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Lisboa, 4 de Janeiro de 2012

Senhor Ministro, Senhoras, Senhores Embaixadores,

Antes de mais, desejo agradecer-lhe, Senhor Ministro, pelo seu convite e 

pelo seu acolhimento caloroso. É, para mim, uma grande honra poder 

exprimir-me perante vós, por ocasião do vosso encontro anual. Sei da 

qualidade das relações existentes entre diplomatas franceses e portugueses 

em todos os países onde temos, uns e outros, embaixadas. Conheço e 

aprecio a tradição francófona da diplomacia portuguesa. E faço questão de 

vos dizer como o diálogo com o meu homólogo, Dr. Paulo Portas, é para mim 

uma fonte de enriquecimento e para as nossas diplomacias a ocasião de 

construirmos juntos posições úteis aos nossos interesses, aos da Europa e, 

porque não, para o mundo.

No início deste ano, desejo igualmente apresentar os meus mais sinceros 

votos, para vós e para as vossas famílias. Quer se trate da crise da dívida 

europeia, do sucesso das transições democráticas no mundo árabe ou ainda 

da construção de um mundo mais equilibrado e mais justo, 2012 será um 

novo ano de agitações e de renovação.

Para vencer estes desafios, França e Portugal devem unir as suas forças.

A nossa relação, fruto de uma longa história comum, é uma relação de 

amizade e de confiança.



1 Esta amizade apoia-se na partilha de uma “latinidade” que nos 

aproxima, mas também na visão do mundo, frequentemente 

semelhante, dos dois países habituados a manter elos em todos os 

continentes.

2 Ela apoia-se igualmente numa profunda estima. Queria afirmar hoje o 

apoio que a França dá às medidas corajosas e difíceis decididas por 

Portugal para manter os seus objectivos de reequilíbrio orçamental e 

de desenvidamento. Temos confiança na capacidade de Portugal em 

manter a sua trajectória de redução dos déficit, que acompanha o 

esforço de solidariedade de 78 milhões de euros concedidos pela 

União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, em 2011. Esta 

mensagem de confiança foi confirmada pela troïka Fundo Monetário 

Internacional/Banco Central Europeu/Comissão. É esta mensagem 

que importa, bastante mais do que a das agências de notação.

3 A nossa amizade apoia-se, finalmente, no compromisso que 

partilhamos ao serviço da paz, da liberdade e da democracia. Tenho, 

como prova disso, os esforços conjuntos dos nossos dois países para 

favorecer a emergência de um vasto espaço de estabilidade e de 

segurança no mundo árabe.

4 Ninguém tinha previsto a “primavera árabe”, e a França não mais do 

que outros países. Mas o meu país, como o vosso, rapidamente 

considerou que este entusiasmo dos povos pela liberdade era uma 

sorte formidável e rapidamente se mobilizou para o acompanhar:

5 Apelámos à comunidade internacional para que interviesse na Líbia, 

aplicando o princípio da responsabilidade de proteger.

6 Propusemos o nosso apoio aos governos comprometidos com o 

processo de transição – estou a pensar na Tunísia, no Egipto e em 

Marrocos.

7 No âmbito da presidência francesa do G8, lançámos a Parceria de 

Deauville, para ajudar os países que executam reformas políticas e 

económicas profundas.

Hoje, os esforços começam a dar os seus frutos:

1 A Líbia libertou-se e a fase de reconstrução está agora iniciada.



2 Com o nosso incitamento comum, com os nossos parceiros alemães e 

britânicos, o Conselho de Segurança tomou posições firmes sobre a 

situação no Iémen, que levaram os principais actores a comprometer-

se com o plano de transição.

