do Instituto Diplomático, 

Senhor Presidente do Júri do Prémio Francisco de Melo e Torres,  

Senhores Jurados, 

Estimados colegas, 

Queridos Familiares e Amigos, 

Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

 

Ao ser distinguido com o Prémio Francisco de Melo Torres, recordo o aforismo 
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de Jean de la Bruyée, segundo o qual "Não há no mundo exagero mais belo que 

a gratidão.” E é com o pensamento nesta verdade que agradeço à CÂMARA DE 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGUESA, à sua direção e a este 

prestigiado júri a sua atribuição. 

Mas se a minha primeira palavra é de gratidão, de genuína gratidão por me 

terem escolhido, a segunda é de responsabilidade. 

Suceder a nomes como Francisco Ribeiro Telles, Luís de Almeida Sampaio, José 

Augusto Duarte, Jorge Torres Pereira, Nuno Brito e Domingos Fezas Vital 

deixa-me feliz, orgulhoso e lisonjeado, mas deixa—me também consciente da 

responsabilidade acrescida que agora herdo e assumo. 

Aprendi, desde muito cedo, que o melhor que fazemos é sempre feito com os 

outros e para os outros. Desde os meus 15 anos, estive ligado ao associativismo. 

Recordo este passado com orgulho pelo trabalho realizado e, sobretudo, pela 

aprendizagem que me proporcionou. 

Por conhecer bem o esforço e o empenho que é preciso pôr no trabalho 

associativo, fico muito honrado por esta distinção me ser outorgada por uma 

associação empresarial privada, que, desde 1834, realiza uma relevante e 

imprescindível atividade ao serviço dos seus associados e das empresas 

portuguesas, quer no plano nacional, quer no internacional. 

 

Excelências, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Caras e Caros Amigos, 

 

Cheguei a Dakar, em 2018, para desempenhar pela segunda vez o lugar de Chefe 

de Missão, a primeira vez como Embaixador. Tinha 47 anos, a mesma idade 

com que o patrono deste prémio, Francisco de Melo e Torres, chegou como 

Embaixador a Londres.  
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O trabalho que comecei a desenvolver só foi possível com o valioso apoio da 

Câmara de Comércio, da AICEP e, naturalmente, da minha tutela. 

Em 16 meses, tivemos oportunidade de remodelar e modernizar a Chancelaria 

e a Residência Oficial, para que nesses locais se pudesse mostrar o que de melhor 

fazemos em Portugal, dando assim condições às empresas portuguesas para aí 

se apresentarem aos vastos mercados que cobrimos: Dakar, Conacri, Banjul, 

Ouagadougou, Freetown, Monróvia e Abidjan. 

Durante o ano de 2019, acompanhámos várias visitas oficiais portuguesas e 

muitas missões empresariais, algumas delas com grande sucesso. Cito, como 

símbolo delas, a inesquecível visita de Estado à Costa do Marfim de SEXA o 

Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa.  

Uma diplomacia com os olhos postos no futuro sabe que esse futuro se constrói 

com o sucesso dos nossos empreendedores, que hoje têm a lucidez e a ambição 

de realizar com audácia, conhecimento e inovação.  

Para isso, é fundamental a existência de uma colaboração estreita e fluida com 

os nossos empreendedores e empresários, com vista a uma diplomacia 

económica eficaz na promoção do nosso País e dos seus recursos, valores e 

produtos. 

É isso que temos feito e é isso que continuaremos a fazer.  

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Num dos tempos mais difíceis da nossa História, quando a nossa independência, 

recentemente restaurada, necessitava de ser consolidada e fortalecida o Padre 

António Vieira – contemporâneo do diplomata que dá nome a este prestigiado 

Prémio  - não se cansou de fazer apelo àquilo que melhor define o génio 

português: a universalidade e a capacidade de abertura aos outros. Ele sabia bem 

que é nos momentos duros e exigentes de resistência e luta que devemos dar 
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provas de visão larga, ambição firme e energia renovada e duradoura. 

Vivemos num mundo muito diferente daquele que o Padre António Vieira 

testemunhou. Mas o essencial da lição mantem-se viva e atual: ninguém fará 

por nós o que nos cumpre a nós fazer. Num mundo globalizado e competitivo 

como o do século XXI, esta lição mostra uma atualidade indestrutível. 

Ora esse “fazer o que nos cumpre a nós fazer” só pode ser feito com a colaboração 

do Estado e da sociedade, dos poderes públicos e da iniciativa privada. Uma 

diplomacia verdadeiramente contemporânea, inovadora e eficaz, na qual a 

dimensão económica e empresarial é fundamental, não pode nunca perder isto 

de vista. 

Portugal é uma Nação livre e democrática, com um grande Povo e prestígio 

internacional. Temos razões para ter esperança e confiança no futuro. Mas a 

primeira condição para que essa esperança e essa confiança sejam 

fundamentadas é ter também consciência das nossas fragilidades e do muito que 

há a fazer para as ultrapassar. 

A nossa ainda estrutural fragilidade económico-financeira, o inverno 

demográfico e a forte interdependência face a eventuais crises internacionais 

representam vulnerabilidades e riscos que temos de prevenir com iniciativa, 

trabalho e exigência. 

A diplomacia portuguesa – e na Embaixada em Dakar procuramos ser disso um 

exemplo quotidiano – trabalha no presente com os olhos postos no futuro, 

associando realismo e ambição, idealismo e concretização, ousadia e 

pragmatismo. 

Se, no tempo de Francisco de Melo e Torres e de António Vieira, era com o 

esforço próprio e a vontade coletiva que se venciam os desafios, essa continua a 

ser, no nosso tempo, a única maneira de os enfrentar e vencer. 

Esse esforço e essa vontade exigem. 

Portugal tem empresas grandes, médias e pequenas, que se evidenciam pela 
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qualidade do produto e pela inovação, pela investigação e pelo desenvolvimento, 

pela criatividade e pela estratégia com que se afirmam e vencem nos mercados.  

Não me canso, nem me cansarei, de mostrar aos investidores estrangeiros, com 

quem lido diariamente, os exemplos da excelência do tecido empresarial 

português.  

Há empresas portuguesas ao nível das melhores do mundo e em condições de 

ganhar o desafio da internacionalização, demonstrando capacidade para investir 

na qualidade e inovação, para competir e vender onde a concorrência é 

especialmente exigente, assumindo os fatores de competitividade mais críticos: 

qualidade, inovação, marketing, design, marca, imagem e recursos humanos 

qualificados.  

 Sabemos que é este o bom caminho. O caminho da Liga dos Campeões, como 

diz um grande amigo meu hoje aqui presente. Para ganharmos o troféu, temos 

de o continuar a abrir com determinação e a alargar com visão.  

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Caros colegas, 

 

Cumprindo as responsabilidades que me cabem, estou empenhado em facilitar a 

tarefa de todos os que trabalham na África Ocidental para que Portugal possa 

mostrar o que vale. Faço- o por dever e com dedicação. Faço-o também com 

convicção, com entusiasmo, mesmo com alegria. Se essa foi a razão por que me 

foi atribuído este prémio, recebo-o como uma confirmação e um estímulo para 

a minha missão. 

 Tenho consciência de que o nosso futuro cada vez mais passa por África. A 

África ocidental está entre os melhores casos de sucesso em crescimento 

económico. Está a surgir uma nova geração de empreendedores e de políticos 

naquela zona do mundo. 
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 Estive recentemente em Abidjan e fiquei impressionado com a pujança e o 

dinamismo económico que ali se respira. Sei que há outros exemplos de 

excelência e de ambição por toda a África Ocidental. 

 Os nossos amigos africanos são uma fonte de inspiração para nós e espero que 

Portugal possa também trazer e levar àquela parte do mundo, técnica, inovação 

e conhecimento e universalidade. 

 

Senhor Ministro e ilustres membros do júri, 

 

Os nossos Empresários, a nossa Comunidade e as Autoridades dos países nos 

quais tenho responsabilidades podem contar comigo, enquanto Embaixador, 

para dar cabalmente a conhecer este país moderno, ambicioso e competitivo, 

onde vale a pena investir, que se chama Portugal.  

Neste momento, não posso deixar de referir também essa riqueza insubstituível 

que é a nossa língua portuguesa, cada vez mais afirmativa e a crescer 

imparavelmente - nos próximos 50 anos, vai a caminho dos 350 milhões de 

pessoas, estando presente, desde há 500 anos, nesta zona do mundo. 

A este propósito, deixo uma pequena nota para nos congratularmos com o 

crescente interesse pelo ensino da língua portuguesa no Senegal. Atualmente, 

estamos a caminho dos 45.000 estudantes, o que nos torna um caso quase único 

a nível mundial, dada a área geográfica francófona onde nos encontramos.  

Durante o ano de 2019, a dinâmica das trocas comerciais entre Portugal e os 

nossos sete países (Senegal, Costa do Marfim, Serra Leoa, Libéria, Gâmbia, 

Guiné-Conacri e Burkina-Faso) acentuou-se, refletindo um crescente interesse 

económico bilateral.  

O número de missões empresariais que temos acompanhado nos últimos meses 

aí está para o provar.  

Este é, sem dúvida, um desenvolvimento positivo, para o qual a Câmara de 
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Comércio e a AICEP foram, são e serão imprescindíveis. Acreditamos que a 

recente criação do Conselho consultivo empresarial da Embaixada de Portugal 

em Dakar pode ser uma peça-chave neste processo. A região de África ocidental 

será crucial para o futuro das relações de Portugal e da Europa com o continente 

africano. 

A missão diplomática no Senegal assume com dedicação e entusiasmo um papel 

multilateral preponderante nas relações económicas, sociais e culturais, sem 

esquecer a dimensão política regional protagonizada por Dakar. Estamos 

preparados, temos equipa, temos projeto, temos vontade.  

A prioridade que damos às relações entre a UE e África é uma oportunidade 

para colocar o nosso país no centro da cena diplomática.  

Não abdicamos de ter uma verdadeira política global para o continente africano 

e, em Dakar, podem contar connosco antes, durante e depois da presidência 

portuguesa do Conselho da União Europeia de 2021.  

  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Quero partilhar este Prémio com as Comunidades portuguesas dos sete países 

que geograficamente se integram na minha esfera de ação e a quem reconheço 

um extraordinário dinamismo, empreendedorismo e seriedade. 

Recebo-o também como uma homenagem à Diplomacia portuguesa e a todos os 

diplomatas, que diariamente servem Portugal e os portugueses. 

Agradeço àqueles que, direta ou indiretamente, me ajudaram a construir esta 

carreira de 22 anos, de que me orgulho.  

 

Permitam-me ainda que veja na escolha do meu nome para este Prémio um 

tributo às novas gerações da Carreira Diplomática portuguesa.  

Sinto a responsabilidade geracional de pertencer aos mais novos embaixadores 
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na Secretaria de Estado e, por isso, partilho este momento com todas e com 

todos que, na fidelidade a uma matriz identitária, procuram inovar, avançar 

tecnologicamente na abertura à sociedade e vingar numa arena internacional 

em que os Diplomatas deixaram de ser os únicos protagonistas.  

Agradeço a todos com quem tenho aprendido e trabalhado ao longo desses anos 

no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Muitos deles estão em atividade; 

outros, já estão aposentados; e há ainda outros, de quem não me esqueço, que 

infelizmente já não estão entre nós. 

Estou muito, muito reconhecido à minha equipa de trabalho no Senegal.; ao 

nosso Conselheiro Económico/ AICEP; e aos 37 empresários que endossaram 

a candidatura a este galardão. 

Não me esqueço também das equipas que constituíam o núcleo duro dos Postos 

por onde passei até hoje: Guiné-Bissau, Argentina, Alemanha, Holanda e 

Macau, lembrando a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a 

Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Gabinete do 

Ministro Adjunto, lugares onde fui Chefe de Gabinete. 

Renovo a gratidão a quem me propôs para este prémio. Ao Presidente da 

Câmara de Comércio e Indústria Portugal/ Senegal & África Ocidental, Dr. 

