
Declaração Trilateral Espanha-França-Portugal 
Lisboa, 5 de novembro de 2021 

 
Nós, os Secretários de Estado dos Assuntos Europeus de Espanha, França e Portugal, reunimo-
nos em Lisboa, em 5 de novembro de 2021, para debater as nossas prioridades comuns, com 
o objetivo de reforçar a nossa estreita cooperação e de preparar em conjunto os próximos 
compromissos europeus. Adotámos a seguinte declaração conjunta: 

 
1. Discutimos os principais temas da agenda europeia e identificámos os interesses 
comuns e as linhas de continuidade entre a recente Presidência portuguesa e as próximas 
Presidências francesa e espanhola do Conselho da União Europeia. Sublinhamos o nosso 
empenho em promover ações coordenadas com o objetivo de reforçar e consolidar o projeto 
europeu. 
 
2. Manifestamos a nossa satisfação pelo êxito da resposta europeia à pandemia e o 
nosso compromisso de continuar a trabalhar de forma coordenada no quadro da União, 
incluindo para a normalização da liberdade de circulação.  
 
Os resultados positivos na luta contra a pandemia são indissociáveis do êxito das campanhas 
de vacinação nos três países. A adesão dos cidadãos, as medidas de prevenção e controlo da 
COVID-19, a capacidade de mobilização social e o ajustamento gradual das ações prioritárias 
em função da evolução epidemiológica e da população-alvo têm sido fundamentais. 
 
Salientamos a importância de aumentar a vacinação a nível mundial e a necessidade de 
reforçar o apoio aos países mais vulneráveis, em particular em África. Nesse contexto, 
Espanha, França e Portugal estão empenhados na cooperação internacional para combater a 
pandemia, nomeadamente através da doação de vacinas a países terceiros, tendo já 
começado a entregar parte das doses prometidas, em particular através do mecanismo 
COVAX, mas também através de doações bilaterais. Os três países reconhecem a necessidade 
de acelerar este esforço para controlar a situação epidemiológica à escala global. 
 
3. O pacote legislativo europeu “Fit for 55” será crucial para dar resposta à urgência da 
transição verde e evoluir para um novo modelo económico. Espanha, França e Portugal 
apoiam uma visão comum e articulada das várias propostas, que deve refletir uma repartição 
equitativa, eficaz e justa dos esforços entre os setores e os Estados-Membros, e que tenha em 
conta a dimensão social para não deixar ninguém para trás. Apoiamos, nomeadamente, a 
criação de um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras da União 
compatível com as regras da OMC até 2023.  O pacote “Fit for 55” apresenta uma estratégia 
ambiciosa a longo prazo para alcançar a neutralidade carbónica até 2050 e faz parte de um 
esforço coletivo não só europeu mas também global, no qual a UE deve estar na primeira 
linha. A UE deve assumir essa posição na COP 26, em Glasgow. Espanha, França e Portugal 
enfatizam a ligação estreita entre as alterações climáticas e a conservação da biodiversidade, 
e trabalharão em conjunto para adotar um quadro global ambicioso na COP 15, na China. Na 
mesma ordem de ideias, Espanha, França e Portugal solicitam à Comissão que proponha um 
quadro legislativo sólido para combater eficazmente a desflorestação importada. 
 



4.           Espanha, França e Portugal reconhecem a importância da ligação oceano-clima. A 
interação entre os oceanos e as alterações climáticas deve continuar a estar no topo da 
agenda internacional. Espera-se que a Cimeira «Um Oceano», que terá lugar em Brest 
(França), no início de 2022, e a Conferência das Nações Unidas dos Oceanos, a realizar em 
Lisboa (Portugal), de 27 de junho a 1 de julho de 2022, permitam reforçar esta dinâmica. 
Esperam-se resultados concretos, apoiados por um forte compromisso político na 
conservação e utilização sustentável dos oceanos (ODS 14), com o objetivo de facilitar 
soluções conjuntas para as questões oceânicas e climáticas através da ciência e da inovação. 
A dimensão da economia azul e o objetivo de uma economia oceânica sustentável são 
igualmente cruciais e devem resultar do equilíbrio entre a atividade económica e a capacidade 
a longo prazo dos ecossistemas oceânicos para apoiar esta atividade, ao mesmo tempo que 
se mantêm resilientes e saudáveis. A União Europeia pode desempenhar um papel de 
liderança e ser exemplar em algumas das ações preconizadas nesta agenda comum.  
 
