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PREFÁCIO

O Senhor Embaixador João Pedro de Almeida da Silveira Car-
valho em 23 de Setembro p.p. proferiu na Sociedade de Geografia 
(SGL) no âmbito da Comissão de Relações Internacionais (CRI) e 
integrada no Ciclo de Conferências “Memórias Diplomáticas” uma 
interessantíssima, pormenorizada e de grande interesse histórico-
-político conferência a que deu o singelo título “O meu exercício 
das funções de Director-Geral de Política Externa do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros do XV Governo Constitucional”.

Convém salientar que estamos perante um importante depoi-
mento de alguém que serviu a diplomacia portuguesa durante mais 
de quarenta anos nos mais variados países,   tendo sido,em 1997, 
Director-Geral dos Assuntos Comunitários e posteriormente Direc-
tor-Geral de Política Externa em 2002, ascendendo a Embaixa-
dor “full rang” em 2003, situação que manteve até Dezembro de 
2018 quando se jubilou, após exercer as funções de Presidente da 
Comissão de Selecção e Desclassificação do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

As suas funções de Director-Geral foram exercidas no Ministério 
do Dr. Jaime Gama (Director Geral dos Assuntos Comunitários) e 
no Ministério do Dr. Martins da Cruz (Director Geral de Política 
Externa).

Os assuntos mencionados neste texto ocorreram no Governo do 
Dr. Durão Barroso e na vigência do Ministério dos Negócios Estran-
geiros do Dr. Martins da Cruz.

Nas palavras do Embaixador Silveira Carvalho as suas funções 
como Director Geral de Política Externa “consistiram principal-
mente no aconselhamento estratégico do Ministro e na coordena-
ção do trabalho produzido pelas diferentes Direcções-Gerais, pelo 
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Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento e pelo Instituto 
Camões”.

Divide a sua exposição em três grandes capítulos ou temas, por 
sua vez generosamente subdivididos. Assim, o primeiro grande tema 
dedica-o a “Os nove eixos do programa do Governo”. Subdivide-o 
em várias alíneas o que nos permite ter o enquadramento da política 
do governo que serviu nas importantes funções de Director-Geral de 
Política Externa.

O segundo grande capítulo dedica-o à acção de “O aconselha-
mento estratégico do Ministro”. Alonga-se por vários temas e sub-
temas. Acresce que o subtema sobre o terrorismo engloba desen-
volvimentos de assuntos delicados envolvendo reuniões com a 
Rússia e com os Estados Unidos da América.

Já o terceiro tema dedica ao “Conselho de Coordenação Políti-
co-Diplomático” cuja actividade intensa descreve salientando que 
“constituiu o exercício mais trabalhoso das suas atribuições.

Gostaria de salientar algumas questões postas pela exposição do 
Embaixador Silveira Carvalho.

Uma refere-se à CPLP. É assunto que tem interessado a Sociedade 
de Geografia de Lisboa, até porque é “Observador Consultivo” desta 
Instituição e porque tem havido entre nós, promovidas por várias 
Comissões e Secções, actividades dizendo respeito à CPLP.

Cito do texto em apreço que “a afirmação da lusofonia nas rela-
ções internacionais, levou o Governo português a reforçar o seu 
empenhamento na CPLP…”. Em seguida refere que assumiu 
as funções de Representante de Portugal no Comité de Concer-
tação Permanente da CPLP e que “manteve um empenho rele-
vante nas acções inerentes aos três pilares da CPLP: a concertação 



11

Prefácio

político-diplomática, a cooperação e a promoção e difusão da lín-
gua portuguesa, com especial destaque para o trabalho desenvol-
vido pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa”, e prosse-
gue salientando que na Reunião Ministerial realizada em Coimbra 
foi aprovado um programa de trabalho para o futuro da CPLP, 
partindo do princípio que a vocação da CPLP não se podia limi-
tar aos aspectos políticos e culturais, nomeadamente a promoção 
do português como língua universal. Importava acrescentar-lhe as 
dimensões económicas e de defesa, bem como os domínios social, 
de educação e da saúde. “A inclusão da dimensão económica-em-
presarial na CPLP resultou na necessidade de desenvolver a coope-
ração neste domínio, como um dos domínios tidos como de maior 
potencialidade da CPLP”.

Trata-se de algo importante este alargamento dos “pilares da 
CPLP” às dimensões económicas e de defesa, bem como aos domí-
nios social, de educação e da saúde.

Sucede que em várias reuniões e conferências no seio da nossa 
Sociedade bem como na acção do nosso Representante na CPLP 
exercendo a Presidência da Comissão Temática de Educação, Ciên-
cia, Ensino Superior e Tecnologia nos temos “batido” por este alar-
gamento da acção da CPLP.

No que diz respeito ao Conceito Estratégico Europeu é mencio-
nado o Conselho Europeu de Salónica e a análise deste conceito rea-
lizada em 2003.

Sobre este assunto permito-me chamar a atenção para o notável 
estudo publicado pela Secção de Ciências Militares da nossa Socie-
dade. Com efeito, na Memória da Sociedade de Geografia de Lis-
boa nº 17 de 2015 diz-se “uma das fontes para a clarificação do 
enquadramento doutrinário da segurança será o conceito estraté-
gico da União Europeia, pelo que se considera adequado recordar os 
objectivos determinados no documento de 2003, designadamente 
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enfrentar as ameaças, construir segurança com os vizinhos, e defen-
der uma Ordem Internacional baseada num multilateralismo efec-
tivo”. (Memória 17, 2015, p.32.).

Aliás a propósito da apreciação do Conceito Estratégico de Defesa 
Nacional são referidas as trocas de informações tidas entre o Ministé-
rio da Defesa e dos Negócios Estrangeiros o que salienta a importân-
cia da questão.

Referirei agora um assunto que o próprio autor destas Memórias 
considera “o mais sensível pelas consequências para o país e para 
a coesão europeia”. Trata-se da intervenção liderada pelos Estados 
Unidos da América no Iraque.

É-nos apresentada uma descrição pormenorizada dos prolegóme-
nos e dos factos que conduziram à Cimeira das Lages a 16 de Março 
de 2003.

Trata-se de uma pormenorizada apresentação de um dos princi-
pais acontecimentos ao abrir o século XXI e que o vai marcar inde-
levelmente. São páginas a ler com atenção.  

       Luís Aires-Barros
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa



O MEU EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES  
DE  DIRECTOR-GERAL DE POLÍTICA 

EXTERNA DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS 
ESTRANGEIROS DO XV GOVERNO 

CONSTITUCIONAL 1

I

Começo por agradecer o convite que me foi dirigido para evocar 
a minha experiência como Director- Geral de Política Externa do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros no XV Governo Constitu-
cional, entre 10 de Setembro de 2002 e 10 de Novembro de 2003.

Gostaria de recordar o programa de política externa do XV 
Governo Constitucional.

Portugal é, como todos sabemos, um actor global na cena inter-
nacional pela sua história, pela afirmação da sua identidade, pelas 
opções estratégicas, pelas comunidades portuguesas e pelo perímetro 
da língua portuguesa.

As constantes da nossa política externa têm sido claras: a constru-
ção europeia, a relação transatlântica, o relacionamento com África 
e o contorno do Mediterrâneo, assim como o projecto ibero-ameri-
cano, onde se destaca o Brasil. Sem, no entanto, esquecer Timor e o 
significado que tem Macau nas nossas relações com a China.

O programa do XV Governo Constitucional na área da política 
externa estabelecia nove grandes eixos de intervenção. 

1 Conferência proferida perante a Comissão de Relações Internacionais da Sociedade de Geografia em 
23 de Setembro de 2019.
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O primeiro eixo era o reforço do papel de Portugal como sujeito 
activo no processo de construção europeia. 

Durante a Convenção sobre o futuro da Europa e na Con-
ferência Intergovernamental que se lhe seguiu defendemos três 
princípios de actuação: igualdade entre os Estados membros, 
equilíbrio das Instituições e solidariedade entre os Estados, com 
redefinição do conceito de coesão económica e social e reforço 
dos mecanismos de confiança política, nomeadamente pela supe-
ração do défice democrático no processo de decisão.

O alargamento da UE a dez novos Estados representou a aber-
tura a um mercado com mais de 75 milhões de consumidores, obri-
gando à elaboração de uma estratégia para fazer face ao impacto do 
alargamento, no contexto das novas fronteiras políticas e económi-
cas da UE.

 Portugal procurou, com a sua participação no desenvolvimento 
das capacidades civis e militares da Política Europeia de Segurança 
e Defesa (PESD) assegurar a coerência entre o Objectivo Global 
da UE e os compromissos assumidos no quadro da OTAN. Neste 
contexto, Portugal participou na primeira missão militar da UE na 
Macedónia e contribuiu para a missão de polícia da UE na Bósnia.

O segundo eixo incidiu sobre o reforço da relação privilegiada 
com o espaço lusófono.