Gonçalo Terenas, Conselheiro de Portugal para a região de África Ocidental 

pelo Conselho da Diáspora Portuguesa.  

Sem o apoio e a dinâmica da Câmara de Comércio Portugal/ Senegal, a minha 

presença hoje aqui teria sido impossível. Não o esquecerei. 

Ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Senhor Secretário de 

Estado da Internacionalização, ao Senhor Secretário-Geral do MNE, ao 

Presidente da AICEP, ao Presidente do Camões, ao Diretor e à Subdiretora do 

Departamento Geral de Administração, muito obrigado por acreditarem no 

meu projeto de um Portugal moderno e competitivo na África Ocidental. 

Estou muito grato à minha família pelo apoio incondicional que me deu em 
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todos os momentos.  

Ao meu Avô João, que já não está entre nós, e que foi, para mim, um exemplo 

de vida, de seriedade e de nobreza de carácter.  

Aos meus Pais, à minha irmã, aos meus Padrinhos.  

Agradeço à Andrea, minha mulher, o seu apoio sem reservas, nos momentos 

bons e menos bons nos 4 continentes onde servimos Portugal. Este prémio é 

inteiramente teu, Andrea. Dedico-o também ao nosso filho João, pois ele 

simboliza o futuro, o futuro melhor que queremos construir.  

Aos irmãos do coração, que são os amigos, muitos aqui presentes, abraço-vos 

emocionado. 

Disseram os antigos que um homem se faz a partir da família e dos amigos que 

possui. Eles são o melhor património e a mais segura riqueza.  

Por isso, digo: Este Prémio é ainda mais meu, porque é também de todos vós. 

 

Muito obrigado. 
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Secretário de Estado da Internacionalização                                                          

Eurico Brilhante Dias 
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Administrador da AICEP                                                        

João Dias 
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CEO da AICEP Global Parques                                 

Filipe Costa 

 

 

 

O meu nome é Filipe Costa, sou CEO da AICEP 

Global Parques, a subsidiária da AICEP que 

desenvolve e gere parques empresariais. Venho 

apresentar o Portugal Site Selection, veículo de 

implementação do “Programa Internacionalizar” no seu Eixo B – Qualificação 

de Recursos Humanos e do Território e Promoção e Qualificação de 

Localizações Empresariais (medidas B3, B4, B5). É uma ferramenta 

desenvolvida pela AICEP Global Parques, cujo objeto é fazer o procurement da 

melhor localização disponível em Portugal para a instalação de cada projeto de 

investimento – seja de Indústria, logística ou Serviços. É guiada por quatro 

propósitos principais: 
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Ser facilmente reconhecível, acessível e utilizável pelos sites seletores 

internacionais. Com um nome e um site intuitivos, no formato de base de dados 

digital com que estão acostumados a trabalhar; 

Transmitir confiança que se trata de informação oficial, fiável e objetiva, 

avalizada pelo Estado Português; 

Garantir que temos o máximo conhecimento possível de toda a oferta nacional 

de localizações empresariais e assim poderemos apresentar sempre as melhores 

soluções nacionais para cada projeto de investimento. As soluções que por isso 

serão as mais competitivas que temos face aos nossos concorrentes 

internacionais; 

Disponibilizar informação transparente e equitativa. Colocando todos os 

concelhos do país em pé de igualdade na demonstração das suas valências para 

acolher projetos de investimento. 

 

Portugal Site Selection um motor de buscas para localizações empresariais em 

Portugal 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=avyt6PigPdo
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O Portugal Site Selection é um motor de busca SIG – Sistema de Informação 

Geográfica, on-line e acessível por computador, tablet ou smartphone, em que 

investidor insere os requisitos do seu projeto. A ferramenta analisa os dados e 

indica as localizações ideais em Parques Industriais, ou Parques de Ciência & 

Tecnologia ou Áreas Logísticas. 

Localiza também office spaces, edifícios ou mesmo salas, para empresas de 

serviços, como por exemplo de Shared Service Centers ou Business Process 

Outsourcing. 
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Possibilita definir parâmetros e prioridades para as necessidades 

infraestruturais de cada projeto. 

Que podem ser por exemplo necessidade de redes de energias de muito alta 

potência, grandes fluxos de água industrial, proximidade de um porto de mar 

com determinadas conexões, nós de ferrovia ou rodovia, centros de investigação 

ou de saber de determinados sectores de atividade económica… 
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Como contexto envolvente, e a pensar nas necessidades de sinergias e Recursos 

Humanos, a ferramenta dá um conjunto de indicadores por concelho. Que inclui 

ainda dados como as 75 maiores empresas exportadoras instaladas; a densidade 

populacional; o índice de envelhecimento; o poder de compra per capita… 
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Além de uma informação mais macro, de dados regionais, com destaque para a 

eventual elegibilidade a cofinanciamento europeu. 

Permite ainda aprofundar a informação por lote, acedendo a uma série de 

informação mais micro. Informação técnica que é fundamental sobretudo para 

quem procura instalar um projeto industrial. Por exemplo: regras e 

possibilidades de edificação; ou serviço de Estações de Tratamentos de Águas e 

Estações de Tratamentos de Águas Residuais. 
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A ferramenta utiliza-se: 

Ou navegando no mapa, pesquisando por região; 

Ou por via da tal pesquisa multicritério, indicando as várias necessidades do 

projeto como sejam o tipo de espaço que procura, as infraestruturas e 

acessibilidades de que carece, as sinergias com outras atividades económicas, a 

proximidade a determinados centros de saber, os recursos humanos desejados. 

Informação que se encontra nos relatórios dos espaços, como os que viram no 

vídeo. Com a possibilidade de imprimir esses relatórios em PDF, inclusive 

relatórios comparativos de diferentes localizações selecionadas. 
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O grosso da informação consultável no Portugal Site Selection é nos entregue, 

e depois atualizada diretamente, pelos municípios e as estruturas que os 

agregam, nomeadamente as Comunidades Intermunicipais e as Áreas 

Metropolitanas. 

Essa e outra informação é sempre colhida de fonte oficial, para máxima 

credibilidade e fiabilidade junto dos utilizadores. 
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Sob a égide da Secretaria de Estado da Internacionalização, a AICEP Portugal 

Global e a aicep Global Parques fazem abordagens periódicas aos municípios, 

em sessões ou visitas organizadas com a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

Nessas sessões são fomentadas a criação de “Dossiers de Investimento” e, claro, 

a inserção da informação das localizações empresariais do concelho no Portugal 

Site Selection. 

Na sequência desses esforços, desenvolvidos sobretudo ao longo do último ano, 

o número de lotes inseridos na plataforma aumentou 145%. 
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É essa informação colhida junto dos nossos parceiros e por nós trabalhada, 

construindo o puzzle, que permite oferecer um conjunto alargado e flexível de 

critérios a selecionar. 

Esse conjunto possibilita à plataforma debitar uma proposta completa e 

direcionada em resposta às necessidades específicas identificadas para cada 

projeto de investimento. 
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Em termos de top 10 de países de origem das consultas surgem sem surpresa 

alguns dos principais investidores externos em Portugal. Sendo que nós 

próprios na AICEP somos os principais utilizadores, perante pedidos de 

informação de potenciais investidores nacionais ou estrangeiros. 

De 2018 para 2019 o número de consultas cresceu 50% e o número de países de 

origem dessas consultas cresceu 85%. 
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Finalmente, quero deixar o apelo aos Exmos. Senhores e Senhoras Chefes de 

Missão para que usem o kit de divulgação que vos colocamos à disposição. 

Colocando o texto e o botão de hiperligação nos sítios de internet e redes sociais 

das Embaixadas e dos Consulados. 
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Difundido o folheto e os vídeos promocionais, em inglês e português, como o 

que viram no início. 

Isso contribuirá para um maior conhecimento e utilização desta plataforma pelo 

site selectors internacionais. Que são os sites selectores profissionais e consultoras 

como a Deloitte nos Estados Unidos ou a Roland Berger na Alemanha; mas 

também a banca de investimento, a advocacia de negócios; além claro, das 

próprias multinacionais. 
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Deixando-vos com o nosso email de helpdesk, caso seja necessária alguma 

assistência, resta-me agradecer a vossa atenção e, sobretudo e desde já, o vosso 

empenho na divulgação do Portugal Site Selection. 

Muito obrigado. 

 

 

  



 
 
 

 Negócios Estrangeiros N.º 9. Edição Digital. Junho de 2020 
 

82 

Ministro do Ambiente e Ação Climática                  

João Pedro Matos Fernandes 

 

 

 

 

Começo a minha intervenção com um agradecimento e um protesto.  

O agradecimento é de facto pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. E 

se o agradecimento faço em nome individual, o protesto atrevo-me a fazê-lo em 

nome coletivo.  

Darem-nos água engarrafada! Para o Jaime, para a Catarina e para mim dar-nos 

água engarrafada é uma coisa que contende – e sei que posso falar no coletivo 

sem sequer olhar para os meus colegas – com os nossos princípios.  

E sobre a água pouco mais direi, pois tenho aqui dois especialistas. Vou tentar 

falar dos outros temas menos líquidos que passam e fazem parte da agenda 

ambiental. 
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Somos hoje na terra quase cerca de 7 mil milhões de habitantes e vamos ser, 

perto de 2050, um número próximo dos 10 mil milhões de habitantes. Isto quer 

dizer que, numa sociedade que naturalmente quer gerar bem-estar, a economia 

vai ter de crescer. E se a pressão sobre os recursos naturais é já hoje 

insuportável e somos só 7 mil milhões, vai ser verdadeiramente intolerável, se 

o modelo não mudar, quando formos 10 mil milhões. Ou seja, temos 

necessariamente de mudar de vida, sendo que, se normalmente é pedido ao 

Ministro do Ambiente que seja agnóstico quanto ao que ao crescimento 

económico diz respeito, eu assumidamente não sou. 

Não tenho a mais pequena dúvida que para gerar bem-estar para os ditos 10 mil 

milhões a economia tem de crescer, mas tem de saber crescer dentro dos limites 

que o sistema natural nos impõe. Crescer com limites obriga-nos a mudanças 

muito grandes, obriga-nos a uma economia definitivamente circular, obriga-

nos, necessariamente, a uma economia neutra em carbono. 

Com a consciência de tudo ser discutível, não tenho a mais pequena dúvida do 

que vos vou dizer. Respeitando a sociedade de bem-estar, de livre escolha e 

democrática que nós temos, ou fazemos nós a escolhas, no sentido de pôr a 

economia a crescer de forma diferente, ou alguém a vai fazer por nós, impondo 

um modelo em que a livre escolha será menor.  

Porque, acreditem, não é catastrofismo aquilo que estamos a fazer ao planeta, 

mas aquilo que estamos a fazer a nós próprios. Nunca se preocupem em salvar 

a Terra. A Terra, desculpem-me falar assim, está se a lixar para todos nós. A 

Terra, façamos o que fizermos, continuará a girar sobre si própria e a andar à 

volta do sol. 

Nós é que não nos aguentaremos. Somos manifestamente uma espécie 

incompetente. Nós, em 5 mil anos, mundo fora, em sociedades que se não 

conheciam, passámos do meio da cadeia alimentar, em que comíamos e eramos 

comidos, para o topo da cadeia alimentar. 
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Ao contrário de outras espécies, como o leão e o tubarão, que demoraram 

milhões ou centenas de milhares de anos para essa evolução, nós fizemo-lo tão 

rapidamente que mais não somos do que imaturos. Essa é também a razão pela 

qual o olhar que o leão, pousado na rocha a contemplar a savana e as espécies 

que por ali andam, é um olhar que nunca verão em homem algum. Temos 

sempre esta insuportável insegurança, perante Deus, perante os outros e 

perante nós próprios, mas, de facto, quem manda no planeta tanto quanto nós 

mandamos, tinha obrigação de ter uma postura muito mais serena. Nós não a 

temos nem nunca a conseguiremos ter e isso resulta, manifestamente, da 

incompetência que temos como espécie para mandar no planeta aquilo que 

mandamos. 