3 Pela primeira vez, realizaram-se na Tunísia, em Marrocos e no Egipto, 

eleições livres e democráticas. Sei que estas eleições suscitam 

algumas questões. Alguns interrogam-se sobre se os valores em 

nome dos quais os povos se levantaram, constituem realmente a base 

dos futuros regimes. Outros receiam um regresso aos erros do 

passado. Mas nós não podemos recusar aos povos cuja voz foi 

durante tanto tempo abafada, o direito de exprimir as suas escolhas. 

Não podemos aceitar a ideia de que islão e democracia são 

incompatíveis. Não podemos admitir que os povos árabes não terão 

outra escolha além da ditadura ou do extremismo. Devemos, antes, 

evitar os processos de intenção e proporcionar aos novos governos, 

que foram eleitos para configurar as aspirações dos povos à liberdade 

e à democracia, o tempo para darem as suas provas.

4 Por fim, a Parceria de Deauville está agora plenamente operacional. 

Ela constitui uma grande vantagem ao serviço da educação e do 

acesso ao emprego, que são as melhores garantias do sucesso das 

transições democráticas.

Estes esforços, teremos de os prosseguir juntos.

1 O que é urgente, é que o regime sírio acabe com os abusos 

odiosos que continua a perpetrar contra o seu povo e que 

constituem um verdadeiro crime contra a humanidade. Com os 

nossos parceiros europeus e com todos aqueles que o queiram e, 

em primeiro lugar com a Liga Árabe, devemos fazer tudo para 

ajudar a oposição e o povo sírio a obter finalmente o respeito dos 

seus direitos. O silêncio do Conselho de Segurança é inaceitável e 

nós não nos resignamos.

2 Devemos também continuar a comprometer-nos a favor do 

recomeço das negociações entre Israelitas e Palestinianos. 

Fizemo-lo recentemente, quando repetimos que a colonização 



devia acabar imediatamente, incluindo em Jerusalém Este.

3 Demos ainda prosseguir os nossos esforços no seio da União 

Europeia, onde nos mobilizámos para que a prioridade concedida 

à margem Sul do Mediterrâneo seja mantida no âmbito da 

renovação da política de vizinhança.

4 Finalmente, devemos continuar a comprometer-nos no âmbito da 

União para o Mediterrâneo, para reforçar a solidariedade entre os 

países da zona mediterrânica, relativamente a realizações 

concretas. A França aprecia o apoio que Portugal sempre deu a 

esta iniciativa que renova o projecto mediterrânico da União 

Europeia. O novo Secretário-geral, o marroquino Youssef Amrani, 

assumiu as suas funções no passado mês de Julho em Barcelona. 

Devemos apoiar os esforços que ele empreendeu visando 

projectos concretos: a auto-estrada transmagrebina, o plano solar 

mediterrânico, o Instituto Mediterrânico da Juventude, o apoio às 

sociedades civis e especialmente às mulheres, o apoio às PME, a 

protecção civil, etc.

A nossa coordenação torna-se ainda mais essencial pelo facto de devermos 

ajudar a Europa a atravessar a crise sem precedentes com a qual se 

confronta.

Membro activo da União Europeia e da zona euro, Portugal sabe bem o que 

a construção europeia trouxe aos nossos povos: a paz, ora que tivemos 

séculos de guerra; a democracia, ora que tínhamos dificuldade em construí-

la nos nossos países; a liberdade económica e o progresso social, dentro de 

um conceito humanista que queremos preservar; a liberdade de circulação 

dos homens e das mulheres que Portugal sabe melhor do que qualquer outro 

país como ela é essencial.

Hoje, a União Europeia está no cruzamento dos caminhos. A convicção do 

governo francês é a de que, se quisermos ultrapassar a crise e garantir o 

prosseguimento do projecto europeu, teremos necessidade de novos saltos 

de integração, de aprofundamento e de governança. Precisamos de mais 



Europa.