5. A realização de um mercado da energia mais eficiente é essencial para o êxito da 
transição ecológica e para a recuperação económica pós-pandemia da COVID-19. 
Empenhados na criação da União Europeia da Energia e na transição energética, Espanha, 
França e Portugal reafirmam a necessidade de se alcançar um mercado interno da energia 
integrado e interconectado que garanta a segurança e a resiliência do abastecimento, seja 
competitivo, tire partido das inovações tecnológicas e seja descarbonizado, em consonância 
com o Pacto Ecológico Europeu.  O papel das interconexões energéticas foi colocado em 
evidência pela escalada global dos preços da energia, e Espanha, França e Portugal recordam 
a importância dos objetivos energéticos europeus nesta matéria. Renovamos o nosso firme 
compromisso de levar a cabo os projetos de interligação elétrica em curso, em especial o do 
Golfo da Biscaia, que permitirá duplicar as capacidades de interligação elétrica entre a França 
e a Península Ibérica, e de prosseguir o nosso diálogo sobre as interconexões de gases 
renováveis. Por último, tendo em conta o aumento dos preços da energia e os desafios da 
descarbonização, comprometemo-nos a prosseguir a transição ecológica e energética das 
nossas economias e a apoiar a procura de soluções inovadoras ao nível europeu. 
 
6. Espanha, França e Portugal consideram a transformação digital um pilar fundamental 
da recuperação económica da UE, nomeadamente nos domínios das competências dos 
cidadãos e das empresas, das infraestruturas e dos serviços públicos, assim como da inovação. 
Com efeito, a pandemia colocou em evidência o papel central que a tecnologia digital 
desempenha na construção de um futuro sustentável e próspero. Empenhados na transição 
digital, acolhemos favoravelmente a proposta relativa à Bússola Digital, que visa levar a cabo 
a transformação da sociedade e da economia europeia até 2030 e reforçar a autonomia 
estratégica da UE. Os nossos três países estão igualmente empenhados em fazer progredir as 
negociações em curso, nomeadamente sobre a legislação sobre serviços digitais, cujas regras, 
definidas de forma ambiciosa, devem assegurar que o espaço em linha permaneça seguro e 
aberto. Estamos igualmente empenhados em avançar noutras questões prioritárias, como a 
inteligência artificial ou a governação dos dados, as quais desempenharão um papel 
importante na transição digital da UE. 
 
Acolhemos favoravelmente o convite do Conselho, nas conclusões adotadas no Conselho de 
Assuntos Gerais de 19 de outubro de 2021, para explorar o potencial de uma unidade conjunta 
de cibersegurança, como forma de continuar a desenvolver o quadro europeu de gestão de 



crises em matéria de cibersegurança e de consolidar as redes existentes, e ainda identificar 
eventuais lacunas e necessidades de partilha de informações entre as cibercomunidades. 
 
7. No contexto atual, é mais do que nunca necessário que o modelo social europeu seja 
um aspeto central do projeto europeu. A dimensão social deve ser reforçada para assegurar 
a recuperação económica justa e inclusiva para todos os cidadãos.  
 
Na sequência do impulso político dado pela Cimeira Social do Porto, os Estados-Membros 
devem agora concentrar-se na definição de objetivos nacionais que possam contribuir para a 
realização dos principais objetivos do Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
em matéria de emprego, de formação e de luta contra a pobreza. 
 