Em 2020 celebram-se, e é bom que se celebrem, cinco anos sobre a assinatura 

do Acordo de Paris. O Acordo de Paris não é uma vitória dos ambientalistas. O 

acordo de Paris é uma vitória da diplomacia – manifestamente, uma vitória da 

diplomacia. O então chefe da diplomacia francesa, Laurent Fabius, foi capaz de 

conduzir um extraordinário acordo multilateral em torno do qual todos os 

países se comprometeram – não foram todos, pois havia um ou dois que ficaram 

de fora, países de pequena dimensão, um deles, curiosamente, por achar o acordo 

pouco ambicioso – a entregar uma contribuição cada vez mais ambiciosa, a cada 

cinco anos. 

Depois de Paris, só tivemos fracas notícias à escala global. Tivemos as fake 

news. Tivemos a posição do Senhor Trump. Tivemos o crescimento explosivo 

das emissões. Tenho de reconhecer que o movimento dos jovens, no último ano 

e meio, é a primeira boa notícia que nos coloca de volta aos princípios e à 

ambição que tem de resultar do Acordo de Paris. 

As políticas ambientais têm intensificado a narrativa de duas gerações. 

Nomeadamente, em Portugal, marcam claramente duas gerações. Uma, a que 

eu chamarei mais reativa, ou se preferirem, mais expansiva, apostou tudo na 
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criação de infraestruturas para resolver problemas ambientais concretos. 

Portugal teve um enorme sucesso com esta primeira geração de políticas e 

também na reserva de espaços para a conservação da natureza. Se esta primeira 

geração das políticas ambientais ainda não está completa – algum dia estará? –

, assistiu-se ao medrar de uma segunda geração, uma geração de políticas que 

entende que o Ambiente é demasiado importante para se ficar pela reação, pelo 

“não”, para se ficar pela obra.  

Quando, em Davos, suspeitos de tudo menos de serem ambientalistas 

reconhecem que as três principais preocupações para o crescimento da economia 

são a escassez da água, a escassez de matérias primas e as consequências das 

alterações climáticas, percebemos que, de facto, o Ambiente deixou de ser uma 

conversa de nicho e passou a ser uma discussão aberta, mesmo sabendo nós que 

a economia não internaliza, não tangibiliza como deve ser aquilo que são as 

consequências ambientais que resultam da atividade humana. 

O Acordo de Paris tem dois verbos aos quais, eu, aportuguesando as suas 

conclusões, acrescento um terceiro. 

O primeiro é mitigar. Mitigar quer dizer reduzir emissões, caminhando para 

uma economia neutra em carbono. 

O segundo verbo é adaptar, isto é, o reconhecimento de que as questões 

climáticas não são nada um problema do futuro, são do presente e é esta geração 

que tem de os resolver. Aliás, é preocupante achar que cabe à “próxima geração” 

resolver algum problema.  

Se leram o Eça verificaram que a geração dos meus avós, que vos posso garantir 

que eram umas santas pessoas, empenhadíssimas e tementes a Deus, era, na 

melhor das hipóteses, uma geração de indigentes, porque era a geração que se 

seguia à dele. Nós nunca confiámos, no tempo passado, na geração seguinte para 

resolver o que quer que fosse. São sempre piores do que nós. E, portanto, estar 

à espera da próxima geração para resolver o que quer que seja é mesmo muito, 
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muito mau princípio. 

O terceiro verbo, que, repito, não faz parte do Acordo, mas que eu, na minha 

tradução livre, me permito incluir no seu legado, é, então, o verbo sequestrar.  

Isto é, nós temos de gerar no planeta estabilidade geológica e estabilidade 

biológica, mas, essencialmente, temos de gerar estabilidade florestal, para 

podermos compensar aquilo que são as emissões de carbono que produzimos. 

Nestas três dimensões, mitigar, adaptar e sequestrar, direi que o verbo em que 

Portugal foi menos bem-sucedido é o verbo sequestrar. 

Portugal praticamente não tem paisagens pristinas. Se pensarem naquilo de que 

mais gostam na paisagem portuguesa, vão certamente ter na vossa memória, na 

vossa visão, um conjunto de paisagens profundamente intervencionadas pela 

mão humana. Da suavidade dos montes do Alentejo aos socalcos do Douro, 

estas são paisagens resultantes de profunda atividade humana. Ora, a atividade 

humana foi – e é –, em Portugal, geradora de biodiversidade. E, por isso, nós 

temos de, entre outras coisas, aumentar a nossa capacidade de sequestro, 

apropriando-nos dos seis milhões de hectares de florestas, matos e paisagens 

bio diversas nacionais. Temos de reduzir para metade a área ardida no nosso 

país, para termos a capacidade de sequestro necessária. Ser neutro em carbono 

não quer dizer emissões zero, quer dizer emitir tanto quanto somos capazes de 

sequestrar em gases carbónicos e, para isso, temos de intervir (a literatura é 

clara e o nosso plano também) em 20% desta paisagem, ou seja, em 1,2 milhões 

de hectares. 

Temos de o fazer em 10 anos, contrariando a natureza, desculpem-me falar com 

esta franqueza, ou seja, recuperando o mosaico de paisagem e de 

descontinuidade do tempo em que havia atividade agro-silvo-pastoril mais 

robusta e uma agricultura mais disseminada pelo território. Só conseguimos 

combater com eficácia o flagelo dos fogos rurais alterando a paisagem e 

restaurando os ecossistemas.  Temos muito que fazer aqui. 
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Haver tanto por fazer não significa que não haja sido feito muito. Pelo lado da 

adaptação, por exemplo. Nós temos tido uma grande preocupação com o litoral, 

tentando reverter a perda de território por via da erosão costeira (Portugal 

perdeu 13 quilómetros quadrados de costa nos últimos 50 anos). Temos tido 

uma grande preocupação com as bacias hidrográficas e com a necessidade de 

manter galerias ripícolas robustas (que também são, já agora, excelentes linhas 

de defesa contra a propagação dos fogos). Temos tido uma grande preocupação 

com a fertilidade dos solos e fizemos um extraordinário caminho na construção 

de infraestruturas:  nos últimos 20 a 25 anos, investimos, em Portugal, 11 mil 

milhões de euros no ciclo urbano da água.  

Um grande investigador, Paul Reiter, publicou um artigo chamado The 

Portuguese Miracle a propósito do esforço de investimento e das consequências 

daí resultantes para a qualidade da água em Portugal. Foi esse esforço que nos 

permitiu, em 20 anos, passarmos de 50% de água segura na torneira para 98,9%. 

Foi esse esforço que nos permitiu passarmos de 65 bandeiras azuis nas praias 

do litoral para 352 bandeiras azuis: e o miracle não foi a melhoria da água do 

mar mas o esforço, invisível, de saneamento e de tratamento de esgotos. 

Com estes investimentos, Portugal tem, de facto, uma robusta estrutura, pública 

e privada, de empresas, de projeto, de planeamento, de reconstrução, de 

produção de equipamentos e de gestão. É essa competência que nos permite ter 

o mais luxuoso produto que se possa imaginar: água potável, água tratada, água 

barata (um litro de água engarrafada custa, em Lisboa, mil vezes mais que um 

litro de água da torneira). 

Não tenham a mais pequena dúvida de que, em torno da empresa Águas de 

Portugal, 100% pública, em torno da Parceria Portuguesa para a Água, que 

coliga todo este universo de empresas, podemos gabar-nos do que Portugal fez, 

do que Portugal faz, do que Portugal ainda está a fazer. 

No domínio da adaptação há duas áreas que me parecem particularmente 
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relevantes, que têm a ver com as intervenções em curso na rede hidrográfica, 

nos rios (mais até nas ribeiras do que nos rios, para ser completamente rigoroso) 

e no litoral, utilizando apenas soluções de base natural. 

Do conjunto de coalitions que resultaram da última reunião do clima em Nova 

Iorque, Portugal tem um papel de relevância nas Nature-based Solutions e 

manifestamente, dentro destas soluções de base natural, nós temos mesmo já 

uma grande experiência de como fazer. Não faz sentido continuarmos a plantar 

esporões de pedra na praia, não faz sentido imaginar passagens hidráulicas feitas 

em betão: o que faz sentido é mesmo a utilização soluções de base natural.  

Temos agora um grande projeto no rio Ceira, um poderoso afluente da margem 

esquerda do Mondego, em que aplicaremos estas Nature-based Solutions, 

soluções mais baratas, de manutenção mais simples, soluções rapidamente 

apropriadas pela própria natureza, soluções que ao nível do projeto ainda estão 

enclausuradas nos centros de saber, as universidades, mas que começam agora 

a migrar para o mundo empresarial.  

A terceira dimensão de Paris é a da mitigação.  

Orgulhosamente, desde 2016, em Marraquexe, Portugal foi o primeiro país que 

no mundo se comprometeu com a neutralidade carbónica até 2050. Não nos 

ficámos apenas pela proclamação, mas concebemos um roteiro de neutralidade 

carbónica, um roteiro bem desenhado, de grande compromisso, que percorre 

todos os setores de atividade nacional. 

De 2017 para 2018, a União Europeia reduziu em 3% as suas emissões; no 

mesmo período, nós reduzimo-las em 9%, num tempo em que a nossa economia 

cresceu acima da média europeia.  

Segundo um dado, ainda precário, mas que foi publicitado por associações 

ambientalistas, Portugal terá reduzido em cinco milhões de toneladas as 

emissões de 2018 para 2019. Para terem uma ideia, se fosse esta a progressão 

linear das emissões, em 15 anos seríamos neutros em carbono e não daqui a 30. 
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Note-se que este esforço de redução foi feito enquanto conseguimos baixar o 

preço da eletricidade, que em Portugal, nos últimos quatro anos, desceu 8,5%, 

enquanto, na Europa, subiu 6%. 

No leilão solar que promovemos em 2019, conseguimos o preço mais baixo de 

produção do mundo a partir desta fonte renovável. O preço médio foi de 20€ 

por megawatt/hora, tendo um dos lotes atingido um recorde mundial, de 14,7€ 

por megawatt/hora, valor que não se consegue nem no mais seco e soalheiro 

deserto do México. Lembremos, para que os valores que citei tenham um termo 

de comparação, que no mercado ibérico o preço oscila, consoante os dias da 

semana, entre 45€ e 55€ por megawatt/hora. Ou seja, Portugal tem uma posição 

de reconhecida estabilidade que permite dar continuidade a estes investimentos, 

certamente muito interessantes para investidores institucionais que apostam 

em projetos a 20/30 anos. Mas, mais do que isso, temos também o know-how 

para poder realizar estes leilões em qualquer lugar do mundo. 

Imagino que o meu tempo esteja perto do fim, mas não queria terminar sem vos 

deixar mais duas ou três notas. 

Em primeiro lugar, uma nota para a existência de um fundo que causa muita 

inveja a outros ministérios: o Fundo Ambiental.  

O Fundo Ambiental foi criado por nós no Ministério do Ambiente e não resulta 

de nenhuma cobrança adicional de algo a alguém. Ele é o resultado da fusão de 

um conjunto de fundos que existia no Ministério, com uma complexidade de 

gestão própria da tradição da nossa administração, e que neste momento se 

tornou num poderoso instrumento de intervenção, com muito mais receitas do 

que as que o Ministério das Finanças estimou à altura da sua criação.  

A principal receita do Fundo Ambiental são as licenças de carbono, isto é, a 

venda da possibilidade de emissão de dióxido de carbono (CO₂). Na altura, a 

tonelada de CO₂ custava 6€ e, neste momento, atinge 24€. Esta quadruplicação 

fez com que, objetivamente, as receitas, então inferiores a 100 milhões de euros, 
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sejam hoje superiores a 400 milhões de euros. Com uma grande liberdade de 

gestão, com uma grande liberdade de decisão, podemos e temos alocado uma 

parcela destas verbas à cooperação.  