Isto é naturalmente válido para a zona euro. Com a Alemanha, propusemos 

em Dezembro a ideia de um novo tratado sobre a união económica 

reforçada. Esta démarche estava aberta a todos. Perante a crise, temos 

necessidade de todos quantos, como Portugal, desempenharam, desde a 

sua adesão, o papel de uma integração europeia acrescida, com a convicção 

de que devemos avançar sem nivelar por baixo as ambições. O Reino Unido 

recusou esta visão, pedindo para subtrair ao mercado interno a regulação 

dos serviços financeiros. Não era aceitável. Lamentamos, mas constatamos 

que fomos 26 a pedir – ou a não nos opor – que avançássemos.

O projecto do tratado apresentado por Herman Van Rompuy é uma proposta 

equilibrada, uma boa base de trabalho. Defendemos que deve ser finalizado 

logo que possível tendo em conta o Conselho europeu de 30 de Janeiro:

1 Com um governo económico para a zona euro;

2 Com abertura para o crescimento e para a convergência;

3 E com regras de responsabilidade orçamental, o que foi acordado 

designar por regra de ouro do equilíbrio orçamental, e sanções em 

caso de incumprimento destas regras, salvo maioria qualificada oposta

ao Conselho;

Este tratado virá completar os elementos da resposta global da Europa à 

crise da dívida, quer se trate dos planos de ajuda à Grécia, à Irlanda e a 

Portugal, da criação do mecanismo de solidariedade, das novas regras de 

governança e de equilíbrio orçamental, ou do “pacto para o euro mais” 

para o crescimento, a convergência e a competitividade.

Faltam as questões do Banco Europeu e dos eurobonds.

1 Sobre o Banco Central Europeu, a nossa linha é clara e partilhada 

por Berlim. O Banco central é independente. Não nos lembraremos 

de dizer o que ele tem, ou não, de fazer. Sabemos que podemos 

contar com ele para assumir as suas responsabilidades como 

sempre o fez.

2 Sobre os eurobonds, temos de demonstrar realismo. Não será 



possível realizar uma mutualização das dívidas dos países da zona 

euro, senão no fim do processo de integração económica e 

orçamental, e não antes de ter estabelecido regras comuns de 

desendividamento e de regresso ao equilíbrio orçamental. O nosso 

objectivo comum, é manter estes compromissos de redução dos 

déficit para, junto, encontrarmos o domínio do nosso destino, das 

nossas escolhas e da nossa independência.

Mais Europa, é também do que necessitamos para o espaço Schengen. Não 

se trata de construir uma Europa fortaleza. Trata-se de construir uma Europa 

que controle efectivamente as suas fronteiras externas a fim de preservar a 

livre circulação dos seus cidadãos.

As crises migratórias de 2011 demonstraram-no, particularmente na fronteira 

greco-turca e em Lampedusa: temos necessidade de uma pilotagem mais 

política, mais clara, mais reactiva e mais eficaz do espaço Schengen. É o 

sentido das propostas que nós apresentámos em Dezembro último para 

reforçar a agência FRONTEX, para dispor de cláusulas de salvaguarda em 

matéria de vistos e de restabelecimento, em certos casos concretos e 

enquadrados, dos controles de fronteiras internas e para reforçar o sistema 

de avaliação Schengen.

Mais Europa é, finalmente, aquilo de que necessitamos para nos afirmar 

ainda mais na cena internacional. É a razão pela qual devemos dinamizar o 

Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) e utilizar os instrumentos do 

Tratado de Lisboa, especialmente para fazer avançar a política de segurança 

e de defesa comum.

Esta política que em 2011 mostrou as suas limitações, particularmente na 

Líbia. Mas 2011 também mostrou a eficácia dos instrumentos de que ela 

dispõe. Penso especialmente nas sanções que foram decisivas para a queda 

de Laurent Gbagbo na Costa do Marfim. Elas possibilitaram à União 

Europeia pressionar a Síria enquanto o Conselho de Segurança ficou 

paralisado. Elas são mais do que nunca necessárias no Irão, especialmente 



no sector petrolífero e financeiro, face ao prosseguimento de um programa 

nuclear que, evidentemente, não tem uma finalidade civil.