A adesão de Timor-Leste à Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa, durante a IV Cimeira de Chefes de Estado e de 
Governo, reforçou em termos geográficos e linguísticos o espaço 
da CPLP. A vitalidade desta Organização ficou provada com a cria-
ção do Conselho Empresarial da CPLP, num primeiro Forum rea-
lizado em Lisboa.

A criação do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 
(IPAD) permitiu actualizar a estratégia portuguesa em matéria de 
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cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente no que respeita 
a Angola, após a consolidação da paz e no que respeita a Timor-
-Leste, com a criação de um programa de cooperação que incluiu a 
promoção e a difusão da língua portuguesa.

De referir ainda que na VI Cimeira Luso-Brasileira saiu uma men-
sagem de confiança quanto à capacidade do Brasil para assumir o 
papel estratégico que a sua dimensão implicava, tendo sido reafir-
mado o carácter estrutural dos investimentos portugueses. Neste 
contexto, no quadro do Acordo sobre Serviços Aéreos, ficou resol-
vida a questão fiscal que opunha a TAP às autoridades brasileiras.

Como terceiro eixo do programa do XV Governo Constitucional 
foi decidido privilegiar a NATO e a OSCE como instituições basilares 
da arquitectura de segurança e defesa da Europa, América do Norte e 
Ásia Central.

Portugal teve uma participação activa na Cimeira da NATO  em 
Praga, marcada pelo profundo processo de transformação da Orga-
nização para o século XXI, através da reafirmação da vitalidade do 
vínculo transatlântico, do alargamento a sete novos Estados em 
2004, do reforço do leque de missões-terrorismo e ameaças assimé-
tricas, assim como da revisão da estrutura de comandos, da criação 
de uma força de reacção rápida e, ainda, da revitalização das relações 
da Aliança com países terceiros.

No quadro da Presidência Portuguesa da OSCE em 2002, a 
Cimeira realizada no Porto sob o lema “A resposta à mudança” rema-
tou um período de contínua afirmação e projecção da nossa política 
externa em regiões como o Cáucaso e a Ásia Central. De salientar 
ainda, durante a Presidência Portuguesa, a adopção da Carta sobre a 
Prevenção e Combate ao Terrorismo, preparada na reunião de Lis-
boa entre os Secretários Gerais e os Altos Representantes de organi-
zações envolvidas na luta anti-terrorista.
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O quarto eixo da política externa reflectiu-se no aprofunda-
mento das relações bilaterais com os países vizinhos e os parceiros 
estratégicos. 

No que se refere à Espanha, optou-se pela maximização das siner-
gias criadas e pela intensificação das relações políticas, económicas 
e culturais. A XVIII Cimeira luso-espanhola de Valência ajudou a 
fortalecer os laços de colaboração e a ultrapassar obstáculos a pro-
jectos comuns. Foram também identificadas novas áreas de coope-
ração e projectaram-se experiências para o futuro. A Convenção de 
Cooperação Transfronteiriça assinada entre os dois países teve um 
impacto directo no desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas 
dos dois lados da fronteira e no aproveitamento de fundos comuni-
tários disponíveis. 

 Realizou-se o III Fórum Luso-Espanhol no Funchal e desenvol-
veram-se ainda negociações para a criação de uma Comissão de arbi-
tragem, a fim de dirimir a questão das indemnizações a pequenos 
proprietários espanhóis prejudicados na década de 70.

A região do Mediterrâneo foi identificada como uma fronteira 
de paz, prosperidade e cooperação para a qual foi identificada a 
necessidade de uma abordagem pragmática, despida de precon-
ceitos intelectuais, ideológicos ou culturais. Neste pressuposto, foi 
aumentada a participação portuguesa nos processos multilaterais 
mediterrânicos -a Parceria Euro- mediterrânica, o Fórum do Medi-
terrâneo e o Diálogo 5+5.

Marrocos foi considerado um parceiro privilegiado. Neste con-
texto e no quadro de excelência do diálogo político, testado em 
cimeiras anuais e no frequente intercâmbio de visitas, o Governo 
apoiou o sector empresarial português para concretizar oportunida-
des de negócio e investimentos naquele país.

Os Estados Unidos da América, cujas relações são fundadas na 
partilha do mesmo espaço geo-estratégico e na comunhão dos mes-
mos valores, exigiram um novo impulso, quer no plano bilateral, 
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quer no plano multilateral. A nova linha de relacionamento com 
os EUA traduziu-se na  prioridade conferida pelo Governo  portu-
guês à  visão integrada de iniciativas conjuntas nos domínios polí-
tico-diplomático, técnico-militar, científico-cultural e de coopera-
ção específica com a Região Autónoma dos Açores e dos interes-
ses da significativa e respeitada comunidade luso-americana, bem 
como na disponibilização da Base das Lages.

Macau surge, no contexto da região da Ásia e Oceânia, como 
uma prioridade indissocialvelmente ligada à gestão de boas rela-
ções com a China. Neste âmbito, o Vice-ministro chinês visitou 
Portugal tendo o Governo português apoiado a candidatura de 
Xangai à organização da EXPO 2010. Foi ainda dado um novo 
enfoque às relações económicas, potenciado pela adesão daquele 
país à OMC.

O reforço da presença de Portugal nas Organizações Internacio-
nais surgiu como quinto eixo de intervenção.

A adopção de uma política coerente de colocação de funcioná-
rios portugueses na UE foi desenvolvida pela criação de um pólo de 
acompanhamento na REPER e pela organização de acções de for-
mação específica para assim capacitar portugueses a candidatarem-se 
às estruturas da União Europeia.

Por um lado, com a eleição de Portugal para o Conselho da União 
Internacional de Telecomunicações, ganhámos uma posição privile-
giada na Cimeira Mundial da Sociedade de Informação. Por outro, 
a eleição para a Comissão de Limites da Plataforma Continental, 
permitiu-nos encarar favoravelmente o pedido de extensão da nossa 
Plataforma Continental.

Portugal liderou assim o tema transversal dos Oceanos na UE, pro-
pondo o Plano de Acção que serviu de base às posições aprovadas na 
Cimeira de Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável e, como 



Sociedade de Geografia de Lisboa

18

membro do Convening Group da Comunidade das Democracias, 
liderou também as negociações do “Plano de Acção de Seul” e da 
“Declaração sobre o Terrorismo”.

No Conselho da Europa, Portugal presidiu ao Grupo de Relato-
res do Conselho de Ministros sobre relações deste organismo com 
a OSCE, participando na elaboração das linhas directrizes sobre a 
compatibilização entre a luta contra o terrorismo e o respeito pelos 
Direitos do Homem; contribuindo para a revisão da Convenção da 
Repressão do Terrorismo, com a consagração, no respectivo texto, 
dos princípios constitucionais e legais em matéria de abolição da 
pena de morte.

Portugal assegurou também a presidência da Assembleia Geral da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual e do Comité de 
Informação do Bureau Internacional de Exposições da OCDE.

Como sexto eixo do programa de política externa foi escolhida a 
manutenção de uma estreita ligação às Comunidades Portuguesas e 
aos Estados que as acolhem.

Neste contexto, ajustou-se o quadro legislativo do Conselho das 
Comunidades Portuguesas valorizando-o politicamente, responsa-
bilizando mais o Estado no seu funcionamento, e instituindo um 
novo sistema eleitoral baseado no agrupamento das áreas consulares 
e numa maior participação de pequenas comunidades.

No âmbito da reestruturação consular, abriu-se um Consulado em 
Chisinau na Moldova e a Embaixada em Kiev passou a dispor de 
uma secção consular, para além de terem sido criados diversos con-
sulados honorários.

Reactivou-se ainda o Gabinete de emergência consular e desenvol-
veu-se programas especiais para a África do Sul e Costa do Marfim, 
para além de localização e repatriamento dos portugueses presentes 
em Bali aquando do atentado terrorista.
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O sétimo eixo de intervenção prioritária foi a defesa e a afirmação 
da língua e culturas portuguesas.

Neste âmbito, iniciaram-se várias medidas para a harmonização e 
promoção de sinergias na área de acções culturais externas, a saber: 
o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil e o mundo 
empresarial; o estudo e negociação do estatuto de leitor, a colo-
cação de docentes em instituições estrangeiras; a revitalização dos 
programas de bolsas de estudo; a criação de centros de língua por-
tuguesa em organismos internacionais e universitários, apoiando 
cátedras e programas da nossa língua em universidades estrangei-
ras; a participação em diversas Feiras do Livro; acções específicas 
de divulgação da língua e cultura portuguesas em Espanha; acções 
concertadas com o Brasil no âmbito do Mercosul e da Organiza-
ção dos Estados Ibero- Americanos, na valorização da língua por-
tuguesa como língua estratégica; o lançamento de obras literárias 
e discográficas e o apoio a acções culturais na Europa, na América 
Latina, nos EUA e no Japão.

A promoção de uma diplomacia económica activa representou 
o oitavo eixo do programa do Governo em matéria de política 
externa.