São aproximadamente 2,5 milhões de euros por ano que nos têm permitido agir 

nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, mas também em Timor e 

na Tunísia. Deixem-me vos dizer que podemos e temos capacidade para 

continuar a agir no setor da cooperação, em projetos que resultem sobretudo 

em ações concretas e envolvendo sempre, o que não quer dizer exclusivamente, 

empresas portuguesas. 

O ano 2020 é, de facto, um ano particularmente relevante para as matérias 

ambientais. E essa relevância começou em Lisboa, a 10 de janeiro, quando a 

cidade se tornou a primeira do sul da Europa a ser Capital Verde Europeia.  

Um acontecimento muito relevante, um acontecimento muito mais do que 

festivo, um acontecimento de compromisso, um acontecimento em que Lisboa 

se assume verdadeiramente como capital, isto é, pensando nos seus, mas 

pensado no capital natural do país todo, ao tornar-se a porta de entrada para 

uma raríssima diversidade de paisagens na União Europeia. 

Há uns anos recordo-me num livro ter descoberto que na Europa há 11 

macrounidades de paisagem, desde a tundra até ao montado de sobro, e dessas 

11 unidades de paisagem europeias há seis em Portugal.  

O próximo grande acontecimento ambiental à escala mundial acontece também 

em Lisboa: a Conferência dos Oceanos, em junho.  

É uma Conferência de uma extraordinária relevância, na qual vamos poder 

mostrar muito do que fazemos e sobretudo o compromisso relativamente ao que 

queremos fazer neste extraordinário estabilizador do clima que são os oceanos, 

não esquecendo a valorização da riqueza desses mesmos oceanos, riqueza eco 

sistémica, riqueza de biodiversidade, riqueza económica. 

Um outro grande momento ocorrerá em outubro, na China:  a Conferência da 



 
 
 

 Negócios Estrangeiros N.º 9. Edição Digital. Junho de 2020 
 

91 

Biodiversidade.  

A COP da Biodiversidade é também particularmente relevante por ocorrer na 

China: ao chamarem a si esta realização, os chineses estarão certamente 

disponíveis para um compromisso e é muito relevante que a China se 

comprometa à escala mundial com a preservação da biodiversidade e a 

valorização de capital natural. 

Antes de Dezembro e da COP do Clima, em Glasgow, cada país terá de 

depositar a sua estratégia a longo prazo para o clima. Portugal já a depositou 

em setembro passado. Somos um dos nove países que já o fizemos, 

comprometendo-nos com uma estratégia de longo prazo, até 2050. 

Basicamente, a estrutura da nossa estratégia é o próprio roteiro para a 

neutralidade carbónica, documento que é também um produto, produto que 

pode ser transacionável fora de portas, junto de países que queiram partilhar 

igual ambição.  

Sabemos que existe uma fortíssima expetativa de que esta conferência de 

Glasgow seja mais bem-sucedida do que a anterior. Não estou aqui para 

mascarar nada. A COP de Madrid, mesmo que corresse bem, dificilmente 

poderia mostrar que correu bem. Porquê? Nunca houve tanta expectativa do 

lado de fora perante uma conferência do clima que, em rigor, tinha pouco que 

decidir. Por muito que tudo tivesse sido muito bem decidido, haveria sempre 

um amargo de boca; ora, como quase nada foi decidido, imaginem a dimensão 

do amargo de boca.  

Isto não se pode repetir em Glasgow. A União Europeia não tem ainda uma 

posição convergente em todos os seus Estados membros no que diz respeito à 

neutralidade carbónica em 2050.  

Vamos acreditar que o Just Transition Fund vai ser uma boa ajuda, mas eu estou 

sinceramente convencido de que os dois ou três países mais desalinhados não 

têm só um problema de falta de verbas. São países numa posição mais difícil do 
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que portuguesa e que estão menos motivados, também por razões históricas, 

pois não fizeram o trajeto que já fizemos.  

Nós vivemos num país em que 55% da eletricidade já provém de fontes 

renováveis, valor incomparável com países do centro e do leste da Europa, Não 

tenho grandes dúvidas de que a esses países não falta só dinheiro; falta-lhes 

também vontade política para esta transição. É por isso determinante que a 

Comissão e todos os outros países que compõem o Conselho estejam 

particularmente atentos para garantir o accountability dessas mesmas verbas, 

porque é fundamental que isso aconteça para poder haver sucesso e haver 

sucesso justo. 

A rematar, notar que Portugal resolveu uma parcela significativa do 

investimento nas suas infraestruturas. Temos ainda problemas de dimensão na 

gestão dessas infraestruturas, deficiências que vamos ter de colmatar, não vale 

a pena dizer que o mundo são só rosas. Portugal é também dos países que na 

Europa mais sofre com aquilo que são hoje as consequências das alterações 

climáticas, seja por causa da agressão no litoral, seja porque a seca a sul do Tejo 

deixou de ser um problema conjuntural e passou a ser um problema estrutural.  

O Tejo, este ano (sei que vou dizer uma barbaridade geográfica), comportou-se 

como uma cordilheira e não como um vale, porque nunca choveu tanto acima 

do Tejo, nos últimos anos, e tão pouco abaixo do Tejo.  

Tenho uma enorme dificuldade em convencer os meus pais, que moram no 

Porto, de que há seca, porque há cinco meses que chove quase todos os dias na 

Invicta.  

Isto dito, não tenho a mais pequena dúvida de que Portugal é líder no combate 

às alterações climáticas. Tem um roteiro que lhe mostra que, dos três cenários 

estudados, o que mais lhe assegura essa neutralidade é aquele em que a 

economia mais cresce, uma economia, repito, cada vez mais circular, numa 

Europa que só tem 9% das matérias primas de que necessita para o seu 
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crescimento.  

Como nenhum de nós pode dizer que o mundo está mais seguro, também do 

ponto de vista económico é tão relevante a aposta nessa circularidade, mantendo 

na economia e aproveitando matérias primas cada vez mais escassas.  Este é o 

projeto de desenvolvimento e de bem-estar de que precisamos, de compromisso 

para com os outros, de compromisso para connosco próprios, criador de riqueza. 

Por isso desatendemos às vozes dos que nos avisam para recuarmos da linha da 

frente, dos que nos pedem para caminhar para a média, porque quem tal diz, 

com todo o respeito, diz uma tolice, porque quem estiver na linha da frente no 

combate às alterações climáticas vai ser duplamente ganhador. 

Ganhador no compromisso que tem perante os outros e no bom nome que lhe 

poderá advir.  Ganhador porque este é um projeto de investimento e de criação 

de riqueza, que, para terem uma ideia, representa, para além do cenário business 

as usual, um investimento adicional de 2 mil milhões de euros a cada ano, para 

que as nossas emissões possam reduzir em 85%, o valor necessário para sermos 

neutros em carbono em 2050. 

Muito obrigado!  
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CEO da Sanitation and Water for All                     

Catarina Albuquerque 

 

 

 

Em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite do Instituto 

Diplomático para participar neste Seminário. Venho falar sobre água e tentarei 

fazer a ponte entre a parte internacional, mas também aquilo que poderá ser de 

interesse para a diplomacia portuguesa. 

Como já foi hoje dito, em 2015 a Assembleia Geral das Nações Unidas 

aprovou os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o objetivo 6, 

que é o objetivo da água, tem um impacto muito sério na realização ou não, ou 

na falha da realização de qualquer um dos outros Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Sem água e saneamento para todos não conseguiremos combater a 

pobreza extrema, não alcançaremos nunca a igualdade de género, porque são as 
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raparigas e as mulheres que, em 80% dos casos, são responsáveis por ir buscar 

e carregar água quando não há água no domicílio.  

São também as mulheres e as raparigas que ficam em casa para tomar 

conta de familiares doentes que podem estar a sofrer de doenças transmitidas 

pela água. 

Também sem a água não vamos nunca conseguir a saúde e educação 

para todos. Lembro-me de visitar uma aldeia no sul do Egito e falar com uma 

mãe que tinha já uma torneira de água dentro de casa e que me mostrou a 

torneira com grande orgulho. Perguntei-lhe: Como é que a sua vida mudou? E 

ela olha para mim, muito espantada com a pergunta que lhe tinha feito, e disse-

me: “Agora as minhas 4 filhas vão à escola, coisa que não podiam fazer antes 

porque andavam ocupadas a buscar água. E agora eu posso trabalhar.” 

Sem a água também nunca viremos a ter sociedades justas e inclusivas 

nem conseguiremos conservar os oceanos. Como também já foi referido, o 

sector da água sofre um impacto significativo das alterações climáticas o que 

vem colocar um stress adicional no objetivo de atingir água e saneamento para 

todos. 

Já sabemos que apesar de terem sido feitos muitos progressos durante a 

época dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a verdade é que o fosso 

entre aqueles que têm e os que não têm acesso aumentou. A brecha esta mais 

pronunciada, e aqueles que tinham algum acesso, muito vezes melhoraram o 

acesso, sendo que aqueles que não tinham acesso continuam sem acesso. Tem 

sido mais difícil chegar àqueles que são mais vulneráveis, que moram em zonas 

mais periféricas das cidades ou em zonas rurais.  

O que acontece é que com as alterações climáticas estas desigualdades, 

tendem a agudizar-se e as alterações climáticas estão a colocar uma pressão 

maior nos recursos de água que são por si só limitados e estão a tornar os 

vulneráveis ainda mais vulneráveis. 



 
 
 

 Negócios Estrangeiros N.º 9. Edição Digital. Junho de 2020 
 

96 

Por isso promover o Objetivo de Desenvolvimento 6 e realizar os 

direitos humanos à água e ao saneamento, e importante na realização de outros 

direitos humanos e também de outros Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, mas também a água, ou o sector da água, pode contribuir para a 

mitigação dos efeitos das alterações climáticas e permitir-nos atingir um futuro 

sustentável. 

Portugal tem desempenhado um papel de destaque nas Nações Unidas, 

que eu saiba pelo menos há 40 anos no desenvolvimento de normas jurídicas na 

área dos direitos humanos.  

Foi graças a Portugal que a então Comissão de Direitos Humanos 

colocou os direitos económicos, sociais e culturais na sua agenda. 

Foi por impulso de Portugal que essa mesma Comissão começou a criar 

mandatos de relatores especiais, nesta matéria em 1998. E foi também pela mão 

do Conselho de Direitos Humanos que as Nações Unidas aprovou um novo 

tratado internacional que permite a apresentação de queixas junto da ONU por 

alegadas violações aos direitos económicos, sociais e culturais. 

Assim, o contributo de Portugal e da nossa diplomacia para o 

desenvolvimento e aprofundamento dos debates, mas também para muitos 

avanços na área de direitos humanos é reconhecido mundialmente. Muitas vezes 

perguntam-me “Como é que Portugal conseguiu ganhar esta reputação na área 

de direitos humanos em geral e na área dos direitos económicos, sociais e 

culturais em particular?  “Parece-me que mantivemos a chama acesa durante 

muito tempo e fizemos o trabalho de formiguinha, no qual somos bons. Fizemos 

o trabalho de formiga e fomos persistentes numa altura de falta de atenção a um 

grupo significativo de direitos humanos, o que nos permitiu também ter um 

papel pioneiro no desenvolvimento desse marco jurídico. 

Agora o que me parece é que esta fase de standard setting ou esta fase 

mais normativa que foi muito importante e necessária parece-me que está a 
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chegar, ou já chegou, a uma fase de fasing out. Retomando o que o Eng. Melo 

Batista referiu, de Portugal passar o seu know how além fronteiras e também 

aquela ideia que ele referiu da importância não só de uma abordagem bottom up 

mas também de uma top down, na minha modesta e imparcial opinião, faria 

sentido que a diplomacia portuguesa, e que o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, elegesse a água como uma prioridade de politica externa.  

E a água, como nós já vimos, alinha-se, contribui para, depende de, e 

enquadra-se perfeitamente nos nossos objetivos em matéria de política externa 

na área de direitos humanos, na área da paz e também na área do 

desenvolvimento. 