Dando continuidade à Presidência portuguesa, as Presidências francesa e espanhola do 
Conselho da UE prosseguirão e aprofundarão os trabalhos sobre a Europa social nos domínios 
das condições de trabalho e da proteção social, das políticas para os jovens e as crianças, da 
igualdade de género, nomeadamente em matéria de salários, da luta contra a discriminação 
e do diálogo social. 
 
Os três Estados-Membros apoiam, nomeadamente, os progressos no estabelecimento de 
salários mínimos e rendimentos mínimos adequados, a melhoria da transparência salarial para 
reduzir as desigualdades salariais entre homens e mulheres e a criação de um sistema europeu 
de seguro de desemprego, a fim de assegurar um nível adequado de proteção dos cidadãos 
europeus, reduzindo o risco de exclusão social. 
 
8. No contexto da recuperação económica, todos os instrumentos aprovados pelas 
instituições europeias terão um papel decisivo. Nesse sentido, a Política de Coesão é, mais do 
que nunca, essencial para assegurar que os diferentes efeitos da crise nos territórios sejam 
tidos em conta, assegurando um crescimento harmonioso da União Europeia e o reforço da 
coesão económica, social e territorial. Para o efeito, a cooperação regional pode desempenhar 
um papel importante. Consideramos que a aplicação bem-sucedida da Estratégia Atlântica 
contribuirá para a concretização desse objetivo. Uma avaliação das possíveis vantagens da 
criação de uma macrorregião atlântica poderá igualmente ser efetuada. 
 
9. Congratulamo-nos com a iniciativa da Comissão Europeia de adotar uma nova 
comunicação sobre as regiões ultraperiféricas. É essencial, por um lado, que as novas 
prioridades da UE, centradas na transição digital e ecológica, tenham em conta as 
especificidades das regiões ultraperiféricas e que estas possam participar e contribuir para a 
realização dessas prioridades e, por outro lado, adaptar a abordagem estratégica para tomar 
em conta o forte impacto da crise da COVID-19 nessas regiões, assim como a sua especial 
vulnerabilidade em matéria energética. 
 
Os instrumentos de financiamento da União Europeia disponíveis para o período atual 
constituem um apoio sem precedentes, contribuindo para o êxito da dupla transição e da 
recuperação económica das regiões ultraperiféricas, assegurando que sejam acompanhadas 
por uma forte dimensão social e tendo em conta os condicionalismos específicos destas 
regiões — reconhecidos no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
— mas também os seus pontos fortes excecionais. É o caso, por exemplo, da diversidade e da 



especificidade da biodiversidade e dos ecossistemas florestais das regiões ultraperiféricas, 
que devem ser respeitados, protegidos e mantidos no contexto da nova Estratégia da UE para 
as Florestas 2030.  
 
Salientamos a importância que Espanha, França e Portugal atribuem à parceria reforçada 
entre a Comissão, os Estados-Membros e as regiões ultraperiféricas.  

  
Expressamos a nossa total solidariedade com a ilha de La Palma. 
 
10. Reconhecemos que as migrações são um desafio global que exige uma resposta 
coordenada ao nível multilateral, europeu e nacional, baseada no respeito pelos direitos 
fundamentais e na promoção do justo equilíbrio entre solidariedade e responsabilidade. A 
proposta do Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo constitui uma oportunidade única 
para a União Europeia se dotar dos instrumentos necessários para uma gestão conjunta, 
responsável e solidária dos fluxos migratórios e para o estabelecimento de uma verdadeira 
política europeia comum de migração e asilo. É indispensável, para além destes progressos 
legislativos, concretizar ações operacionais e prever o financiamento adequado. A resposta 
coordenada ao nível europeu deverá preservar a integridade do espaço Schengen, em 
conformidade com o direito europeu e internacional. Defendemos também uma abordagem 
global e integrada do fenómeno migratório, que inclua designadamente o reforço da 
cooperação e do diálogo político com os países terceiros de origem e de trânsito dos fluxos 
migratórios, nomeadamente através da facilitação dos regressos e das readmissões e do 
estabelecimento de vias de migração legal. 
 