O modelo adoptado de funcionamento da diplomacia eco-
nómica visava criar e explorar oportunidades para as empresas 
e para a economia nacional, através da sua internacionalização, 
no incremento das exportações, da atracção de mais e melhor 
turismo e ainda medidas para a captação de investimento directo 
estrangeiro de qualidade.
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Finalmente, o nono eixo de intervenção da acção governativa tra-
tou da construção de  uma diplomacia para o século XXI.

Este objectivo implicou a adaptação da estrutura orgânica do 
MNE orientando-a para os novos desafios de uma diplomacia eco-
nómica e novas solicitações dos postos diplomáticos e consulares 
com a criação, num primeiro momento, de um Centro de Análise e 
Previsão e pela activação da Célula de Gestão de Crises.

Assim, se por um lado se podia considerar que o alargamento a 
leste da UE podia acentuar o carácter periférico de Portugal, o que 
exigia a sua participação em todos os processos no sentido de uma 
maior integração na UE, sempre com a salvaguarda da identidade 
nacional. 

Por outro lado, o recentrar da UE, obrigava-nos a um esforço adi-
cional na afirmação de Portugal num espaço geoestratégico mais 
vasto, ou seja, em territórios em que existem valores e interesses por-
tugueses e onde o nosso país apresenta efectivas vantagens compa-
rativas, a fim de evitar a pertença a uma área periférica caracterizada 
por um menor desenvolvimento.

Para além da UE, como vector fundamental da nossa política 
externa, o Atlântico assumiu especial relevância- no quadro da 
NATO e na relação bilateral com os EUA. Importância redobrada 
foi atribuída ao Brasil e aos países africanos de expressão portuguesa 
assim como o espaço latino-americano, potenciado pela presença de 
importantes comunidades portuguesas.

Este esforço não foi unicamente político; foi também econó-
mico e cultural.

A afirmação da lusofonia nas relações internacionais foi um objec-
tivo que esteve sempre presente, contribuindo desta forma para a 
afirmação da nossa identidade no espaço europeu alargado.
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II

Foi neste quadro de objectivos que desempenhei o cargo de Direc-
tor-Geral da Política Externa (DGPE) e que consistiu essencialmente 
no aconselhamento estratégico do Ministro e na coordenação do tra-
balho produzido pelas diferentes Direcções- Gerais, pelo Instituto 
Português de Apoio ao Desenvolvimento e pelo Instituto Camões.

As funções de aconselhamento estratégico do Ministro leva-
ram-o a atribuir-me a coordenação do “interface” entre o MNE 
e a Presidência da República, bem como a coordenação das posi-
ções do MNE com a Presidência da República e/ou o gabinete 
do Primeiro-Ministro, a fim de “assegurar uma linha de coerência 
de posições nas diferentes reuniões”, para além da participação nas 
reuniões da NATO, da CPLP, das Cimeiras Ibero-Americanas, da 
Assembleia Geral das Nações Unidas e da União Europeia, nomea-
damente nos Conselhos Europeus e Conselhos de Assuntos Gerais 
e de Relações Externas. A todas estas tarefas o Ministro acrescentou 
à designação do DGPE a de Conselheiro do Conselho Económico 
e Social, cargo que já havia desempenhado quando, por designação 
do Ministro Jaime Gama, exerci as funções de Director-Geral dos 
Assuntos Comunitários.

Estas múltiplas e complexas funções foram desenvolvidas sob a 
orientação inteligente e segura do Ministro. As funções de aconse-
lhamento estratégico do Ministro eram delicadas, dado ser uma pes-
soa muito determinada que só admitia reconsiderar as suas decisões 
após discussão aprofundada do tema em apreciação. 
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O aconselhamento é sempre motivador, mas implica por vezes 
ter de se passar à acção concreta, como por exemplo o que acon-
teceu quando o Ministro Martins da Cruz se deu conta de que a 
Bielorrússia podia inviabilizar a Cimeira da  OSCE ( onde todas as 
decisões são tomadas por consenso), a realizar na cidade do Porto 
a 6 e 7 de Dezembro de 2002, caso a União Europeia decretasse 
sanções àquele país, por não autorizar o funcionamento de um 
escritório da OSCE em Minsk. Foi então que o Ministro decidiu 
indigitar-me para chefiar uma missão, de 1 a 3 de Dezembro de 
2002, em que participaram dois Colegas da Missão de Portugal 
junto da OSCE em Viena, para obter da Bielorrússia o compro-
misso de aceitar o funcionamento de um escritório da OSCE  
em Minsk. Após uma reunião de quatro horas com Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, o Senhor Mikhail Khvos-
tov, e quatro funcionários do seu Ministério ainda não se tinha 
chegado a qualquer resultado. Propus então ao Ministro termos 
uma reunião a sós, o que aceitou e me explicou não poder alte-
rar a posição assumida sem a autorização do seu Presidente da 
República. Nessa altura, apresentei-lhe um projecto de carta de 
compromisso que Portugal considerava necessária e pedi-lhe que 
falasse com o seu Presidente, que eu aguardaria no hotel  até uma 
hora antes  da partida do avião que me levaria para Frankfurt. 
O Ministro mandou-me buscar ao hotel uma hora mais tarde e 
disse-me que o Presidente não tinha querido assinar a carta que 
concedia um escritório à  OSCE em Minsk, mas que o tinha 
autorizado a assinar essa carta dirigida ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal. 

Foi assim possível ao MNE português enviar esta carta aos seus 
homólogos europeus e afastar o receio que a Bielorrússia inviabi-
lizasse a Cimeira da OSCE.
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No entanto, nem sempre os resultados obtidos na sequência de 
uma diligência foram positivos. Foi o que aconteceu por exemplo 
quando fui incumbido pelo Ministro de apresentar a candidatura 
do então Secretário dos Assuntos Europeus para Enviado Espe-
cial da UE para o Médio Oriente. Esta candidatura tinha escasso 
apoio- unicamente a Espanha e o Luxemburgo apoiavam a candi-
datura portuguesa- na reunião dos Directores Políticos realizada 
nos dias 3 e 4 de Julho de 2003,era-me manifestamente impossí-
vel garantir o sucesso desta diligência e uma vez que não se tinha 
obtido o consenso pretendido, tive de manifestar a nossa oposição 
à nomeação de um diplomata belga (tido como o preferido pelo 
Alto Representante da UE), de modo a remeter para uma reunião 
ministerial a decisão sobre o assunto. No final da discussão deste 
tema e em conversa privada, o Chefe de Gabinete do Alto Repre-
sentante da UE questionou-me concretamente sobre a viabilidade 
desta candidatura, referindo a existência de uma outra candidatura 
de um Embaixador português a um outro posto de relevo. 

De registar que só tomei conhecimento desta última candidatura 
posteriormente em Lisboa. O Ministro não a havia mencionado uma 
vez que, conforme explicou, a mesma estava a ser gerida directamente 
pelo gabinete do Primeiro-Ministro. Assinale-se que o Alto Represen-
tante da UE utilizou abusivamente a informação recolhida pelo seu 
Chefe de Gabinete para inviabilizar depois a candidatura desse Embai-
xador português e que a candidatura do então Secretário de Estado 
dos Assuntos Europeus acabou também por não ser  bem  sucedida.

Estes dois casos são exemplos paradigmáticos do tipo de diligên-
cias que o exercício  das funções do DGPE implicavam então. Tam-
bém no exercício  das funções de aconselhamento do Ministro, é 
de referir o apoio dado em temas que assumiram nessa altura uma 
relevância na agenda diplomática como é o caso da luta contra o ter-
rorismo e a definição de cooperações com alguns parceiros.
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O Vice-Ministro dos Negócios dos Negócios Estrangeiros da 
Rússia, Senhor Tribiukov, propôs ao Ministro Martins da Cruz a 
realização de encontros sobre as várias vertentes do combate ao ter-
rorismo. Estas consultas realizaram-se em Lisboa a 29 de Maio de 
2003, sendo a delegação portuguesa chefiada pelo DGPE, com o 
apoio de representantes do Serviço de Informações Estratégicas de 
Defesa (SIEDM), do Serviço  de Informações da Segurança ( SIS) 
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Polícia Judiciá-
ria. A delegação russa era chefiada pelo Vice-Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, o Senhor Anatoli Safonov, que se fazia acompanhar 
de dois funcionários do seu Ministério e de dois representantes do 
Serviço Federal de Segurança (FSB) e de um elemento do Serviço de 
Informações (SVR).Os temas abordados foram a presença e a evo-
lução do radicalismo islâmico na Europa, as redes de financiamento 
do terrorismo e a sua ligação às redes do crime organizado, e ainda 
o terrorismo checheno e as suas ligações ao crime organizado e aos 
grupos radicais de matriz islâmica.