Portugal, como também já foi dito, alcançou uma serie de progressos 

recentemente na área da qualidade da água, bem como do tratamento de águas 

residuais, por isso “temos a matéria fresca”. Não somos um país demasiadamente 

rico, somos vistos como um “futuro possível e alcançável” por muitos países, 

temos cursos de água internacionais, estamos a ser afetados seriamente pelas 

alterações climáticas que estão a afetar também o acesso e a gestão da água. 

Desta forma concentramos uma seria de boas praticas, mas também de desafios 

com os quais muitos países se podem identificar.  

Eleger a água como prioridade da nossa política externa, seria 

igualmente uma forma de dar continuidade ao trabalho que temos vindo a 

desenvolver na área dos direitos humanos, seria uma forma de passar a uma fase 

de aprofundamento e de tradução ou implementação prática de direitos 

económicos, sociais e culturais.  

A água poderia ser vista como uma espécie de um case study nosso, que 

nos permitiria obter ganhos e visibilidade nos fora internacionais. Ainda há 

pouco a Senhora Secretária de Estado referiu o nosso soft power que me parece 

ser possível de agarrar por já termos uma certa gravitas e reconhecimento na 

área de direitos humanos, mas também porque, como já disse, temos obtido 
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sucessos a nível nacional na realização deste direito. 

E como é que isto poderia ser feito?  

Obviamente parecem-me todas as ideias propostas pelo Sr. Eng. Jaime 

Melo Batista maravilhosas. Também acho que a parceria da ONU que dirijo – 

a Sanitation and Water for All - poderia ser outra porta de entrada para 

Portugal, que por acaso já é nosso membro, para expor e transmitir o know how, 

para se expor mais ainda aos níveis nacional, regional e global. A título de 

exemplo, reunimos a cada 18 meses ministros do sector e ministros das finanças 

do mundo inteiro. Em abril próximo iremos realizar a nossa próxima reunião 

de ministros das finanças no Banco Mundial com a participação obviamente do 

Presidente do Banco e também esperemos da participação de alto nível das NU.  

Temos um Conselho de Administração do qual Portugal é membro, 

trabalhamos com 78 governos em todos os continentes, temos várias agências 

das Nações Unidas como nossos membros, bancos regionais de 

desenvolvimento, o Banco Mundial, fundações filantrópicas, como a Fundação 

do Bill e Melinda Gates, universidades, entre outros. 

Por outro lado, Portugal pode continuar a desempenhar um papel 

importante, mas agora na área da água no seio da CPLP, do espaço Ibero-

americano, da UE. O senhor Engenheiro Jaime Melo Baptista também referiu 

a nossa próxima Presidencia da União Europeia, ocasião que se prestara 

seguramente a impulsionar a atenção a água e a priorização da água na agenda 

europeia.  Também podemos utilizar outras plataformas nas quais estamos 

envolvidos, como a OCDE, os bancos de desenvolvimento e obviamente 

também nas Nações Unidas, em várias vertentes, ara impulsionar esta agenda e 

para posicionarmos Portugal como um país que pode dar cartas nesta matéria.  

Obviamente que na área da cooperação para o desenvolvimento a água 

também poderia figurar de uma forma ainda mais proeminente.  

O Fórum Económico Mundial, e o Senhor Ministro já referiu essa 
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matéria, tem vindo a eleger há vários anos a água como uma das 3 maiores 

ameaças à paz e à estabilidade do planeta.  

A 31 de Dezembro do ano passado, o jornal The Guardian citando o 

Pacific Institute na Califórnia (que tem vindo a registar os incidentes de 

violência relacionada com a água) noticiou um aumento da mesma na última 

década. Tem-se tratado de lutas pelo acesso a fontes da água, mas também se 

tem verificado ataques a sistemas de água para uso civil como na Síria, no 

Iraque, entre outros. 

O Instituto Mundial de Recursos afirmou em agosto que 17 países que 

detêm um quarto da população mundial estão a braços com stress hídrico 

extremamente elevado, 12 dos quais estão no Médio Oriente. Estas tensões são 

resultado do aumento da população, combinado com má gestão de recursos, com 

más políticas públicas e obviamente também com as alterações climáticas.  

Portugal tem provas dadas nestas matérias, em matéria de direitos 

humanos, em matéria de água – gestão do recurso e serviços de água. Porque 

não utilizar estas lições para servir o mundo e a nossa política externa? 

Não há tarefa mais nobre que promover a paz, o desenvolvimento e os 

direitos humanos e no caso Português, como não podemos chegar a todo o lado, 

porque não começar pela água? 
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Secretário Geral do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros                                                            

Álvaro Mendonça e Moura 

 

 

 

Boa tarde e Bom Ano a todos,  

No encerramento deste Seminário Diplomático 2020, na continuação dos 

Seminários em boa hora lançados na primeira metade dos anos 90, já lá vão 

quase vinte anos, queria hoje focar dois pontos importantes para a nossa 

atividade externa, antes de abordar as questões de restruturação interna a que 

já ontem o Senhor Ministro se referiu.  

Acabámos de assistir ao painel temático sobre a agenda ambiental.  

Não foi por acaso que esta matéria foi escolhida para o nosso seminário de 2020. 

A agenda ambiental tem vindo a assumir uma importância crescente na política 
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internacional e nas discussões domésticas que condicionam a atuação dos vários 

governos na área externa.  

Precisamente há um ano pedi a vossa especial atenção para um conjunto de 

questões transversais que a meu ver era necessário tornar centrais na nossa 

atuação diplomática, a questão ambiental era precisamente a primeira entre elas. 

Volto hoje a insistir nesse ponto – temos de saber tornar-nos incontornáveis 

nas discussões internacionais de algumas questões transversais e para tanto é 

necessário que todos estejam atentos às possibilidades que possam aparecer de 

intervenção nossa nessas matérias e incluam nas vossas análises e comunicações 

para a Secretaria de Estado o posicionamento dos países onde estão acreditados 

nessas questões.  

Essa informação sobre o posicionamento dos diversos países nas questões 

debatidas nas organizações internacionais não deve assim ficar limitada às 

nossas Missões junto das respetivas organizações, antes deve ser 

crescentemente antecipada e acompanhada pelas nossas embaixadas bilaterais.  

Mas é importante definirmos bem quais são, dentro dessas questões 

transversais, aquelas em que temos reais possibilidades de assumir um papel de 

relevo ou, pelo menos, de referência moral, de defesa de valores. Em termos de 

referência moral, temos assumido um papel importante no debate europeu sobre 

migrações e é importante manter esse papel e essa ligação a valores 

fundamentais de respeito e proteção pela vida humana, mesmo se é certo que 

estamos longe do nos incluirmos na primeira fila dos países mais afetados pelo 

fenómeno. Teremos de continuar, à nossa escala, a dar exemplos concretos de 

atuação no apoio e acolhimento a refugiados e a criar canais legais para 

podermos receber os imigrantes de que necessitamos, como o Senhor Primeiro-

Ministro acabou de nos sublinhar, mesmo se igualmente temos de ter 

consciência de que este é um tema que se coloca a outros numa escala bem 

diferente. Por isso aqui importa antes de mais servir como referência, ao mesmo 
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tempo que temos de usar de toda a nossa capacidade para entender os outros e 

construir consensos.  

Já nas questões ambientais ninguém esperará que Portugal assuma um papel de 

destaque nas discussões, por exemplo, sobre o carvão, mas seria estranho e uma 

oportunidade perdida se não estivéssemos na frente das discussões sobre as 

energias renováveis, sobre o oceano ou, como ficou tão claramente ilustrado no 

painel anterior, sobre a água. Sobre estas três matérias, renováveis, oceanos e 

água, em concreto, Portugal tem de participar ativamente em todas as 

discussões, em todos os encontros onde a nossa presença seja possível. Porque 

temos aqui interesses fundamentais, porque temos know how, porque temos 

empresas nos setores, porque temos um passado que facilita a nossa aceitação 

como atores relevantes. É por isso importante que se reforcem os contactos 

nessas matérias, não só a nível dos ministérios dos estrangeiros, mas também 

com os ministérios setoriais relevantes dos países onde os nossos diplomatas 

estão acreditados, bem como de outros atores e interlocutores que 

manifestamente interessem. Procuraremos reforçar o que tem vindo a ser feito 

já , nomeadamente pela DGPE e pela DGAE, no sentido de habilitar as 

embaixadas bilaterais com a informação necessária sobre estas questões 

transversais e , de modo claro, com a indicação de quais nos interessam 

particularmente e porque nos interessam (por exemplo, porque razão- também 

económica- nos interessa defender a preservação de certos condicionamentos 

nos oceanos). Não nos esqueçamos que para além da dimensão de ‘dever ser’ 

existe também quase sempre no domínio da ação externa do Estado aquilo a 

que prosaicamente se chamam os interesses, não os podemos esquecer.  

O segundo ponto que vos queria hoje sublinhar, este de uma forma muito 

marcada, é o da necessidade de sairmos – e incentivarmos os nossos 

colaboradores, sobretudo os mais jovens, a saírem - daquilo a que chamaria a 

nossa zona de conforto intelectual. Ainda ontem o Ministro das Relações 
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Exteriores de Angola falava, de uma forma clara, de “surpresa estratégica 

permanente”, ora de certa forma essa é a nova realidade a que temos de nos 

habituar. O desafio para nós não pode ser apenas o da contenção de danos, o da 

adaptação à novidade do dia (como de alguma forma foi e é o nosso correto 

posicionamento face ao Brexit, com um comportamento importante para a 

definição da posição do conjunto da UE e com um traçar de linhas para o futuro 

da relação com o RU). Importa ir mais além e é necessária uma reflexão 

substantiva sobre a adaptação dos nossos interesses a um contexto 

internacional novo em que alguns dos pilares em que tem assentado a nossa 

política externa nas últimas décadas apresentam fissuras anteriormente 

inimagináveis. Não estou a propor nenhuma mudança drástica no nosso 

posicionamento externo - nunca acreditei em revoluções por muito bem 

intencionadas que fossem - mas estou efetivamente a sugerir que a vossa 

reflexão não dê necessariamente por adquirida a manutenção exata dos 

parâmetros que têm enformado o núcleo central da nossa política externa. As 

mudanças em gestação na cena internacional são evidentes, não esperemos pela 

sua completa consumação para sobre elas refletirmos e dela retirarmos as 

necessárias consequências. Esta reflexão terá de ser feita e, a nível nacional, 

muito gostaria que fosse liderada pelo nosso Ministério, mesmo se as 

consequências abrangerão áreas muito mais alargadas, da tecnologia ao 

comércio, à defesa, etc. e tocarão áreas tão sensíveis como a futura tecnologia 

das comunicações, quem sabe se o porto de Sines, etc. Pela nossa parte 

procuraremos através do IDI fomentar a discussão destas matérias através de 

debates que possam obrigar a uma reflexão substancial e eventualmente 

provocadora. Conto com a vossa colaboração, não tenham medo da reflexão 

partilhada.  

Para isto é igualmente importante que nos mantenhamos atualizados e que 

procuremos o conhecimento das matérias, que apostemos numa formação 
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contínua, individual e coletiva, mas sobre este assunto ainda vos voltarei a falar.  

Dito isto queria agora abordar as questões internas do MNE.  

Ouvimos ontem do Senhor Ministro uma referência à reestruturação do MNE, 

fundamentada em quatro dimensões, que me permito aqui repetir: i) Novo 

modelo de gestão consular; ii) capacitação dos serviços centrais; iii) questões de 

recrutamento, contratação e carreira profissional e iv) rede diplomática e 

consular. Sobre a primeira já vos falaram a Senhora Secretária de Estado das 

Comunidades Portuguesas e o Diretor Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidade Portuguesas.  

