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07 DE MARÇO DE 2017 

 

É para mim um prazer receber o Senhor Ministro Michel 

Sapin em Lisboa. Portugal e França são parceiros muito 

próximos. Tenho o gosto de participar em reuniões do 

Eurogrupo e do ECOFIN em Bruxelas conjuntamente com o 

Ministro Sapin e, nesses fóruns, verificar a proximidade 

entre os nossos países. 

Portugal e a França são nações historicamente pró-

europeias. Ambos os países defendem uma construção 

europeia baseada na partilha de responsabilidades e de 

solidariedade. Uma integração inteligente, baseada na 

vontade dos povos, em que os benefícios mútuos devem 

ser visíveis para os cidadãos. 
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Uma integração deste tipo só pode ser bem-sucedida se 

existir confiança mútua. Ninguém duvida do empenho 

português ou francês na construção europeia. Como referi 

recentemente, o compromisso português vai muito para lá 

do domínio financeiro. Visa também a coordenação de 

políticas económicas e ainda a vontade de construir uma 

sociedade europeia mais equitativa e coesa. Ou seja, em 

Portugal queremos que as regras sejam aplicadas de forma 

inteligente e de igual modo para todos. O empenho francês 

é muito visível não apenas nas discussões económicas mas, 

também, na forma como lidera a discussão sobre 

segurança. 

Portugal cumpre a sua parte, graças ao esforço dos 

portugueses. Os resultados que alcançámos em 2016 são 

um sinal para a Europa: cumprimos os nossos 

compromissos. Portugal está em condições de sair do 

Procedimento por Défices Excessivos em 2017. 
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Alcançámos, em 2016, o défice mais baixo desde 1974. 

Crescemos acima das expectativas. Registou-se a retoma 

do investimento e as exportações mostraram ser 

resilientes. Conseguimos baixar o desemprego e aumentar 

o emprego e os salários. Fortalecemos o setor financeiro. 

Estamos a implementar ambiciosas reformas que visam 

tornar o país mais competitivo. 

O que alcançámos em 2016 não é um fim em si mesmo. É 

uma solida base de trabalho para 2017. É, como já afirmei, 

a mais sólida base desde que aderimos ao euro. É nossa 

responsabilidade conjunta prosseguir este esforço, para 

alcançarmos uma sociedade mais equitativa, apoiada num 

crescimento económico que chegue a todos. 

A França é um importante parceiro de Portugal neste 

crescimento. Em 2016 a França foi o segundo cliente de 

bens e serviços de Portugal, com uma quota de 13,4%. A 

presença de investidores franceses em Portugal é forte e 



   
INTERVENÇÃO 

 

 4 

diversificada, com um volume de negócios anual de cerca 

de 12 mil milhões de euros, o que coloca a França no top 

5 dos investidores estrangeiros em Portugal. 

Também no imobiliário a presença francesa é bem visível. 

No segumdo trimestre de 2016, a França liderou a lista dos 

estrangeiros que mais investiram neste setor, tendo 

ultrapassado os investidores chineses e britânicos. 

Mas Portugal também contribui para o sucesso de França. 

Não falo apenas da enorme comunidade portuguesa e dos 

seus descendentes, que tanto deram ao país e estão hoje 

tão bem integrados. Falo, ainda, do facto de Portugal ser 

um importante cliente de bens e serviços franceses: 

França é o terceiro fornecedor de Portugal. 

Senhor Ministro. Como é visível a nossa parceria é sólida, 

apoiada nas ligações entre os nossos povos e numa visão 

comum sobre a Europa. Esta nossa união de interesses 
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deve lançar-nos para uma defesa mais forte do projeto 

europeu. 

No encontro que tive consigo hoje tive o gosto de trocar 

impressões sobre o futuro da União Económica e 

Monetária. Sabemos que nem sempre é possível avançar 

ao ritmo que desejamos, mas também sabemos que a 

Europa não se pode dar ao luxo de ficar imobilizada. 

Portugal tem contribuído ativamente para as discussões 

sobre o futuro do Euro. Temos esperança de que a Europa 

aproveite os próximos meses para aprofundar esta 

discussão e para alcançar consensos que nos permitam 

avançar. 

Não acreditamos numa Europa a duas velocidades. 

Acreditamos numa Europa construída a boa velocidade. 

Acreditamos que, tal como acontece já hoje, alguns países 

podem trabalhar mais proximamente, e em conjunto, em 

alguns assuntos. 
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Em termos práticos, Portugal julga que os próximos meses 

devem ser aproveitados para alcançar um consenso sobre 

a necessidade de completar a União Bancária. Esta é uma 

peça essencial para reforçar a confiança no sistema 

financeiro europeu e uma pedra basilar na construção da 

União Económica e Monetária. 

Devemos, também, procurar consensos sobre formas de 

tornar o investimento mais eficaz, por forma a apoiar a 

geração de emprego, num quadro de reformas que 

impulsionem a competitividade das nossas economias, 

fomentando a coesão entre os Estados. 

No século XXI nenhum país europeu terá, isoladamente, 

uma economia com dimensão que lhe permita fazer face 

aos desafios globais. Por essa razão devemos trabalhar de 

forma unida. Portugal e França poderão, certamente, dar 

o seu contributo na definição dos caminhos a seguir. 

Muito obrigado. 