Realizou-se posteriormente ainda uma segunda reunião com a 
Rússia em Moscovo, a 3 de Outubro de 2003, a convite do Vice-Mi-
nistro Safonov. Se exceptuarmos a avaliação das conversações havidas 
na última Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a luta contra o 
terrorismo, estas consultas bilaterais incidiram sobre a ameaça terro-
rista no Corno de África, a situação nos Balcãs, a ameaça terrorista 
no Afeganistão, a ameaça terrorista no Iraque, a ameaça terrorista no 
sudeste asiático e a situação na Chechénia.

A segunda reunião de cooperação na luta contra o terrorismo com 
países não pertencentes à UE realizou-se com os EUA em Lisboa, 
a 2 de Setembro de 2003. A delegação americana era chefiada pelo 
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Senhor Brent Hartley, Director da divisão de contra-terrorismo do 
State Department, e a delegação portuguesa pelo DGPE, com o apoio 
de representantes do SIEDM, do SIS, do SEF e da Polícia Judiciaria. 
Nesta reunião foram analisados os temas que tinham sido abordados 
na primeira reunião com os russos, para além da ameaça terrorista 
no Paquistão, Afeganistão e no Iraque, assim como, os movimentos 
migratórios e a aquisição de material radioactivo pelos terroristas.

Dando corpo aos objectivos estratégicos da política externa portu-
guesa, e tendo como finalidade credibilizar Portugal junto dos paí-
ses africanos ao trazer África para o centro do debate europeu, o 
Ministro Martins da Cruz empenhou-se na realização da 2ª Cimeira 
UE-África, que se devia realizar a 4 e 5 de Abril de 2003, em Lisboa. 
Esta iniciativa contava desde o início com o desinteresse político pela 
sua realização da maioria dos países da UE e com o problema sensí-
vel das sanções ao Zimbabwe. 

A União Africana, presidida pela África do Sul, considerava ina-
ceitável a realização da Cimeira sem que o Presidente do Zimbabwe 
fosse convidado para nela participar. Acresce que o continente afri-
cano apresentava-se minado na sua confiança por conflitos internos 
e focos de instabilidade que colocavam em causa o projecto de inte-
gração, que estava implícito na criação da União Africana. 

Em termos pragmáticos, a presença do Presidente Mugabe em Lis-
boa não era desejada em virtude de poder representar um aumento 
de possíveis conflitos durante a Cimeira e, poder ocasionar a ausência 
de Primeiros- Ministros europeus, nomeadamente do Reino Unido, 
da Alemanha, da Holanda e da Suécia.

Neste contexto, Portugal apoiou a Presidência grega do Conse-
lho da UE para negociar com a União Africana uma solução de 
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compromisso que passasse pela ausência do Presidente Mugabe 
em Lisboa.

Ciente de que do lado africano havia um grande imobilismo e que 
se mantinham solidários com o Zimbabwe, o Ministro incumbiu-
-me de realizar uma missão por diferentes países africanos. O DGPE 
iniciou a sua missão pelo país mais fácil de abordar sobre o assunto, 
Moçambique, considerando a sua anterior presença no Maputo na 
reunião da UE-SADC, realizada a 6 e 7 de Novembro de 2002, cujo 
tema era “Democracia, Paz e Segurança”. Nessa reunião tinha sido 
dada particular atenção às implicações da situação no Zimbabwe no 
relacionamento dos países do cone sul de África com os países da 
UE, para além do tema da cooperação para a erradicação da pobreza 
na região. 

Em Maputo, tive reuniões com o Chefe de Gabinete do Minis-
tro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, dado que o Minis-
tro se encontrava ausente em visita oficial à India. Em Pretória reu-
ni-me com a Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do 
Sul, Francês Rodrigues. Após ter obtido o apoio destes para a pro-
posta que se pretendia que a Presidência da UE apresentasse à Pre-
sidência da UA, obtive ainda  o compromisso de Moçambique de 
sensibilizar Angola- que assegurava a Presidência da SADC- para 
que tomasse posição idêntica. Para este efeito, reuni-me com os 
Embaixadores de Moçambique e de Angola em Pretória. O Embai-
xador angolano ficou convencido do bem fundado da posição, mas 
necessitava de instruções do seu Governo antes de se pronunciar 
na reunião que a Troika SADC (Angola, Tanzânia e Malawi) teria 
com a Troika da UE, o que veio a acontecer, forçando a Presidên-
cia grega a aceitar a proposta de compromisso que lhe estava a ser 
sugerida- a não presença do Presidente Mugabe em Lisboa mas 
de um seu Representante- embora considerasse não estar formal-
mente mandatado para a aceitar.
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Após alguma resistência inicial o Vice- Ministro da África do Sul 
Aziz Pahad voluntariou-se para abordar o Presidente Mugabe no 
sentido de este não participar na Cimeira de Lisboa. Porém a União 
Africana comunicou à Presidência grega da UE, mais tarde, que não 
tinha obtido um resultado positivo relativamente à proposta que lhe 
tinha sido apresentada.

A afirmação da lusofonia nas relações internacionais, levou o 
Governo português a reforçar o seu empenhamento na CPLP, que 
tivera um crescimento sustentado desde a sua Declaração Consti-
tutiva em 17 de Julho de 1996 até à IV Conferência de Chefes de 
Estado e de Governo, realizada em Brasília a 31 de Julho e 1 de 
Agosto de 2002. Foi no período subsequente que assumi as funções 
de Representante de Portugal no Comité de Concertação Perma-
nente da CPLP, que reunia mensalmente em Lisboa e que, naquele 
período, teve como objectivo primordial, a preparação da VIII 
Reunião do Conselho de Ministros da CPLP, que se viria a realizar 
em Coimbra a 17 e 18 de Julho de 2003.Neste mesmo período, 
o Comité de Concertação Permanente manteve um empenho rele-
vante nas acções inerentes aos três pilares da CPLP- a concertação 
político-diplomática, a cooperação, a promoção e difusão da língua 
portuguesa , com especial destaque para o trabalho desenvolvido 
pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa.  

Na Reunião Ministerial realizada em Coimbra foi aprovado um 
programa de trabalho para o futuro da CPLP, partindo do princípio 
que a vocação da CPLP não se podia limitar aos aspectos políti-
cos e culturais, nomeadamente a promoção do português como lín-
gua universal. Importava acrescentar-lhe as dimensões económicas 
e de defesa, bem como os domínios social, de educação e da saúde. 
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A inclusão da dimensão económica-empresarial na CPLP resultou 
na necessidade de desenvolver a cooperação neste domínio, como 
um dos domínios tidos como de maior potencialidade da CPLP. 
Este objectivo não fez esmorecer o compromisso dos Ministros de se 
implicarem no apoio à realização de uma Cimeira UE-África em data 
a fixar, sobre a reconstrução de Angola, a fome nos países da CPLP, à 
Cimeira Mundial da Sociedade de Informação, à Cimeira Mundial 
do Desenvolvimento Sustentável, assim como, a temas mais abran-
gentes como os Direitos Humanos e a abolição da pena de morte. 
Com vista a assumir um carácter emblemático foi aprovada, nesta 
reunião ministerial de Coimbra, uma iniciativa relativa à representa-
ção e coordenação dos Estados Membros da CPLP em países tercei-
ros e nas instâncias do Sistema das Nações Unidas, reforçando, entre 
outros objectivos, a promoção da concertação com vista ao endosso 
pela CPLP de candidaturas dos Estados Membros a organizações 
internacionais.

Aproveitando o empenho que o diplomata brasileiro, então eleito 
Secretário Executivo da CPLP, manifestou desde a assunção de fun-
ções, por instruções do Ministro, fiz uma visita ao Brasil a 12 e 13 
de Fevereiro de 2003, a fim de me encontrar com o Secretário-Geral 
do Itamarati, o Subsecretário- Geral da Política Bilateral, o Direc-
tor-Geral do Departamento Económico e ainda, por iniciativa do 
Embaixador de Portugal em Brasília, com o Assessor para as Relações 
Internacionais do Presidente da República.

Todos os encontros foram muito positivos, dado ter sido possível 
consolidar posições comuns no que respeita à CPLP e às Cimeiras 
Ibero -Americanas. Relativamente à CPLP verificou-se um consenso 
quanto ao envolvimento da CPLP nos trabalhos da Cimeira UE-Á-
frica, e à cooperação entre os países da CPLP nas várias instâncias do 
sistema das Nações Unidas. A dimensão empresarial foi considerada 
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como uma prioridade. Nestes termos foi acordado que o Brasil rea-
lizaria o II Fórum Empresarial da CPLP, assim como aprovada a 
decisão de dotar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa de 
meios materiais e financeiros.

No que se refere às Cimeiras Ibero- Americanas, as autoridades 
brasileiras reafirmaram a necessidade de manter um justo equilíbrio 
entre os espaços hispânico e lusófono e a sua oposição não apenas à 
transformação das Cimeiras numa Comunidade Ibero- Americana, 
como à participação das Filipinas na futura Cimeira. Foi também 
reafirmado o compromisso de actuação concertada ao nível dos 
Coordenadores Nacionais e dos representantes nacionais na Comis-
são do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Todos os meus 
interlocutores manifestaram o seu empenho para uma concertação 
sobre aspectos substantivos da agenda internacional e reiteraram o 
apoio à candidatura portuguesa à Comissão dos Direitos Humanos.