Peço agora um pouco da vossa atenção para as restantes três dimensões, para 

vos (re)afirmar, ciente que estou, que o MNE necessita desesperadamente de 

Recursos Humanos capazes, porque qualificados, e dedicados, porque 

motivados. E esta vertente do Ministério mantém-se como a mais evidente 

carência, quer nos serviços internos, quer nos externos, inviabilizando muitas 

vezes o funcionamento adequado de alguns postos e serviços que acabam a 

apenas “sobreviver”, no limite mínimo dos seus recursos. Como ontem 

acentuava o Senhor Ministro, a primeira tarefa é identificar os problemas para 

de seguida nos podermos concentrar na sua adequada resolução. Pois bem, o 

problema principal do MNE está (agora) claramente identificado, é a escassez 

de recursos humanos:  

 

Números a reter:  

➢ O MNE abrange um universo de 2290 trabalhadores – 690 nos 

serviços internos e 1600 nos serviços externos  

➢ 133 postos (77 embaixadas; 8 missões; 40 consulados; 8 viceconsulados)  

➢ 263 Diplomatas em posto // Postos ainda com só 1 diplomata – 9  

➢ Nº de trabalhadores dos SPE – 1269 (a 1 de out.); 1260 (a 31 de 

dezembro) – em 2 meses saíram 9 e estimamos uma média de saídas 
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anual – 60  

➢ Nº de postos sem o que se considera número mínimo de trabalhadores - 

51 Embaixadas e 33 Consulados  

➢ Nº de diplomatas nos serviços internos – 180 (manifestamente pouco)  

➢ Nº de diplomatas em gabinetes – 29  

➢ Nº de diplomatas em Organismos internacionais (incluindo o SEAE) – 

20  

 

Os números dispensam grandes comentários. Mas não basta a decisão de 

reforçar os quadros para resolver o problema, para que tenhamos trabalhadores 

qualificados e motivados necessitamos de - em primeiro lugar - levar a cabo uma 

revisão salarial, sobretudo nos serviços externos, por manifesto desajuste das 

tabelas em vigor. O cenário nos Serviços Periféricos Externos (SPE) revela que 

os trabalhadores deste quadro ou estão muito perto da idade da reforma, ou 

rescindem contrato porque lhes oferecem melhores condições salariais, muitas 

vezes noutras embaixadas, ou ficam apenas pequenos períodos tempo a 

beneficiar de alguma formação, como se de um curto estágio se tratasse, ou, 

pior, pura e simplesmente não se encontra quem concorra aos concursos que se 

abrem para recrutamento. Urge criar condições de trabalho e de remuneração 

para que consigamos um quadro permanente adequado e capaz.  

Também nos serviços internos diariamente nos debatemos com a falta de 

“atratividade do MNE”. O que nos carateriza como ministério de soberania não 

chega hoje manifestamente para que o funcionário se apegue. Para todos aqueles 

que não integram a carreira diplomática – e no futuro, receio bem, porventura 

também para estes- competimos com outros ministérios ou outros órgãos do 

estado na captação dos melhores. Teremos de ser criativos naquilo que 

oferecemos, mesmo se esta capacidade muitas vezes não depende só de nós, e 

teremos de nos debruçar de forma nova sobre a promoção de medidas de 
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conciliação da vida profissional com a vida familiar. Se em alguns aspetos 

financeiros não podemos equiparar-nos a outros, públicos e privados, então 

teremos de oferecer outro tipo de vantagens. Note-se que sem um reforço do 

quadro interno alguns dos grandes objetivos em termos de administração, como 

seja a cada vez mais importante centralização em Lisboa de diversas funções 

administrativas exercidas pelos postos, só conseguirá evoluir de forma 

exasperantemente lenta.  

Gostava agora de abordar, em concreto, algumas dimensões da reestruturação 

ontem referidas pelo Sr. Ministro, que temos vindo a trabalhar no último ano e 

que contamos em breve submeter a consulta e a decisão política. Cinco pontos:  

1. Começando por um novo Estatuto da Carreira Diplomática, que terá de 

rever questões como: as competências dos órgãos de gestão, o regime da 

disponibilidade, prazos e procedimentos para movimentos diplomáticos e 

promoções, a compatibilização com o exercício de funções em organizações 

internacionais, incluindo o Serviço Europeu de Ação Externa, a valorização 

do papel do cônjuge, a clarificação do regime de jubilação próprio à carreira 

diplomática, a formação, entre outras matérias. Temos, como é óbvio, bem 

presentes as propostas da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, 

mas estamos naturalmente abertos a quaisquer outras sugestões ou 

comentários. O objetivo terá de ser o de reforçar a formação e capacitação 

dos diplomatas, incrementar a movimentação entre a nossa carreira e 

carreiras no SEAE ou em organizações internacionais, facilitando as 

mudanças de percursos, e tornar a gestão da carreira mais ágil e mais 

adaptada aos interesses da nossa política externa;  

2. Ligada à revisão do Estatuto uma revisão geral dos abonos e remunerações;  

3. Em linha com a acima referida necessidade de reforço dos SPE, novas 

tabelas salariais do pessoal dos serviços externos;  

4. Regulamentação do direito de assistência na doença para os trabalhadores 
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dos serviços periféricos externos, a que por lei estamos obrigados há vários 

anos já;  

5. Valorização da Carreira Técnica Superior do MNE;  

6. Revisão da rede diplomática e consular (em paralelo com a revisão da rede 

da AICEP). Posso neste particular desde já adiantar que contamos em 2020 

abrir três novas embaixadas, no pressuposto de que seremos autorizados a 

admitir os indispensáveis recursos humanos.  

 

Ao mesmo tempo asseguro-vos que continuamos a pugnar para: 

 

i) garantir os recrutamentos necessários para os serviços externos 

(necessitaríamos de uma média de 120/ano, ainda longe de atingida);  

ii) garantir que se mantêm os ingressos na carreira diplomática com 

periodicidade anual, até se conseguir o preenchimento integral do 

quadro da carreira, que estimamos possa estabilizar em 2023.  

 

Termino voltando um pouco ao início, para vos falar de capacitação, qualificação 

e formação. Nas relações internacionais e na área da política externa a formação 

deve ser contínua e encarada como um dever. Como tal deve ser valorizada. O 

desafio, volto a referir, é conseguir sair da nossa zona de conforto intelectual.  

Neste aspeto congratulo-me com o esforço que tem vindo a ser levado a cabo 

pelo IDI e pelo Centro de Formação do MNE, que poucos saberão mas está 

devidamente certificado e possui uma plataforma eletrónica que permite aceder 

a bases de dados de documentação diversa, vídeos de sessões de formação e 

e.books; permite inscrições online para formações presenciais e e.learning com 

a vantagem de se poder fazer o download da respetiva documentação de apoio. 

O acesso a estas funcionalidades merece ser fomentado e aproveitado. Este tipo 

de instrumentos disponíveis, devem ser encarados como ferramentas de 
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trabalho e de valorização pessoal e profissional, pelo que justificam uma maior 

e melhor participação de todos. Neste âmbito, deixem-me que vos refira, que já 

em 2019 começámos e continuaremos em 2020 a formação para o exercício 

Presidência Portuguesa da União Europeia – no espaço de 8 meses receberam 

já formação especifica cerca de 2000 trabalhadores (de toda a administração 

pública), em 10 módulos diferentes e com a participação de 30 formadores 

estrangeiros. É notável.  

Por outro lado, recuperaremos em 2020 os ciclos de conferências e de debate, 

procurando o conhecimento nas matérias transversais, convidando peritos, 

especialistas e intelectuais.  

Como ontem nos referia o Ministro de Angola, Manuel Augusto, o acrónimo 

dos tempos atuais – T.U.N.A (Turbulence, Uncertainty, Novelty e Ambiguity) 

– constitui um desafio para os estados e os seus agentes e implica uma 

permanente atualização do conhecimento.  

 

Caros colegas,  

Desejando-vos e às vossas famílias um feliz 2020, termino enunciando aquilo 

que todos os dias nos leva a trabalhar:  

➢ Grande objetivo – um Ministério capaz de responder aos desafios 

atuais e de antever os desafios futuros. Um Ministério sem medo 

das mudanças.  

➢ Linha orientadora – adequar a estrutura à estratégia.  

➢ Pensar o futuro – criar condições de atratividade, reforçar a 

excelência e captar os melhores  

 

Obrigado pela vossa atenção. 
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Programa do Seminário Diplomático 2020 
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Notas Biográficas dos Oradores 
 

 

ÁLVARO MENDONÇA E MOURA - SECRETÁRIO-GERAL DO 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

 

Nasceu em 17 de março de 1951, no Porto; licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra; antigo 

professor do ensino superior; aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto 

em 13 de novembro de 1974; adido de embaixada, na Secretaria de Estado, em 13 de agosto de 1975; terceiro-

secretário de embaixada, em 12 de janeiro de 1978; segundo-secretário de embaixada, em 14 de março do 

mesmo ano; na Delegação Permanente junto da EFTA e do GATT, em Genebra, em 4 de janeiro de 1979; 

primeiro-secretário de embaixada, em 13 de outubro de 1982; na Embaixada em Pretória, em 26 de março de 

1985; encarregado de negócios a.i., no mesmo posto, desde 27 de junho de 1988 até 20 de abril de 1989; 

conselheiro de embaixada, em 8 de agosto de 1990; na Secretaria de Estado, em 30 de agosto de 1990, como 

Diretor de Serviços da África Subsariana; Chefe do Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 

e da Cooperação, em 1 de junho de 1991; Chefe do Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 12 de 

novembro de 1992; ministro plenipotenciário de 2.ª classe, em 22 de fevereiro de 1994; na Embaixada em 

Viena com credenciais de Embaixador, em 1 de dezembro de 1995, sendo Representante-Residente junto da 

Agência Internacional de Energia Atómica e Representante Permanente junto da Organização das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Industrial e das outras organizações das Nações Unidas com sede em Viena; 

acreditado simultaneamente, com credenciais de Embaixador, em Ljubljana, em 14 de fevereiro de 1996 e em 

Bratislava, em 27 de junho de 1996; presidente do Comité Preparatório da 20ª Sessão especial da Assembleia 

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

especial da Assembleia-Geral da ONU, de 8 a 10 de junho de 1998; Ministro plenipotenciário de 1ª classe, em 

2 de março de 1998; Representante Permanente junto dos Organismos e Organizações Internacionais em 

Genebra, em 15 de junho de 1999; embaixador, em 13 de agosto de 2002; Representante Permanente junto 

da União Europeia, em 1 de outubro de 2002; Presidente do Comité dos Representantes Permanentes, 

COREPER, de 1 de julho a 31 de dezembro de 2007; embaixador em Madrid, em 3 de novembro de 2008; 

Representante Permanente junto das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 17 de abril de 2013; na 

disponibilidade, em 17 de junho de 2017; em missão extraordinária de serviço diplomático, no mesmo posto, 

em 18 de junho de 2017; Secretário-Geral, em 2 de outubro de 2017. 

 

 

ANA PAULA ZACARIAS - Secretária de Estado dos 
Assuntos Europeus 

 

Nasceu em Lisboa a 5 de janeiro de 1959. Licenciou-se em Antropologia Cultural pela Universidade 
Nova de Lisboa (UNL), sendo posteriormente assistente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da UNL. É diplomata do Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 1983, com uma longa carreira em 
Portugal e no exterior. Antes de assumir o atual cargo de Secretária de Estado, desempenhou funções 
no Serviço Europeu de Ação Externa como Embaixadora da União Europeia para a Colômbia e Equador 
desde 2015 e anteriormente, Embaixadora da UE para o Brasil, desde 2011. Em Portugal, foi Vice -
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presidente do Instituto Camões, Consultora para as Relações Internacionais na Presidência da 
República, Diretora dos Serviços de Informação e Imprensa do MNE, Representante do MNE no 
Pavilhão de Portugal e das Comunidades Portuguesas durante a Expo 98, Secretária de Embaixada nos 
Serviços do Protocolo do Estado e na Direção de Serviços da Europa. No estrangeiro, foi Representante  
Adjunto na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, Embaixadora de Portugal 
na Estónia, Representante Permanente Adjunto na Delegação de Portugal junto da UNESCO em Paris, 
Representante de Portugal junto da União Latina, Cônsul de Portugal em Curitiba e Secretária de 
Embaixada na Embaixada de Portugal em Washington. 