No Conselho de 1 de Dezembro último, pudemos definir um rumo sobre a 

política de segurança e de defesa comum. Isto deu-nos a possibilidade de 

manter em cima da mesa a ideia da capacidade permanente europeia de 

planificação e de condução de operações. Isto permite-nos avançar com as 

operações e com os projectos concretos de mutualização e de partilha das 

capacidades identificadas pela Agência Europeia de Defesa. A França conta 

com Portugal para apoiar as futuras operações de política de segurança e de 

defesa comum: no Sahel, para reforçar as capacidades regionais de luta 

contra a Al Qaida no Magrebe islâmico e, no Corno de África, para reforçar 

as capacidades marítimas regionais de luta contra a pirataria, apoiando a 

operação Atalante.

Além destes três dossiers, temos este ano um desafio especial para vencer 

juntos: a negociação das próximas perspectivas financeiras para 2044/2020. 

Iremos conseguir, tanto mais que Portugal e a França partilham a mesma 

ambição: fazer com que a Europa não gaste mais, mas melhor.

O orçamento da União Europeia não pode isentar-se dos esforços de 

contenção orçamental feitos pelos Estados-membros. Com este espírito, a 

Comissão propôs uma estabilização das despesas da Política Agrícola 

Comum relativamente a 2013. Para nós é o mínimo. O essencial do esforço 

de estabilização não poderá abranger unicamente a Política Agrícola 

Comum.

Sobre os seus recursos, deveremos trabalhar para um sistema menos 

complexo do que o dos descontos repetitivos. A França deseja que 

avancemos especialmente no que se refere à directiva apresentada em 

Setembro último para criar uma taxa sobre as transacções financeiras, de 

que uma parte poderia ser afecta ao orçamento comunitário.

Esta Europa que desejamos mais integrada, mais unida e mais forte, é 



indispensável. Num mundo a partir de agora multipolar, ela tem de encontrar 

plenamente o seu lugar a par de novas potências que, de dia para dia, se 

afirmam cada vez mais.

Portugal está bem colocado para o saber, ora que dispõe com a lusofonia, de

um espaço de solidariedade intercontinental muito comparável ao que é a 

francofonia para a França e a hispanidade para a Espanha. Conhecemos a 

riqueza e a diversidade do mundo. Sabemos que o nosso futuro terá também 

um papel noutros continentes.

Penso, antes de mais, na África, que terá em breve um quarto da 

humanidade e que se tornou hoje um actor global na cena internacional.

Todos o sabemos, o continente africano está confrontado com os seus 

maiores desafios:

1 Desafio da democracia – foram realizados progressos significativos 

em 2011, na Costa do Marfim, no Sudão do Sul, no Níger, na Guiné 

ou em Madagáscar, mas o ano de 2012 será também marcado por 

prazos determinantes, sendo as eleições no Senegal um dos mais 

importantes.

2 Desafio da progressão do Estado de direito – queria saudar o projecto 

assumido pelos países europeus para acompanhar as autoridades da 

Guiné-Bissau na reforma do seu sistema de segurança. Os 

acontecimentos que se verificaram em Bissau no final de Dezembro 

demonstram que estes esforços deverão prosseguir.

3 Desafio da segurança – refiro-me ao terrorismo, à pirataria e ao tráfico 

de todo o tipo, especialmente no tráfico da droga na África Ocidental, 

perante os quais a União Europeia está completamente mobilizada, 

em estreita colaboração com os países dessas regiões.

4 Desafio do desenvolvimento – em 2010, sob a presidência francesa, 

os países membros do G20 não pouparam os seus esforços na luta 

contra a fome no Corno de África e ajudar o continente africano a 

avançar em direcção aos objectivos do milénio para o 

desenvolvimento.