Nas conversações havidas com o Director-Geral do Departamento 
Económico, ficou acordado que para além da realização de consul-
tas entre as representações portuguesa e brasileira em Genebra sobre 
os trabalhos em cada Grupo regional em que cada país estava inte-
grado, bem como nos domínios da propriedade industrial e direitos 
de autor e conexos, seria realizado o reforço e promoção da língua 
portuguesa como língua de trabalho na OMPI.

Em 15 e 16 de Novembro de 2002, os Chefes de Estado e de 
Governo dos vinte e um países ibero-americanos reuniram-se na 
República Dominicana e aprovaram a Declaração de Bávaro, fruto 
de um acordo entre os países latino-americanos, Espanha e Portu-
gal. O grupo dos países latino-americanos tentou incluir no docu-
mento o máximo de compromissos, enquanto Portugal e Espanha 
procuraram reduzir as responsabilidades que tivessem implicações 
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financeiras. Declarações especiais espelhavam interesses de um grupo 
específico de países, mas não a totalidade dos países representados 
na Cimeira. Convém salientar que as posições de Portugal e Espa-
nha não eram totalmente coincidentes, embora ambos os países  atri-
buíssem importância ao relacionamento da União Europeia com a 
Ibero- América. Aliás, a Espanha considerava este relacionamento 
como segunda prioridade da sua política externa, enquanto Portu-
gal colocava nesse plano o seu relacionamento com os PALOP´s  e 
Timor-Leste. Nesta conformidade, Portugal continuava a privilegiar 
os PMA´s, enquanto a Espanha optava por dar prioridade às relações 
com os Países de Rendimento Médio, onde se incluíam a maioria dos 
países da América Latina. Esta Cimeira constituiu um retrocesso, em 
termos qualitativos e de organização dos trabalhos relativamente à 
realizada em Lima. Motivo que levou o Primeiro- Ministro de Espa-
nha a propôr, após auscultação de Portugal e do Brasil, a criação de 
um grupo de trabalho que procedesse a uma reflexão sobre medidas 
e iniciativas que deviam ser implementadas na  tentativa de alcançar 
uma maior coesão interna e dar maior visibilidade destas Cimeiras , 
no plano internacional . Portugal teve de confrontar esta proposta, 
de significado político claro, com um conjunto de princípios que 
deveriam reger as Cimeiras nomeadamente: a manutenção do equi-
líbrio entre o espaço hispânico e o espaço lusófono, (o que signifi-
cava na prática a manutenção da influência acrescida que tinham a 
Espanha e o México, Portugal e Brasil); inviabilizar qualquer tentativa 
de transformar as Cimeiras Ibero- Americanas numa Comunidade 
Ibero- Americana que ficaria a um passo de uma Commonwealth 
espanhola; manutenção dos critérios geográfico e linguístico na acei-
tação de candidaturas de países que se candidatassem a participar nas 
Cimeiras; e a inclusão do princípio de que as conclusões das Cimeiras 
deveriam constituir um valor acrescentado para cada uma das diplo-
macias nacionais, dando maior coerência aos resultados alcançados 
nas 18 reuniões ministeriais sectoriais e das conclusões das Cimeiras.
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A Coordenadora Nacional do México, a 11 de Abril de 
2003,interpelou-me àcerca da eventual participação das Filipinas 
nas Cimeiras Ibero -Americanas questionando qual era a posição 
de Portugal sobre esta possibilidade; foi-lhe respondido que a 
adesão de novos países seria objecto de apreciação pela Comis-
são Cardoso, que havia sido incumbida da reforma do sistema 
das Cimeiras Ibero- Americanas na Cimeira realizada na Repú-
blica Dominicana, mas que nos dois critérios- geográfico e lin-
guístico- em vigor, as Filipinas não se enquadravam. Foi-me dito 
que pensava o mesmo e deixou entender que Espanha teria sim-
patia pela ideia da participação das Filipinas na próxima Cimeira. 
Tanto quanto apurei posteriormente, as Filipinas enviaram car-
tas aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros de vários países da 
Cimeira Ibero-Americana dizendo que tinham obtido o acordo 
à sua participação por parte da Bolívia, como convidado espe-
cial, na Cimeira próxima e que pretendiam obter a concordância 
dos países destinatários da referida comunicação. No entanto, na 
reunião dos Coordenadores Nacionais realizada em 10 e 11 de 
Abril de 2003 para preparação da XIII Cimeira Ibero-Americana, 
a realizar em Santa Cruz de la Sierra, a 14 e 15 de Novembro de 
2003, ficou decidido que a Bolívia não convidaria as Filipinas 
para a Cimeira naquele país.

A pedido de Fernando Henrique Cardoso, o Ministro Martins 
da Cruz acolheu, a 1 de Outubro de 2003, os seus homólogos da 
Cimeira Ibero-Americana, a fim de o ex-Presidente comunicar os 
resultados da sua reflexão sobre a forma de aperfeiçoar os meca-
nismos e a institucionalização das Cimeiras Ibero-Americanas. 
De seguida, foi feita uma primeira apreciação do Acordo para a 
criação da Secretaria Permanente Ibero-Americana, o que seria 
objecto de decisão, na Cimeira de Santa Cruz de la Sierra.
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Outro interessante tema foi a proposta espanhola de 17 de Janeiro 
de 2003 para a constituição de uma Força Ibero- Americana à dis-
posição das Nações Unidas. Portugal aceitou a ideia, que aliás nunca 
se concretizou, uma vez que não pretendia deixar o Brasil isolado 
entre países de língua espanhola. À data, a criação de uma Força à 
disposição das Nações Unidas podia, um dia, vir a ser constituída no 
âmbito da CPLP. 

 
Em Fevereiro de 2003, o Senado espanhol aprovou por unanimi-

dade uma proposta de lei apresentada pela Coligação Canária relativa 
à delimitação dos espaços marítimos das Canárias, os quais segundo 
o nosso Instituto Hidrográfico, apontavam para uma perda de dois 
mil quilómetros quadrados de área da nossa ZEE. Esta iniciativa 
entrava em conflito com a delimitação das nossas fronteiras maríti-
mas em torno da Madeira e das Ilhas Selvagens, tendo o assunto sido 
encaminhado para o gabinete do Primeiro-Ministro, por exceder a 
competência do MNE.

Na sequência destas iniciativas espanholas, convidei o Director 
Político do Ministério dos Assuntos Exteriores espanhol para um 
encontro de trabalho em Lisboa. Esta reunião teve lugar a 2 de Abril 
de 2003 e a agenda incluiu temas como o Iraque, a situação na Bolí-
via, na Venezuela e no Brasil e ainda a evolução dos trabalhos na 
Convenção Europeia na vertente PESC e PESD. No decorrer da 
reunião, o Director Político es panhol informou sobre as alterações 
profundas registadas na política externa espanhola, que levaram o 
terrorismo a adquirir o carácter enformador fundamental, o que jus-
tificou o apoio sistemático aos Estados Unidos, com elevados custos 
políticos internos, mas que teve como contrapartida a Espanha ter 
passado a ser tratada por Washington com muita deferência e apreço. 
O tema Iraque ocupou também grande parte da reunião, tendo o 
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Director-Geral espanhol explicado que a discreta participação mili-
tar por parte da Espanha, unicamente com equipamento hospitalar 
e uma fragata, se deveu ao receio de uma desmesurada reacção da 
opinião pública. A Espanha continuava convencida das vantagens 
em conceder às Nações Unidas um papel central na reconstrução 
do Iraque, mesmo sabendo que esta não era a opinião do Presidente 
dos EUA. Por outro lado, a França e a Alemanha insistiam por uma 
nova Resolução do CSNU, enquanto a Espanha aguardava a opo-
sição firme do Reino Unido quanto à reconstrução do Iraque. O 
Director Geral espanhol insistiu ainda na importância da vertente 
humanitária, tendo mesmo identificado diferentes montantes que o 
seu Governo havia destinado a ONG´s espanholas para este fim, a 
fim de serem utilizados no quadro do Programa Phare  para a Jordâ-
nia, a Turquia, o Irão e a Síria e outros.

Na sequência das conclusões do Conselho Europeu de Salónica, 
aos Directores Políticos da UE foi atribuída a análise do Conceito 
Estratégico Europeu proposto pelo Secretário-Geral do Conselho da 
UE. A análise iniciou-se na reunião de 3 e 4 de Julho de 2003 em 
Grottaferrata com o objectivo de vir a ser ultimada no Conselho 
Europeu de Dezembro de 2003. Da análise efectuada, foram iden-
tificadas as questões relativas à avaliação da ameaça, especificação do 
conceito multilateralismo efectivo e implicações para a UE. Após 
longo debate, foi possível chegar-se a um acordo entre as delegações 
quanto ao enquadramento legal e a legitimidade da Ordem Interna-
cional, assim como a necessidade de um diálogo e cooperação entre 
os aliados da UE e da NATO, pilar essencial da segurança europeia.