 

AUGUSTO SANTOS SILVA - Ministro dos Negócios 
Estrangeiros 

 

Nasceu no Porto, em 1956. É casado, pai de três filhos e avô de (por enquanto) três netos. A sua formação 

política fez-se, nos princípios dos anos 70, no contexto das lutas estudantis contra a ditadura. Frequentava, 

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

onde se licenciou em História. Participou em diferentes movimentos de natureza cívica e política, tendo 

aderido ao Partido Socialista em 1990. Desempenhou várias funções políticas, incluindo como deputado à 

Assembleia da República (2002-2005 e 2011) e membro de Governos de António Guterres, José Sócrates e 

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

ISCTE –IUL e fez a agregação em Ciências Sociais na Universidade do Porto, de cuja Faculdade de Economia é 

professor catedrático. Ocupou diversos cargos de gestão universitária, entre os quais o de presidente do 

Conselho Científico da sua Faculdade e o de pró-reitor da sua Universidade. É autor de vários livros no domínio 

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

 

 

BERTA NUNES – Secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas 

 

 

Natural de Santa Maria de Lamas, concelho da Feira, distrito de Aveiro. Licenciada em Medicina e Cirurgia pela 

Faculdade de Medicina do Porto em 1980 com a classificação final de 17,4 valores, recebeu o prémio 

Engenheiro António de Almeida, por ser a melhor classificada a nível nacional no ano de 1980, em medicina. 

Trabalhou no Centro de Saúde de Alfândega da Fé desde 1985 até 2005. Foi presidente da Assembleia 

Municipal de Alfândega da Fé de 1989 a 2001 (3 mandatos). Pertenceu à Wonca Rural, um grupo de médicos 

rurais a nível mundial que estuda e investiga as especificidades dos problemas de saúde nas zonas rurais. Foi 

membro da Direção da Euripa, uma associação europeia de médicos rurais até 2005. Foi Diretora do Centro 

de Saúde de Alfândega da Fé desde 1996 até 2002. Doutorou-se em Medicina Comunitária em 1996 no ICBAS 

(Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar) com um trabalho sobre as ideias e as práticas dos leigos em 

relação ao corpo e à saúde. A tese está publicada em livro com o título «O saber médico do povo» pela editora 

Fim de Século. Foi colaboradora da Faculdade de Medicina do Porto, Departamento de Clínica Geral, no âmbito 

do programa Contacto Rural até 2005. Foi Professora Auxiliar do Polo da UTAD de Miranda do Douro desde 

2003, lecionando a disciplina de Antropologia Médica, até 2005. Foi coordenadora da Sub-Região de Saúde de 

Bragança entre 2005 e 2009. Foi nomeada Diretora Executiva do ACES Nordeste em 2009 até à eleição como 

Presidente de Câmara em 2009. Foi Presidente da Câmara de Alfândega da Fé desde novembro de 2009 até 
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agosto de 2019, altura em que suspendeu funções para se candidatar à Assembleia da República, tendo 

renunciado ao mandato a 7 de outubro de 2019. Foi condecorada com a comenda da ordem do mérito pelo 

Presidente da República Jorge Sampaio em 8 de março de 2003. Recebeu a medalha de mérito da Ordem dos 

Médicos (12 de novembro de 2014). 

 

CARLOS MONJARDINO - Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Oriente 

 

Estudou em Londres, na London School of Foreign Trade e na University of London (“HND Business Studies”), 

e em Paris “Certificat de Technique Bancaire”. É também membro fundador e ex-Presidente do centro 

português de Fundações e do centro Europeu de Fundações, Bélgica. Actualmente ocupa cargos de 

administração em várias fundações, nomeadamente, Fundação Monjardino, Fundação Mário Soares, Fundação 

Stanley Ho, em Portugal, e Madariaga European Foundation, Bélgica. É igualmente Presidente da Academia 

Internacional da Cultura Portuguesa e Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de 

Gestão. Da sua actividade profissional, destaca-se a longa carreira bancária, tendo ocupado vários cargos na 

administração de diversos bencos portugueses e europeus desde 1966. Entre outras actividades, foi ainda 

Presidente da Direcção da TVI – Televisão Independente (1996-97), Administrador da Petrogal (1995-98) e 

Presidente do Conselho de Administração da Generg, SGPS, SA – empresa de energias renováveis (2003-11). 

Na política, desempenhou funções de Secretário-Adjunto para a Economia, Finanças e Turismo, e de 

Governador Substituto do Governo de Macau (1986-87) e foi Presidente da Assembleia municipal de Cascais 

(1994-97). 

 

CATARINA ALBUQUERQUE – CEO da Sanitation and 
Water for All 

 

Nasceu em 1970. Licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e habilitada com 

um DESE (Diploma de Estudos Superiores Especializados) em Direito Internacional, pelo Institut Universitaire 

de Hautes Etudes Internationales, após a licenciatura, foi consultora jurídica no Gabinete de Documentação e 

Direito Comparado, um órgão independente sob tutela do Gabinete do Procurador Geral da República 

Portuguesa. Depois foi membro de várias delegações portuguesas junto das Nações Unidas e consultora do 

Comité Português para a UNICEF. Assumiu no ano de 2008, até 2014, a função de primeira Relatora Especial 

das Nações Unidas para a defesa do direito à água potável e ao saneamento enquanto direitos humanos. 

Atualmente, desde dezembro de 2014, presidente executiva da parceria global Sanitation and Water for All 

(Saneamento e Água para Todos), uma parceria que junta organismos da ONU, países e organizações da 

sociedade civil e da qual também faz parte a Fundação de Bill Gates. Foi Professora convidada das Faculdades 

de Direito das Universidade do Minho e de Universidade de Coimbra. É Vice-Presidente da Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima. 
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EURICO BRILHANTE DIAS – Secretário de Estado da 

Internacionalização 

 

Nasceu a 15 de março de 1972, em Lisboa. Doutorado e Mestre em Ciências Empresariais pelo ISCTE-IUL 

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

Europeia de Lisboa (1995). Foi deputado à Assembleia da República na XIII Legislatura, Vice-Presidente da 

Comissão dos Assuntos Europeus e membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização 

Administrativa. Professor Auxiliar no ISCTE Business School (desde 2000); Professor na Universidade 

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

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

Estagiário, Assistente e Professor Auxiliar no ISLA Lisboa (hoje Universidade Europeia) – (1995-2000 e em 

2009-2011). Investigador Associado da Business Research Unit – ISCTE (desde 2000); Perito Externo da 

Executive Agency for Small and Medium Enterprises, Comissão Europeia (ao abrigo do Programa COSME – 

Horizonte 2020 – 2017); Investigador Associado da Business Research Unit – ISCTE (desde 2000); Membro 

do Conselho Geral do ISCTE – IUL (2013-2017); Diretor da Licenciatura de Gestão do ISCTE-IUL (2014-2016) 

e Membro do Centro de Estudos INOUT Global ISCTE (2001-2006). Foi Membro Executivo do Conselho de 

Administração da AICEP (2010-2011); Membro Executivo do Conselho de Administração da AICEP Global 

Parque (2007-2010); Membro do Conselho de Administração da ADRAL (2007-2008); Membro da Comissão 

de Peritos para o Desenvolvimento do Programa Portugal Logístico (2006); Consultor de Empresas na 

Logistema e Diretor da Unidade Logisformação (1999-2001). 

 

ELISA FERREIRA – Comissária Europeia para a Coesão 
e Reformas 

 

Licenciada em Economia pela Universidade do Porto (1977), mestrado e doutoramento pela Universidade de 

Reading (1981 e 1985), com Equivalência a Doutoramento em Economia pela Universidade do Porto (1986). 

Foi nomeada Vice-Governadora do Banco de Portugal em setembro de 2017. Foi nomeada Administradora do 

Banco de Portugal em junho de 2016. Deputada ao Parlamento Europeu (2004-2016) integrando ao longo de 

todo o período a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários – na qual foi, na maior parte do tempo, a 

coordenadora (porta-voz) do Grupo Parlamentar dos Socialistas e Democratas. Integrou a Primeira e a 

Segunda Comissões Especiais sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos 

Similares (TAXE), o Grupo de Trabalho sobre Assistência Financeira (aos países do euro), a Comissão Especial 

para a Crise Financeira, Económica e Social e a Comissão Especial sobre os Desafios Políticos e os Recursos 

Orçamentais para uma União Europeia Sustentável. Relatora (coordenadora) das posições do Parlamento 

Europeu de várias propostas legislativas relacionadas com o sistema financeiro e com matérias de política 

económica, orçamental e fiscal. Entre outros, foi relatora da proposta de Regulamento do Parlamento Europeu 

e do Conselho que estabelece regras e procedimentos uniformes para a resolução de instituições de crédito e 

de certas empresas de investimento no quadro do Mecanismo Único de Resolução (SRM) e de um Fundo Único 

de Resolução Bancária (2014) e de dois regulamentos dos pacotes legislativos ‘Two Pack’ e ‘Six Pack’ - 

Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições comuns para o 

acompanhamento e a avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a correção do défice excessivo dos 

Estados-Membros da área do Euro (2012) e Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
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sobre prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos (2011). Outros relatórios sob a sua 

responsabilidade incidiram sobre Decisões Fiscais Antecipadas e outras medidas de natureza ou efeitos 

similares (2015) e sobre a gestão de crises transfronteiras no setor bancário (2010). Antes de ingressar no 

Parlamento Europeu foi deputada à Assembleia da República (2002-2004), Ministra do Planeamento do XIV 

Governo Constitucional (1999-2002) e Ministra do Ambiente do XIII Governo Constitucional (1995-1999). Foi 

também vice-presidente executiva da Associação Industrial Portuense (1992-1994) e vice-presidente da 

Comissão de Coordenação da Região Norte (1989-1992), entidade que integrou em 1979. Entre 1989 e 1992, 

desempenhou funções de vogal do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Estatística. Docente da 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto desde 1977. Agraciada com a Grã-Cruz da Ordem Militar de 

Cristo em 2005. 

 

 

FILIPE COSTA – CEO AICEP Global Parques 

 

Foi delegado da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) em São Francisco de 1 

julho de 2015 a 30 junho de 2018, até iniciar funções como CEO da AICEP Global Parques. Em prévias 

colocações no estrangeiro foi Conselheiro Económico e Comercial de Portugal em Xangai e desempenhou 

outras funções na diplomacia económica, como na Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas 

em Genebra ou em Madrid. Na AICEP em Lisboa foi Gestor de Clientes PME e Técnico de Custos de Contexto. 

A sua experiência pública inclui ainda ter sido Encarregado da Estrutura de Missão para a Gestão dos Fundos 

Comunitários (EMGFC), no Ministério da Administração Interna (MAI), e Chefe do Gabinete do Ministro da 

Justiça. Desde 2008 doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais, “Especialidade de Estudos de 

Segurança e Estratégia”, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 1998-

2008, Mestre em Economia, “Desenvolvimento e Cooperação Internacional”, pelo Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. 1991-1996 Licenciado em Relações Internacionais pela 

Universidade Lusíada de Lisboa. 