11. África continua a estar no centro das nossas prioridades e políticas externas. As nossas 
ligações com este continente vão além da simples proximidade geográfica: a crise sanitária, a 
ameaça terrorista e a crise ambiental ligam os destinos dos dois continentes. A Europa 
continua a ser o principal parceiro comercial de África, o maior investidor, o seu primeiro 
parceiro em matéria de desenvolvimento e o seu aliado mais empenhado na promoção de paz 
e de segurança. Estamos também profundamente empenhados nos princípios do 
multilateralismo, da cooperação internacional e da ordem internacional ancorados em regras 
que partilhamos com o continente africano. Defendemos uma verdadeira renovação da 
parceria entre a Europa e África, assente na reciprocidade, e em torno do tríptico 
segurança/prosperidade-crescimento/mobilidade, cujos principais eixos foram identificados 
na reunião ministerial da UA/UE em Kigali, em 26 de outubro, a saber: investir nas pessoas 
através da educação de qualidade, da ciência, da saúde, da tecnologia e da formação; reforçar 
a paz, a segurança e a boa governação; intensificar a cooperação em matéria de migração 
legal e de regresso organizado com os países africanos; e mobilizar o investimento no 
desenvolvimento e em estruturas africanas de transformação sustentável. Estamos 
convencidos que a Europa tem um papel fundamental a desempenhar em África e que a 
próxima Cimeira UE/UA confirmará e reforçará a importância de África para a Europa, em 
benefício sobretudo da paz, da estabilidade, da juventude e do desenvolvimento sustentável 
nos países africanos. 
 
12.   A Política Europeia de Vizinhança, em especial o seu eixo Sul, é também uma das nossas 
prioridades. Congratulamo-nos com as iniciativas tomadas no seio da União Europeia nos 
últimos dois anos para fazer avançar esta Política e, com esse mesmo objetivo, aguardamos 



com expectativa a 6.ª reunião do Fórum Regional da União para o Mediterrâneo e a 3.ª 
reunião ministerial da Vizinhança Sul, que terão lugar a 29 de novembro de 2021, em 
Barcelona (Espanha). É para nós essencial preservar a dimensão humana no centro da nossa 
estratégia de Vizinhança. 
 
13.      A estreita relação entre a América Latina e as Caraíbas e a União Europeia, assente em 
laços históricos, culturais, económicos e políticos, deve também ser aprofundada no quadro 
geopolítico atual. Trata-se de uma região com a qual partilhamos princípios comuns em 
muitos domínios e que é nossa aliada na resposta aos grandes desafios globais, como as 
alterações climáticas ou as ameaças aos princípios democráticos e ao Estado de direito. O 
reforço das relações comerciais, dos acordos e da cooperação entre ambos os lados do 
Atlântico, tomando em conta os desafios climáticos e ambientais, são fundamentais como 
suporte das relações birregionais e bilaterais. 
 
14. Em todas estas questões, manteremos um diálogo permanente para defender os 
nossos valores. Nesse espírito, defenderemos com a maior determinação o respeito pelo 
Estado de direito na União Europeia, através do diálogo político e de todos os procedimentos 
previstos nos Tratados. Devemos traduzir as nossas prioridades europeias comuns em 
respostas concretas às preocupações e aspirações dos nossos cidadãos. Desta forma, 
congratulamo-nos com a Conferência sobre o Futuro da Europa e comprometemo-nos a 
implementar as suas conclusões. Reafirmamos a nossa disponibilidade para trabalhar com 
todos os Estados-Membros para fazer avançar a agenda europeia. 