À época, Portugal considerava que as condições políticas 
decorrentes do facto da importância inegável da NATO para o 
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desenvolvimento da PESD deviam nortear a acção para encontrar 
uma solução para a questão do acesso, por parte da UE, aos meios e 
capacidades da NATO. Esta convicção baseava-se no facto de a PESD 
ter surgido ao nível da União, não por oposição, mas antes numa 
perspectiva de complementaridade em relação às estruturas clássicas 
de defesa colectiva (NATO) e de segurança (OSCE) da Europa.

III

Nas minhas funções como DGPE, refira-se o empenho que colo-
quei na coordenação do trabalho produzido pelas diferentes Direc-
ções-Gerais, através do Conselho de Coordenação Político–Diplomá-
tico que se reunia semanalmente, para além  das reuniões com o Pre-
sidente do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento e com 
a Presidente do Instituto Camões, o que constituiu o exercício mais 
trabalhoso das minhas atribuições.

Neste contexto, foram identificados os objectivos estratégicos por-
tugueses na Ásia, em Angola, em S.Tomé e Príncipe e na Guiné-Bis-
sau e retiradas as conclusões operacionais para prosseguir esse exer-
cício de forma coerente, integrada e sustentada com a cooperação 
portuguesa. 

No que respeita à Ásia, foram definidos os princípios orientado-
res de uma política para esta região, enunciados os objectivos que se 
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pretendiam atingir e identificados os actores, tal como os instrumen-
tos e mecanismos através dos quais foi fixada e executada esta política. 

No que se refere a Angola, que foi considerada uma prioridade, 
tendo em conta que só com uma profícua relação com este país 
o espaço dos PALOP´s constituía uma mais-valia da nossa polí-
tica externa. O início da normalização da política angolana, com a 
reactivação das actividades económicas, representava uma oportu-
nidade para o relançamento das nossas relações bilaterais. A situa-
ção económica do país cuja reconstrução seria demorada, mesmo 
tendo em conta o apreciável leque de recursos naturais e a evolução 
da difícil crise humanitária, continuavam a suscitar legítimas preo-
cupações. Considerou-se por isso que tinha chegado o momento 
de estruturar uma iniciativa global no relacionamento de Portugal 
com Angola, sendo que esta iniciativa tinha de comportar uma 
componente política e empresarial de alto nível, para além de um 
vector cultural e de cooperação. Como condições prévias à rea-
lização desta iniciativa teria de ser resolvida a questão da dívida 
bilateral e disponibilizados para assinatura o Acordo de Protecção 
e Promoção Recíproca de Investimentos, o Acordo para Evitar a 
Dupla Tributação e ainda um Programa de Cooperação. 

 

Para S. Tomé e Príncipe foi adoptada uma nova lógica da política 
de cooperação, que passou por uma melhor coordenação interna, no 
sentido de evitar duplicações e desperdícios, na tentativa de reforçar 
a visão estratégica mais direccionada e concentrada em projectos e 
programas de efeitos multiplicadores, tentando o envolvimento de 
outros potenciais doadores, Estados e ONG´s e, simultaneamente, a 
promoção de bens e serviços portugueses, assim como a divulgação 
da língua portuguesa. 
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Quanto à Guiné-Bissau, a situação naquele país causava grande 
preocupação e havia o receio de ver despoletada nova guerra civil, 
que voltasse a afectar os interesses portugueses naquele país. Por essa 
razão, foi defendida a necessidade de se realizarem acções a nível bila-
teral e a nível sub-regional, no quadro da CPLP e através da União 
Europeia e no âmbito multilateral. Foi decidido como objectivo cen-
tralizar o Programa Indicativo de Cooperação em acções de capacita-
ção institucional, na educação, na saúde e na assistência técnica, em 
coordenação com as actividades da UE e do PNUD, para além do 
reforço da cooperação técnico-militar, actuando  junto do aparelho 
militar guineense.

Na linha do primeiro eixo da Política Externa do Governo, com 
as contribuições da Direcção- Geral dos Assuntos Comunitários 
(DGAC), da Direcção- Geral dos Assuntos Multilaterais (DGAM), 
da Direcção- Geral das Relações Bilaterais da (DGRB) e do Ins-
tituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), o DGPE 
elaborou um documento sobre o impacto do quinto alargamento da 
UE em Portugal. Este documento visava identificar as consequências 
desse alargamento nos planos políticos, económico e financeiro e da 
cooperação, bem como, sugerir elementos para a definição de uma 
posição nacional sobre a matéria.

Gostaria ainda de mencionar que uma das tarefas em que os Direc-
tores-Gerais se empenharam foi na apreciação do Conceito Estra-
tégico de Defesa Nacional, que o Ministro da Defesa havia solici-
tado ao Ministro de Negócios Estrangeiros. Assim, foi elaborado um 
documento que registava comentários a todas as bases do conceito 
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estratégico de Defesa Nacional, formulando nalguns casos, textos 
alternativos. Os elementos mais inovadores, em termos nacionais, 
deste conceito estratégico de Defesa Nacional eram as interfaces 
que se estabeleciam entre a política externa e a política de segurança 
interna e o acréscimo de outras valências conjunturais aos elementos 
permanentes que estão geralmente incorporados, como a defesa do 
território e das Instituições.

Neste contexto, a troca de informações era praticamente semanal 
entre o MNE e o Ministério da Defesa, paralelamente a reuniões 
mensais mais formais, realizadas alternadamente em cada um dos 
Ministérios. Nestas reuniões, os temas abordados mais importan-
tes referiram-se às posições portuguesas na Convenção Europeia, à 
Missão da UE na República Democrática do Congo, e à Operação 
Concórdia, igualmente da responsabilidade da UE, às operações da 
NATO no Afeganistão e no Iraque, o Exercício CME/CMX 2003, 
o Transporte Aéreo Estratégico e a Iniciativa da Segurança relativa à 
Proliferação. No que respeita à Cooperação Técnico- Militar, foram 
analisados os programas realizados nos PALOP/CPLP, Timor-Leste 
e Namíbia.

A 8 de Setembro de 2003, o Governo britânico propôs, através do 
nosso Ministério da Defesa, um encontro bilateral sobre a temática 
de defesa no contexto europeu, na Conferência Intergovernamental 
que se iria realizar a partir de Outubro de 2003. Recebida no MNE, 
esta proposta foi acolhida favoravelmente, tendo-se iniciado a iden-
tificação dos pontos de vista idênticos e eventuais bases de entendi-
mentos. Aliás, as opiniões de Londres e Lisboa coincidiam em alguns 
aspectos, nomeadamente sobre as cooperações reforçadas na PESD 
e sobre a cláusula de assistência mútua, pelo que considerámos que 
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podia haver vantagens em coordenarmo-nos com um parceiro que 
partilhava as nossas tradicionais posições nesta área.

As posições portuguesas em matéria de PESD já tinham sido trans-
mitidas pelo DGPE num encontro solicitado pela Embaixadora do 
Reino Unido em 30 de Abril de 2003, na qual lhe foi salientada a 
importância da defesa do desenvolvimento de uma vertente de segu-
rança e defesa no seio da UE, exercício que teria que ter sempre como 
horizonte a consolidação do pilar europeu da Aliança Atlântica, por 
forma a evitar duplicações. Foi recordado à Embaixadora a defesa de 
Portugal na manutenção da unanimidade no processo de tomada 
de decisão no âmbito da PESC, embora aceitando a extensão por 
maioria qualificada da votação de medidas de implementação dessas 
decisões. O DGPE aproveitou o momento para realçar o avanço tec-
nológico dos americanos em matéria de armamento e o fracasso da 
Europa na gestão da crise no Kosovo, o que levou a Embaixadora do 
Reino Unido a recordar a utilidade de uma Agência Europeia para o 
Desenvolvimento e Aquisição de Capacidades Militares.

De todos os assuntos que o Director-Geral de Política Externa 
(DGPE), o Director-Geral das Relações Bilaterais (DGRB) e o 
Director-Geral dos Assuntos Multilaterais (DGAM) tiveram de se 
pronunciar, o mais sensível pelas consequências para o país e para 
a coesão europeia foi a intervenção liderada pelos Estados Unidos 
no Iraque.

Portugal havia manifestado, em 11 de Setembro de 2002, por 
intermédio do Ministro dos Negócios Estrangeiros que, embora 
aceitasse “ as informações que lhe foram facultadas e que são públicas 
de que há uma presença de armas de destruição maciça nos arsenais do 
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Iraque, que não queria nenhuma acção militar no Iraque e que o ideal 
era encontrar uma solução no quadro das Nações Unidas”.