 

JAIME MELO BATISTA – Coordenador da LIS-WATER 

 

Engenheiro civil especializado em engenharia sanitária, é Investigador-Coordenador do LNEC, Coordenador 

do projeto Lisbon International Centre for Water (LIS-Water), Presidente do Conselho Estratégico da PPA e 

Comissário de Portugal ao 8.º Fórum Mundial da Água 2018 em Brasília. É membro do CNADS. Foi membro do 

conselho de administração e do conselho estratégico da IWA. Foi presidente da ERSAR (2003-2015), 

responsável pelo Departamento de Hidráulica (1990-2000) e pelo Núcleo de Hidráulica Sanitária (1980-1989) 

do LNEC, diretor da revista Ambiente 21 (2001-2003) e consultor. Foi distinguido com o IWA Award for 

Outstanding Contribution to Water Management and Science. 
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JOÃO DIAS – Administrador da AICEP 

 

 

Nasceu a 2 de julho de 1975 em Lisboa. É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e 

Gestão (ISEG) e mestre em Economic History pela London School of Economics (LSE). Tem também 

licenciatura e mestrado em Psicologia pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA). Desde abril de 

2017 é vogal do Conselho de Administração da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal. Entre março de 2014 e abril de 2017 foi vogal do Conselho de Administração da EMEL (Empresa 

Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa), tendo sido responsável pela transformação digital 

daquela empresa. Anteriormente foi vogal do Conselho de Administração da Prio Energy (empresa 

distribuidora de combustíveis) e CEO da Prio.E (empresa spin-off da Prio Energy dedicada ao negócio da 

mobilidade elétrica). Entre 2005 e 2011, foi ajunto económico do Primeiro Ministro de Portugal e a partir de 

2009 acumulou a função de Coordenador Nacional do Gabinete para a Mobilidade Elétrica em Portugal. Iniciou 

a carreira profissional como técnico superior no Departamento de Prospectiva e Planeamento (DPP) do 

Ministério das Finanças de Portugal. 

 

 

JOÃO PEDRO MATOS FERNANDES – Ministro do 
Ambiente e Ação Climática 

 

Nasceu em Águeda, em 1967. Licenciou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto em 1991 (opção de Planeamento Territorial) e concluiu o Mestrado em Transportes no Instituto 

Superior Técnico, em Lisboa, em 1995. Entre 1990 e 1995 trabalhou na Comissão de Coordenação da Região 

Norte (Ordenamento do Território), tendo sido o coordenador do setor dos transportes. Foi Adjunto do 

Secretário de Estado dos Recursos Naturais entre 1995 e 1997 e Chefe de Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto da Ministra do Ambiente entre 1997 e 1999. Foi Administrador da Quarternaire Portugal, Consultoria 

para o Desenvolvimento, SA, entre 1999 e 2005. Foi Vogal do Conselho da Administração dos Portos do Douro 

e Leixões entre abril de 2005 e maio de 2008 e Presidente do Conselho de Administração da Administração 

dos Portos do Douro e Leixões entre abril de 2008 e maio de 2012. Foi Presidente do Conselho de 

Administração da Administração do Porto de Viana do Castelo desde a sua criação (janeiro de 2009) até maio 

de 2012. Foi Presidente da Associação dos Portos Portugueses, entre abril de 2008 e abril de 2010. Foi Docente 

do Instituto Superior Técnico (Infraestruturas) e do Instituto Superior de Transportes (Impactos Energéticos 

e Ambientais dos Transportes). Lecionou como convidado em mestrados nas Universidades do Porto, Técnica 

de Lisboa e de Nápoles. Tem inúmeras participações públicas e como docente convidado na área dos 

Transportes, Infraestruturas e Território. Entre junho de 2012 e dezembro de 2013 foi assessor do Conselho 

de Administração das empresas Terminais do Norte e Portos do Norte (Grupo Manica), assumindo funções de 

gestão do Porto de Nacala, em Moçambique. Foi Presidente do Conselho de Administração da Águas do Porto 

de janeiro de 2014 a novembro de 2015. Foi Ministro do Ambiente no XXI Governo Constitucional, desde 

novembro de 2015. 
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JOSÉ DE FREITAS FERRAZ - Diretor do Instituto 
Diplomático 

 

 

Foi Embaixador de Portugal no Japão, em Moçambique e na Dinamarca. Ao longo da sua carreira foi 
Diretor Geral dos Assuntos Europeus de 2008 a 2011; no Gabinete do Primeiro Ministro de Outubro de 
1995 a dezembro de 2000. Antes tinha sido Correspondente Europeu na Secretaria de Estado; membro 
do Grupo Antici na Representação permanente de Portugal em Bruxelas entre 1990 e 1993. Esteve 
igualmente em posto como Secretário de Embaixada em Madrid, Maputo e Washington. Entrou no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros no concurso aberto em 1978. Foi promovido a Embaixador de 
categoria em 2008. Licenciado em História pela Universidade de Umea; nasceu em Lisboa a 29 de 
outubro de 1949. 

 

MADALENA FISCHER – Diretora Geral de Política 
Externa no Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Nasceu em 27 de dezembro de 1963, em Cascais; licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da 

Universidade Clássica de Lisboa; monitora na Faculdade de Direito de Lisboa; bolseira do Deutschen 

Akademischen Austausch Dienstes no Goethe Institut em Freiburg e na Universidade de Bona na Alemanha; 

mestre em Direito Comparado e Comunitário, na Universidade de Bona; chefe de serviço social junto da 

Embaixada em Bona, de fevereiro de 1991 a dezembro de 1992; assistente convidada de Direito Comunitário 

e Relações Internacionais no curso de pós-graduação da Krajowa Szkola Administracji Publicznej (1993/94); 

assessoria jurídica na Câmara do Comércio Luso-Alemão em Lisboa; aprovada no concurso de admissão aos 

lugares de adido de embaixada, aberto em 11 de julho de 1994; adida de embaixada, na Secretaria de Estado, 

em 1 de fevereiro de 1995; secretária de embaixada, em 26 de abril de 1996; na Embaixada de Bona, em 10 de 

julho de 1998; terceira-secretária de embaixada, em 2 de março de 1998; na Embaixada em Berlim, em 16 de 

setembro de 1999; segunda-secretária de embaixada, em 2 de fevereiro de 2000; na Embaixada em Islamabad, 

em 25 de agosto de 2001; primeira-secretária de embaixada, em 2 de fevereiro de 2003; na Secretaria de 

Estado, em 22 de abril de 2003; Chefe de Divisão na Direção de Serviços de Política Externa e Segurança 

Comum, em 22 de abril de 2003; Chefe de Divisão no Gabinete do Secretário-Geral, em 6 de setembro de 2004; 

assessora diplomática do Presidente da Assembleia da República, em 26 de abril de 2005; na Embaixada em 

Berlim, em 18 de agosto de 2008; conselheira de embaixada, em 24 de outubro de 2008; Chefe do Gabinete do 

Ministro de Estado e dos Negócios  Estrangeiros, em 29 de fevereiro de 2012; Chefe de Gabinete do Vice-

Primeiro-Ministro, em 24 de julho de 2013; ministra plenipotenciária de 2.ª classe, em 17 de julho de 2014; 

na Embaixada no Cairo, com credenciais de Embaixadora, em 28 de novembro de 2015; ministra 

plenipotenciária de 1.ª classe, em 17 de julho de 2017; acreditada simultaneamente como embaixadora não 

residente no Sudão, em 3 de março de 2018, e na Eritreia, em 8 de fevereiro de 2019. 



 
 
 

 Negócios Estrangeiros N.º 9. Edição Digital. Junho de 2020 
 

118 

 

MANUEL DOMINGOS AUGUSTO – Ministro Das Relações 
Exteriores de Angola 

 

 

Nasceu a 2 de setembro de 1957 em Luanda. Filho de Domingos José e Conceição Joaquim Manuel. Curriculum 

Académico: 2009/2010- Mestrado de Letras em Diplomacia, Direito Diplomático e Consular e Pratica; 1995-

1999- Direito Internacional Público; 1976- Ano zero da Universidade de Luanda; 1974- Perito em 

Contabilidade, Instituto Comercial de Luanda; 1972- Estudos em Administração Geral e Comércio; 1970- 

Ensino Secundário- Seminário Seráfico de Cangola; 1963/1966- Ensino Primário- Posto 15- Luanda. 

Curriculum Político e Associativo: 2010-2017: Secretário de Estado das Relações Exteriores; 2005-2010: 

Embaixador de Angola na Etiópia e Representante Permanente junto da UA e Comissão Económica da ONU 

para África; 1999-2005: Vice-Ministro da Comunicação Social; 1995-1999: Embaixador de Angola na 

República da Zâmbia; 1992-1994: Chefe da Primeira Missão Diplomática na República da África do Sul; 1988-

1992: Primeiro Secretário da Embaixada de Angola na Nigéria; 1985-1988: Funcionário Sénior do Ministério 

do Comércio do Externo (Departamento dos Países Ocidentais); 1982-1985: Chefe de Sector para os Países 

Ocidentais da Secretaria de Estado da Cooperação; 1980-1982: Jornalista – Jornal de Angola; 1976-1980: 

Jornalista – Televisão Pública de Angola (TPA); 1974-1976: Perito e Chefe de Recursos Humanos do Jumbo – 

Pão de Açúcar; Curriculum Profissional: Membro do Governo Central; Carreira Diplomática como Embaixador 

desde 1995; Jornalista; Membro do Governo Central. Seminários, Congressos, Colóquios e Jornadas: Membro 

do Conselho de Paz e Segurança (2007-2010); Delegado a todas Assembleias Gerais das NU desde 2005; 

Enviado Especial do Chefe de Estado Angolano (A muitos Países); Delegado a 4ª Comissão da Assembleia Geral 

das N.U 2003 e 2004; Enviado Especial do Chefe de Estado; Representante do Chefe de Estado em duas 

cimeiras da COMESA (Lusaka 1997, Kinshasa 1989); Delegado na Assembleia das NU (1998); Delegado Na 

Cimeira da OUA (Abuja 1991 & Harare 1999); Delegado a várias cimeiras da SADC; Observador internacional 

para as Eleições na República do Benin (1989); ÁFRICA do Sul (1994) Congo e Guiné; Equatorial (2009) 

S.Tomé & Príncipe (2010). Logo após o 25 de Abril de 1974, com 17 anos de idade, participou ativamente do 

Movimento Revolucionário estudantil que, sob Direcção das células do MPLA em Luanda, constituiu um 

elemento importante no âmbito processo que culminou com a Independência Nacional. Em finais de 1976, 

ingressou formalmente no MPLA e participou no Movimento de Retificação. Pela natureza da atividade 

profissional, participou de formas diversas na construção e consolidação do MPLA como força dirigente do 

povo e Nação angolana.  

 

NELSON DE SOUZA – Ministro do Planeamento 

 

Nelson de Souza é um profundo conhecedor do tecido empresarial português, assim como dos programas 

nacionais e europeus de apoio às empresas e à economia. Foi gestor do Programa Compete/QREN e do Prime, 

administrador do IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação, I.P) e gestor de programas no PEDIP 

(Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa). Foi Secretário de Estado das Pequenas e 

Médias Empresas, do Comércio e dos Serviços do XIV Governo Constitucional, e Chefe de Gabinete do Ministro 

da Economia do XIII Governo Constitucional. Exerceu o cargo de Diretor-Geral na Associação Industrial 

Portuguesa até final de 2013, onde já tinha exercido funções na Comissão Executiva entre 2002 e 2005. Antes 

de assumir funções no XXI Governo, foi Diretor Municipal de Finanças na Câmara Municipal de Lisboa, desde 

fevereiro de 2014, tendo também desempenhado funções de assessoria do Presidente da edilidade. Nelson de 
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Souza nasceu na Índia, em 1954. É licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia. Foi Secretário 

de Estado do Desenvolvimento e Coesão até 18 de fevereiro de 2019. 

 

TERESA RIBEIRO - Secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação 

 

Nasceu em Moçambique, em 1954. É licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, certificado da Universidade de Harvard, J.F.Kennedy School, e curso de Auditora de Defesa 
Nacional. Foi Secretária-Geral Adjunta da União para o Mediterrâneo, entre 2013 e 2015. Foi Secretária 
de Estado dos Assuntos Europeus entre 2008 e 2009. Foi copresidente do Comité de Comércio Externo 
e Investimento do Mediterrâneo, na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, entre 2010 e 2011. Foi 
Administradora da Agência Portuguesa para o Investimento e Comércio Externo (AICEP), nos anos de 
2010 e 2011. Foi presidente do Instituto de Comunicação Social (ICS), em 2000 -2008. Foi presidente 
do Comité Diretor dos Mass Media, do Conselho da Europa, em 1999-2000. Foi presidente do 
Observatório de Comunicação (Obsercom), em 1998-2000. 

 