5 Desafio ecológico, por fim, num continente particularmente ameaçado 

pelo aquecimento climático e a desertificação.

Para ajudar a África a ultrapassar estes desafios, a França está determinada 

a trabalhar com o conjunto dos países africanos: os países francófonos, 

claro, aos quais estamos unidos por uma relação antiga e profunda, mas 

também as potências emergentes do continente, como a Nigéria, a África do 

Sul, a Etiópia – fui a estes países em 2010 – ou ainda Angola.

A França está igualmente determinada a apoiar os esforços de integração do 

continente africano. Penso, antes de mais, na União Africana que se afirmou, 

em menos de 10 anos, como um actor incontornável e que simboliza hoje a 

diversidade, a força e a riqueza de África. Esta é a razão pela qual nós 

estamos, como Portugal, apegados ao respeito pelo multilinguismo, neste 

meio e no seio de outras organizações regionais. Exprimimos a nossa 

tristeza quando do desaparecimento de Cesária Évora cuja obra contribui 

para a difusão da lusofonia em todo o mundo.

Para ultrapassar os desafios com os quais se defronta, a África também tem 

de se exprimir plenamente no seio da governança mundial.

1 Vimos na Cimeira de Cannes: o continente africano ocupa hoje 

inteiramente o seu lugar no G20. De facto, esforçámo-nos para que 

ele fosse representado com toda a sua diversidade: através da África 

do Sul, membro permanente, símbolo da emergência, através da 

presidência em exercício da União Africana e através da Etiópia que 

preside o Comité da Organização da Nova Parceria para o 

Desenvolvimento da África e porta-voz dos países mais pobres.

2 A África deve igualmente encontrar o seu lugar no seio do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas. É certo que, com três membros 

não permanentes, o continente não está ausente. Mas o Conselho de 

Segurança, criado em 1945 e reformado pela última vez em 1963, 

deve reflectir melhor a realidade do mundo de hoje. É por isso que a 

França defende o seu alargamento e, especialmente, a atribuição de 

novos lugares à África, nas duas categorias de membros.



3 Finalmente, a África tem de poder encontrar o seu lugar na nova 

governança mundial do ambiente, como a França deseja. A 

conferência do Rio + 20 permitir-nos-à ultrapassar uma etapa 

importante neste sentido, com a criação de uma organização mundial 

do ambiente, situada em Nairóbi.

No mundo multipolar que se desenha diante dos nossos olhos, os países 

emergentes devem poder desempenhar também plenamente o seu 

papel.

A emergência é uma realidade incontornável: hoje, 2 das três maiores 

economias são asiáticas, o Brasil encontra-se no 7° lugar e o conjunto da 

América Latina tem, desde há 10 anos, um crescimento sustentado de 

aproximadamente 6% por ano.

Não podemos negar que este fenómeno perturba os nossos dados 

adquiridos. Mas, demasiadas vezes, a emergência é tida como um perigo 

para a Europa. Demasiadas vezes, a opinião pública se deixa seduzir 

pelas sereias do fatalismo. Os recentes debates sobre a contribuição da 

China para a resolução da crise da zona euro são a sua melhor 

ilustração. Contrariamente às ideias que circulam nos media, a 

participação chinesa na estabilização financeira da zona euro não é fruto 

de uma estratégia predadora. Ela é o reflexo de interdependências 

crescentes. Se a China se compromete, é porque está consciente do seu 

interesse em contribuir para a prosperidade do seu primeiro parceiro 

comercial.

A verdade, com efeito, é que a emergência representa, antes de mais, a 

saída da miséria para centenas de milhões de seres humanos. Ela 

constitui uma oportunidade sem precedentes para a nossa economia: a 

oportunidade de aceder a mercados potenciais de várias centenas de 

milhões de consumidores, a oportunidade de encontrar novos campos de 

investimentos e novos viveiros de cooperação científica e intelectual, a 

oportunidade de desenvolver um diálogo de igual para igual entre 



civilizações, o melhor obstáculo contra o extremismo e contra o 

isolamento.