A 8 de Novembro de 2002,o Conselho da Segurança das Nações 
Unidas adoptou a Resolução 1441 pela qual o Iraque devia decla-
rar, até 8 de Dezembro daquele ano, todo o arsenal de armas de 
destruição maciça. O Iraque entregou uma declaração de cerca de 
1200 páginas sobre o seu programa químico, biológico e nuclear, 
mas negou a posse de armas de destruição maciça. Esta recusa de 
aceitar a posse de armas de destruição maciça constituía, segundo os 
EUA, um novo incumprimento, de que resultaria as consequências 
previstas na Resolução 1441. Recorde-se que, não obstante o voto 
unânime dos 15 membros do CSNU, a Resolução 1441 mereceu, 
no próprio dia da sua aprovação, declarações interpretativas diver-
gentes para autorizar o uso da força contra o Iraque, caso se viesse a 
verificar um novo incumprimento, sendo que a China, a França e a 
Rússia emitiram uma declaração conjunta, sublinhando que a Reso-
lução 1441 “excluía qualquer automaticidade no uso da força”. No 
entanto a necessidade de uma segunda Resolução não ficou estabele-
cida de forma inequívoca.

O primeiro sinal da intenção dos EUA em relação ao Iraque foi a 
invocação, a 18 de Novembro de 2002, pelo Embaixador americano 
na diligência que fez junto do DGPE, da possibilidade de utilização 
da Base das Lages no quadro do Acordo de Defesa bilateral e caso 
existisse uma Resolução do Conselho de Segurança das Nações Uni-
das que considerasse necessária uma acção militar no Iraque.

O segundo sinal foi dado pelo Encarregado de Negócios dos EUA, 
a 26 de Dezembro de 2002, quando transmitiu ao DGPE o convite 
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do seu Governo para Portugal designar, a partir de Janeiro de 2003, 
um oficial de ligação para o Comando Central em Tampa (Flórida), 
na perspectiva de possível envolvimento militar no Iraque.

A 3 de Janeiro de 2003, confrontado pela imprensa sobre este tema 
no Rio de Janeiro, onde assistia à posse do Presidente Lula da Silva, 
o Ministro Martins da Cruz relembrou que a Base das Lages tinha 
utilização automática no cumprimento de resoluções da ONU ou 
do Conselho do Atlântico Norte. O Ministro acrescentou que a pos-
sibilidade de uma intervenção militar no Iraque tinha sido objecto 
de consultas entre os aliados na Cimeira da NATO em Praga, em 
Dezembro de 2002, e que Portugal não tinha dado nenhuma luz 
verde para a utilização de uma base portuguesa, uma vez que, estava 
automaticamente disponível nos casos previstos no Acordo de Defesa.

A 13 de Janeiro de 2003, o Embaixador dos Estados Unidos foi 
recebido, a seu pedido, pelo DGPE, e solicitou ao Governo portu-
guês assistência e participação na Coligação Internacional a criar, na 
eventualidade de uma intervenção militar no Iraque, com o objec-
tivo de proceder ao desarmamento do seu potencial militar (nuclear, 
químico e/ou biológico). Informou, no entanto, que os EUA não 
tinham tomado uma decisão sobre essa potencial intervenção mili-
tar. Contudo, no caso da intervenção militar se verificar, os EUA 
solicitar-nos-iam a aceitação na participação na Coligação, devendo 
o Governo português providenciar total acesso terrestre e aéreo à 
Base das Lages, bem como a disponibilização de espaço nessas ins-
talações para cerca de 30 aeronaves e pessoal (2500), para além de 
fornecimento de combustível.

O DGPE recordou ao Embaixador dos EUA que o pedido de ater-
ragem e sobrevoo na Base das Lages por forças militares americanas 
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já tinha recebido uma resposta positiva do Governo português. 
Relembrou, no entanto, o facto de a utilização da Base das Lages por 
outras forças militares aliadas não se encontrar prevista no Acordo 
Bilateral de Cooperação e Defesa. Foi-lhe igualmente referido que a 
Embaixada dos EUA deveria comunicar com antecedência ao MNE 
o início de qualquer intervenção militar, de forma a permitir que 
o Governo português informasse tempestivamente o Parlamento 
nacional e os meios de comunicação social.

O Embaixador dos EUA afirmou ainda que as suas Autoridades 
tomaram conhecimento da existência de meios militares portugue-
ses ao nível de peritos na área NBC, pelo que solicitava a confirma-
ção desses meios e, em caso afirmativo, se os poderíamos disponibi-
lizar caso se viesse a registar uma intervenção armada. Face à insis-
tência do Embaixador dos EUA sobre os seus pedidos de assistência, 
o DGPE utilizou a expressão que o Ministro o havia recentemente 
instruído- “at the end of the day we know where we stand”.

Seguindo a mesma linha de orientação traçada em Novembro 
de 2002 pelo Ministro Martins da Cruz, o DGPE, na reunião dos 
Directores Políticos em Atenas realizada em  a 20 e 21 de Janeiro 
de 2003, interveio, salientando a importância de a UE  assumir 
uma posição de pressão sobre o Iraque, de forma a fazê-lo respeitar 
as Resoluções do CSNU e cooperar com os Inspectores da AIEA, 
ciente de que as inspecções não poderiam prosseguir eternamente e 
que a preferência portuguesa recaía numa nova solução a  encontrar 
no quadro do CSNU.

O Embaixador dos EUA foi recebido pelo DGRB no dia 22 
de Janeiro de 2003, tendo-lhe sido entregue uma nota verbal em 
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que era reafirmado o respeito de Portugal  pela letra e espírito 
do Acordo Bilateral de Cooperação e Defesa, bem como que o 
Governo português estava disposto a analisar com os Estados 
Unidos as necessidades de uma Coligação para uma acção contra 
o Iraque, mas  que nenhuma decisão tinha sido tomada por Por-
tugal quanto ao uso da força contra o Iraque.

O DGRB salientou em ocasião posterior ao Embaixador dos 
EUA que a utilização da Base das Lages poderia afectar particu-
larmente Portugal e os portugueses, nos planos militar, político 
e económico; concretamente lembrou que todos os esforços a 
efectuar, em nome da aliança estratégica e de defesa e segurança 
que unia os dois países no plano da NATO, e numa perspectiva 
bilateral, poderiam exigir um especial apoio por parte dos Esta-
dos Unidos por forma a minimizar eventuais impactos e reac-
ções de terceiros. O DGRB comunicou ainda ao Embaixador 
dos EUA que o pedido de meios e capacidades para apoiar a 
segurança e inabilitar as instalações iraquianas de armas de  des-
truição maciça estava a ser considerado pela autoridades compe-
tentes portuguesas.

Previamente à Cimeira das Lages, que decorreu a 16 de Março 
de 2003, os Embaixadores da Alemanha e da França realizaram 
uma diligência conjunta junto do Director-Geral de Política 
Externa, a 5 de Março de 2003, na qual manifestaram duas preo-
cupações: manter uma consulta regular com os parceiros euro-
peus sobre a eventualidade de uma intervenção americana no Ira-
que e reiterar que o Memorando conjunto franco-germano-russo 
apresentado em 24 de Fevereiro de 2003  se inscrevia na linha de 
conclusões do Conselho Europeu realizado a 17 de Fevereiro de 
2003.
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O Director-Geral de Política Externa expôs a posição portuguesa 
nesta matéria e sublinhou a importância dos Estados Membros da 
União Europeia apresentarem, perante Estados terceiros, uma posi-
ção comum sobre o Iraque que fosse partilhada por todos, mesmo 
que escamoteasse pequenas divergências internas.

O Embaixador francês explicou que a posição de Paris e de Berlim 
assentava nos seguintes pressupostos:- o Iraque tinha de proceder 
ao desarmamento incondicional;  as inspecções deviam prosseguir 
e ser reforçadas com vista a atingir aquele objectivo; o CSNU era a 
única base para legitimar qualquer acção militar contra o Iraque  , 
pelo que qualquer acção unilateral dos EUA carecia da necessária 
legitimidade; nesta fase, não consideravam oportuno uma segunda 
Resolução do CSNU, dado o período das inspecções ainda não se 
ter esgotado. O Embaixador acrescentou que o sistema das inspec-
ções se estava a revelar útil e eficaz e que devia mesmo ser reforçado. 
Alertou que se os EUA decidissem avançar, seria bem diferente se 
o fizessem unilateralmente ou se uma nova Resolução do CSNU 
tivesse sido aprovada, sendo que neste caso, o desafio seria maior 
para os europeus.

O Director-Geral de Política Externa começou por constatar que 
o objectivo último, partilhado por todos, era o desarmamento das 
armas de destruição maciça, e nomeadamente das químicas, do Ira-
que, e que ainda era tempo deste país assumir as suas responsabilida-
des, dado que o ónus lhe incumbia. Reafirmando que aquilo que nos 
unia era mais importante do que o que nos separava, observou ainda 
que o mandato dos Inspectores deveria ser somente tomar nota do 
desarmamento do Iraque, sendo que a não cooperação total dos ira-
quianos configuraria um incumprimento.

