
 
 

Declaração Conjunta  

V Reunião de Alto Nível entre Portugal e França, 10 de abril de 2015 

 

Os Primeiros-Ministros de Portugal e de França encontraram-se em Lisboa, a 10 de 

abril de 2015, para a V Reunião de Alto Nível entre os dois países. Os dois chefes de 

governo estiveram acompanhados dos respetivos Secretários de Estado dos Assuntos 

Europeus. 

Os Senhores Primeiros-Ministros Pedro Passos Coelho e Manuel Valls constataram a 

excelência das relações entre a França e Portugal, marcadas pela antiguidade e pela 

intensidade dos laços humanos entre os dois países, por uma amizade e uma confiança 

recíprocas e por um compromisso comum e decidido com o projeto europeu. 

Os governos português e francês estão atualmente empenhados em ambiciosos 

programas de reformas, que visam favorecer o crescimento e o emprego e, bem assim, 

reforçar a competitividade das suas economias. Consideram que as medidas tomadas 

no plano nacional devem também ser acompanhadas por medidas coordenadas ao 

nível europeu no quadro do aprofundamento do mercado interno e de reformas que 

aumentem a produtividade das economias, a fim de estimular a procura, relançar o 

investimento e, por esta via, apoiar a retoma do crescimento. Apelam, a este 

propósito, a uma execução ambiciosa do projeto de Fundo Europeu para os 

Investimentos Estratégicos. 

Os dois governos acordaram igualmente continuar a trabalhar em conjunto para o 

reforço e o aprofundamento da União Económica e Monetária, nomeadamente na 

perspetiva do Conselho Europeu de junho. 

No seguimento da Cimeira consagrada às interligações energéticas, realizada em 

Madrid, no passado dia 4 de março, em presença igualmente do Presidente do 

Governo espanhol e do Presidente da Comissão Europeia, os governos português e 

francês concordaram continuar a trabalhar estreitamente para assegurar a plena 

integração da Península Ibérica no Mercado Europeu da eletricidade e do gás, assim 

como a segurança energética da Europa. 

Portugal e França estão empenhados no sucesso da Conferência sobre o Clima 

(COP21), que terá lugar em Paris, no final do ano, e que deverá proporcionar um 

acordo ambicioso e global sobre o clima. 



 
 

Os dois governos comprometem-se igualmente em aprofundar a sua cooperação em 

todas as instâncias, a fim de lutar contra todas as ameaças, nomeadamente as 

decorrentes do terrorismo. 

Por outro lado, os dois chefes de governo reafirmaram o seu compromisso comum 

tendo em vista o desenvolvimento das relações entre a UE e os seus vizinhos 

mediterrânicos, tanto no quadro da Política Europeia de Vizinhança, como no da União 

para o Mediterrâneo ou do Processo 5+5, que Portugal e França desejam continuar a 

desenvolver. 

Os dois governos apelam à completa implementação do Acordo concluído em Minsk, 

no formato Normandia, a 12 de fevereiro último, a fim de encontrar uma solução 

pacífica e durável para o conflito na Ucrânia. 

Estão ainda determinados na prossecução de uma estreita cooperação, 

nomeadamente no quadro europeu, no continente africano e em particular no Golfo 

da Guiné, mas também no Mali e na República Centro-Africana. 

Os dois governos vinculam-se a desenvolver ainda mais as suas relações bilaterais em 

todos os domínios, nomeadamente em matéria económica e de investimentos 

cruzados. 

Atribuirão igualmente uma especial atenção ao reforço da cooperação entre Portugal e 

a França nos domínios do ensino superior, da investigação científica e da inovação 

tecnológica. Encorajarão a diversificação da cooperação cultural, a intensificação das 

trocas entre os jovens criadores e investigadores dos dois países, assim como o 

desenvolvimento de iniciativas no domínio linguístico e de promoção do ensino das 

línguas portuguesa e francesa. 

Os dois Primeiros-Ministros recordaram a presença em França de centenas de milhares 

de cidadãos franceses de origem portuguesa e a contribuição por eles prestada não 

apenas para o dinamismo da economia francesa, mas também para o reforço das 

relações entre os dois países. Da mesma forma, constataram o aumento significativo 

do número de franceses que visitam ou que se estabelecem em Portugal e que 

contribuem também eles para o aprofundamento do conhecimento recíproco e da 

amizade entre os dois povos. 

Os dois chefes de governo acordaram que a próxima Reunião de Alto Nível terá lugar 

em França. 

 

Lisboa, 10 de abril de 2015 