Estas oportunidades, nós devemos aproveitá-las. Devemos construir com 

os países emergentes uma relação equilibrada e responsável que a todos 

beneficia.

Uma relação equilibrada, isto pressupõe uma nova avaliação das 

relações entre os emergentes e a Europa. Face à China, a índia ou o 

Brasil, a União Europeia avança demasiadas vezes dividida. Não nos 

enganemos, se quisermos ser credíveis. É realmente à escala europeia 

que deve ser concebido o nosso diálogo com os outros países. A nossa 

prioridade é entendermo-nos sobre os nossos objectivos e as nossas 

estratégias.

No centro destas estratégias, devemos colocar o princípio de 

reciprocidade. Penso, em especial, nos acordos de livre troca que 

estamos a negociar com os países emergentes e em que o cumprimento 

das regras partilhadas por todos é essencial, particularmente em matéria 

de acesso aos mercados públicos e de respeito pela propriedade 

intelectual.

Devemos também vencer o desafio que a emergência lança aos nossos 

próprios modelos e conduzir internamente as reformas necessárias para 

reforçar a nossa competitividade. Mais do que nunca, impõe-se uma 

política industrial determinada e investimentos maciços em investigação e 

desenvolvimento.

Uma relação responsável, o que pressupõe aceitar dar aos emergentes o 

lugar que lhes cabe na governança mundial, encorajando-os a assumirem 

as suas responsabilidades.

A França comprometeu-se bastante em fazer evoluir o sistema 

internacional herdado de 1945 e permitir aos países emergentes que nele 



se implicassem mais. Refiro-me à criação do G20, ao apoio sem 

ambiguidade que damos ao alargamento do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas e à nossa posição aberta sobre a reforma dos direitos de 

voto ao Fundo Monetário internacional.

Nestes domínios renovados, não procuramos impor os nossos valores e 

os nossos interesses, podendo correr o risco de parecer que queremos 

dar lições. Procuramos convencer de que, face aos desafios globais 

como o desenvolvimento durável, a protecção do ambiente e o 

aquecimento climático, devemos conjugar os nossos esforços. Temos 

para isso uma legitimidade real. Na Europa, soubemos construir um 

modelo cooperativo que assegurou ao nosso continente uma paz e uma 

prosperidade sem precedentes na história do mundo. Cabe-nos difundir 

este modelo. A nossa política cultural é a este propósito uma vantagem 

importante. Ela demonstra que a globalização não é sinónimo de 

uniformização. Ela contribui para o debate de ideias que agita os países 

emergentes. Ela deve igualmente atrair para a Europa os estudantes e os 

investigadores destes países e ajudar-nos a estreitar laços entre os 

nossos povos.

Senhoras, Senhores,

Pátria de navegadores, de descobridores e de viajantes, Portugal foi 

sempre terra de audácia, de modernidade e de abertura ao mundo. 

Desde a sua adesão à Comunidade Económica Europeia, sempre deu 

provas do seu voluntarismo e da sua ambição pela Europa. Fiel ao 

espírito da “Revolução dos cravos”, Portugal faz questão de levar ao 

mundo a mensagem humanista do nosso continente.

Hoje, mais do que nunca, na alvorada de um ano que se apresenta como 

crucial para os nossos dois países, para a Europa e para o mundo, temos 

necessidade desta abertura ao mundo, desta ambição e desta 

determinação.



Fortalecidos pelo nosso compromisso comum a favor da paz, da 

democracia e da liberdade, confiantes na capacidade da Europa 

suplantar a crise, convencidos da necessidade de agir no sentido de um 

mundo mais equilibrado onde cada um possa encontrar o seu lugar, 

saibamos unir os nossos esforços ao serviço da visão que nós 

partilhamos.

Muito obrigado.