O DGPE referiu ainda um aspecto igualmente importante a 
ter em conta, e que consistia em saber a quem competia avaliar 
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concretamente a situação no Iraque e quando. Na perspectiva por-
tuguesa, esta tarefa competia ao CSNU e não aos inspectores, uma 
vez que estes não podiam desenvolver a sua actividade sem a coope-
ração iraquiana e, infelizmente, não era previsível que essa coopera-
ção viesse a ocorrer. Por outro lado, o Conselho Europeu de Bru-
xelas tinha reiterado que as inspecções não podiam eternizar-se. O 
DGPE chamou ainda a atenção para uma aparente contradição, ao 
pretender preservar-se a competência do CSNU e simultaneamente, 
defender-se que uma segunda Resolução não deveria ser adoptada 
naquele momento. Uma tal atitude podia fazer perigar o papel fun-
damental do CSNU. O Embaixador francês não respondeu directa-
mente à apreciação feita pelo DGPE, reiterando apenas que a posi-
ção da França e da Alemanha era favorável a uma segunda Resolução 
do CSNU, mas não naquela ocasião.

Após a Cimeira das Lages e o início da intervenção militar no Ira-
que, na madrugada de 20 de Março de 2003, com as Declarações 
do Conselho Europeu e a do Primeiro- Ministro de Portugal, ambas 
em 20 de Março de 2003, a definição da orientação política ficou 
definida por este último, cabendo ao MNE – através do seu Secretá-
rio-Geral, do DGRB, do DGAM, da Célula de Gestão de Crises e 
do Grupo de Trabalho com o Ministério da Economia- a gestão de 
dossiers mais específicos, como o da participação na reconstrução do 
Iraque, que possibilitaria a contribuição na ajuda humanitária àquele 
país e que empresas portuguesas beneficiassem de subcontratações.

O Governo americano tentou, após a invasão do Iraque, ter 
um encontro em Lisboa, com o Ministro dos Negócios Estran-
geiros e das Comunidades Portuguesas, tendo lhe sido concedido 
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um “drop by” a 23 de Abril de 2003, dia em que por instruções 
do Ministro, à Sub-Secretária de Estado dos EUA foi oferecido 
um almoço pelo DGPE, depois do encontro que esta teve com o 
Minis tro da Defesa.

A Senhora A. Elizabeth Jones começou por agradecer o apoio 
prestado por Portugal e afirmou que a reconstrução era o princi-
pal objectivo. A Senhora Jones comentou que contratos já assinados 
entre a Administração iraquiana e algumas empresas norte-america-
nas implicariam participações num contexto de subcontratação.

Em breve encontro naquele mesmo dia com o Ministro de Negó-
cios Estrangeiros, a Senhora Jones questionou sobre a eventual par-
ticipação portuguesa no pós-conflito, a nível militar e de corpos 
policiais, tendo o Ministro afirmado que se aguardava a decisão do 
Primeiro- Ministro.

O Ministro manifestou a sua expectativa da participação portu-
guesa na reconstrução do Iraque e informou que iria dirigir uma 
carta ao Secretário de Estado americano Colin Powell contendo 
uma lista de empresas credíveis na actuação em países árabes ou que 
tinham trabalhado já com empresas americanas. O conteúdo desta 
carta fora antecipado ao Secretário de Estado americano pelo Minis-
tro português na Reunião Extraordinária de Ministros dos Negócios 
Estrangeiros da Aliança Atlântica, que tivera lugar em Bruxelas a 3 
de Abril de 2003. Nesta reunião, os Ministros debateram as rela-
ções transatlânticas e a reabilitação do Iraque, para além das relações 
NATO-UE incluindo a cooperação nos Balcãs. Colin Powell dos 
EUA e Jack Straw do Reino Unido abordaram também o papel da 
NATO e uma eventual operação pós-conflito no Iraque.

Na perspectiva portuguesa, esta eventual intervenção no pós-con-
flito poderia acarretar consequências significativas para as relações 
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transatlânticas e para a própria natureza efectiva da Aliança, ope-
racionalizando a sua “transformação” numa organização que fosse 
capaz de enfrentar por todos os meios qualquer ameaça, vinda de 
qualquer lugar, situação já prefigurada na Cimeira de Praga, em 21 
e 22 de Novembro de 2002.  Na linha da nossa tradicional e reafir-
mada postura atlantista, dificilmente poderíamos contrariar a evo-
lução da NATO que se desenrolava, mas o progressivo desapareci-
mento de diferenças entre operações “ in area” e “out of area” era algo 
preocupante na perspectiva do aumento dos encargos operacionais e 
financeiros da Aliança, para além da eventual substituição das forças 
da NATO nos Balcãs por forças da UE dos países que participassem 
na PESD.

 
O Ministro Martins da Cruz na sua intervenção enunciou os dois 

princípios que Portugal julgava necessário respeitar:- a integridade 
territorial do Iraque e o papel central das Nações Unidas relativamente à 
assistência humanitária, ao apoio às populações e à administração inte-
rina do Iraque.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portu-
guesas e o DGPE estiveram presentes pela última vez na apreciação 
da situação no Iraque  quando integraram a delegação nacional che-
fiada pelo Primeiro-Ministro à 58ª Assembleia Geral das Nações Uni-
das, que decorreu em Nova York de 21 a 26 de Setembro de 2003.

Naquele momento existiam duas resoluções do Conselho de 
Segurança que enquadravam a acção internacional no Iraque no 
pós-guerra: a resolução 1483 (que legitimava o status quo, ou seja, 
reconhecia as forças ocupantes como Autoridade), a qual previa um 
papel para as Nações Unidas e colocava um fim às sanções, pro-
longando o regime “ oil for food” por seis meses, e reafirmava a 
integridade territorial do Iraque, bem como o restabelecimento do 
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“ownership” iraquiano; e a resolução 1500, que reconhecia o Con-
selho de Governação Iraquiano e estabelecia a Missão das Nações 
Unidas para Assistência ao Iraque.

No entanto, os norte-americanos sentiam necessidade de uma ter-
ceira resolução. O facto prendia-se com a sua presença no Iraque, que 
corria o risco de falhar, ao não atingir os objectivos a que se tinham 
proposto. O processo político tinha de ser aceite pelos iraquianos, 
percepção que os americanos não tinham conseguido fazer aceitar. 
A tendência no Iraque era que os diferentes grupos se identificavam 
pela sua origem étnica, confissão religiosa ou credo político. O único 
denominador comum existente era que  o combate às forças de ocu-
pação. Daí os americanos considerarem necessário diluir a sua pre-
sença pelo envio de forças de outros países, objectivo que seria facili-
tado pela legitimidade que uma nova resolução poderia de trazer. É 
neste contexto que surge o novo projecto de resolução para abordar a 
situação no Iraque, prevendo-se a constituição de uma Força Multi-
nacional, um futuro Governo iraquiano e o apoio das Nações Unidas 
na realização de eleições. Como se pôde constatar mais tarde os EUA 
não estavam, à data, dispostos a transferir o poder para as Nações 
Unidas, além de que a transferência de poder para os iraquianos tam-
bém não tinha sido calendarizada, dado que o Governing Council 
devia, em coordenação com a Autoridade e o Representante do Secre-
tário- Geral das Nações Unidas, estabelecer um calendário, elaborar a 
nova constituição do país e marcar eleições.

Finalmente, gostava de terminar com uma breve apreciação da 
Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da 5ª ASEM, que 
decorreu na Indonésia entre 22 e 24 de Julho de 2003, em que o 
Ministro Martins da Cruz se fez representar pelo Director- Geral de 
Política Externa.
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Embora tenhamos tido um importante relacionamento histó-
rico, os nossos contactos políticos e económicos com a Ásia eram 
limitados.

É neste contexto que têm particular relevância a ASEM, dado 
que propiciava encontros ao mais alto nível, entre os Governantes 
da Europa e da Ásia. 

Possuidor de uma representação externa limitada nos países asiá-
ticos, Portugal podia retirar deste relacionamento com os Gover-
nantes asiáticos muitos contactos propiciadores de oportunidades 
para os interesses económicos portugueses e solidificar simultanea-
mente as relações Estado a Estado.

Os temas apreciados nesta reunião ministerial não foram parti-
cularmente inovadores, se exceptuarmos a luta contra o terrorismo. 
As perspectivas europeias e asiáticas não eram coincidentes no trata-
mento do referido tema, dado que os asiáticos pretendiam escamo-
tear a importância dos direitos humanos, particularmente quando 
se luta contra uma ameaça à segurança nacional, como é o caso do 
terrorismo.

Apesar da objecção à utilização do terrorismo como instrumento 
de acção política ou religiosa, os asiáticos têm-se de facto manifes-
tado menos empenhados na defesa de posições respeitadoras dos 
direitos humanos. 

Razão pela qual julgávamos ser fundamental incrementar esforços 
para que se realizasse, no âmbito da ASEM, o aprofundamento do 
conhecimento dos valores das diferentes culturas.
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