
DECLARAÇÃO CONJUNTA  

DOS MINISTROS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA REPÚBLICA PORTUGUESA E DO 
REINO DE ESPANHA  

 POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO V CENTENÁRIO DA PRIMEIRA VIAGEM DE 
CIRCUM-NAVEGAÇÃO  

 

Os Ministros dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa e do Reino de Espanha, 
reunidos nos Reales Alcázares de Sevilha, no âmbito da jornada comemorativa do V 
Centenário da primeira volta ao mundo, iniciada por Fernão de Magalhães e Juan 
Sebastián Elcano, declaram o seguinte: 
 
O ano de 2022 encerra o ciclo comemorativo do V Centenário do fim da expedição naval 
promovida pela Coroa de Espanha, comandada inicialmente pelo navegador português 
Fernão de Magalhães, com o propósito de abrir uma nova rota para as Ilhas das 
Especiarias. A expedição culminou a 6 de setembro de 1522 quando, após 1123 dias de 
travessia, 18 marinheiros sobreviventes, comandados pelo espanhol Juan Sebastián 
Elcano, chegaram a Sanlúcar de Barrameda a bordo da Nau Victoria. 
 
A primeira viagem de circum-navegação da Terra foi uma façanha conjunta luso-
espanhola, que permitiu unir os cinco continentes por terra e por mar e consolidou uma 
rota marítima sem precedentes, que acelerou o intercâmbio de pessoas, bens, ideias e 
valores. Lançaram-se, desta forma, as bases de uma globalização que continua, passados 
500 anos, a colocar desafios de diversa natureza.  
 
A viagem de circum-navegação consolidou a vocação europeia e atlântica de ambos os 
países. Uma vocação que, ao longo dos séculos, moldou uma identidade ibérica própria, 
lançando as bases de uma estreita cooperação bilateral, renovada nos últimos anos com 
o novo Tratado de Amizade e Cooperação, assinado no âmbito da XXXII Cimeira Luso-
Espanhola, realizada em 2021, em Trujillo. 
 
A primeira volta ao mundo de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano colocou 
Portugal e Espanha na vanguarda tecnológica de um mundo em mudança. Quinhentos 
anos depois, ambos os países trabalham em conjunto para continuar a liderar os 
desafios impostos pelo rápido desenvolvimento tecnológico das nossas sociedades. 
Prova deste compromisso é o acordo alcançado para elevar a cooperação estratégica 
para incluir áreas tão decisivas como o veículo elétrico, a transição digital, programas e 
satélites espaciais e projetos em matéria de energias renováveis e hidrogénio, no quadro 
dos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência. De igual forma, avançamos, em 
conjunto, no progresso científico e num amplo elenco de desafios comuns que 
continuarão a ser abordados nas Cimeiras Luso-Espanholas.  
 
Na Cimeira da Guarda, em 2020, saudámos a aprovação da Estratégia Comum de 
Desenvolvimento Transfronteiriço (ECDT), um instrumento inovador e de indiscutível 
alcance estratégico que elevou o relacionamento entre os nossos dois países e a 
cooperação transfronteiriça a um novo patamar.  
 



A cooperação luso-espanhola projeta-se também no âmbito europeu. Portugal e 
Espanha são dois países firmemente europeístas, comprometidos com uma Europa mais 
coesa e mais forte, com uma Europa social, capaz de enfrentar os grandes desafios do 
seu tempo e que se projete de forma decisiva no mundo, em particular, nas regiões que 
partilham, de forma mais estreita, os nossos valores e princípios, como a América Latina. 
 
Ambos os países continuam a trabalhar de forma coordenada para articular as suas 
posições e defender os seus interesses comuns na União Europeia, atendendo à 
respetiva condição de países periféricos, de vocação mediterrânica e ibero-americana, 
e face aos desafios colocados pelas interligações. O reconhecimento da singularidade 
energética da Península Ibérica, no contexto da crise dos preços da energia que está a 
atingir a Europa, em consequência da guerra na Ucrânia, é um sucesso partilhado que 
nos deve incentivar a continuar a trabalhar na reforma do mercado energético europeu. 
 
A Presidência espanhola do Conselho da União Europeia, no segundo semestre de 2023, 
que assumirá a prossecução de muitas das prioridades da Presidência portuguesa, no 
primeiro semestre de 2021, será uma oportunidade única para colocar a cooperação 
luso-espanhola ao serviço da Europa e dos europeus.  
 
A viagem de circum-navegação contribuiu, igualmente, para a construção de um espaço 
ibero-americano que encontra hoje o seu expoente máximo no sistema de Cimeiras 
Ibero-Americanas, em que ambos os países desempenham um papel ativo, através da 
cooperação política, económica, educativa, académica ou cultural. A implantação global 
de duas línguas – português e espanhol – constitui uma riqueza intangível, na qual 
devemos apostar, num mundo cada vez mais interligado. O estatuto de Estado 
observador de Espanha na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, desde julho de 
2021, comprova esta vontade de promover, em conjunto, o desenvolvimento de ambas 
as línguas.  
 
A celebração do V Centenário da primeira volta ao mundo permite-nos recordar este 
feito de transcendência universal e celebrar os estreitos laços humanos, históricos e 
culturais que unem Portugal e Espanha e que moldam a nossa forma de ser e de estar 
no mundo. 
 
A vontade comum de que a primeira viagem de circum-navegação seja inscrita no 
Registo da Memória do Mundo da UNESCO é um bom exemplo desse relacionamento 
ímpar, que hoje se afirma já como uma irmandade.  
 
 
Feito em Sevilha, no dia 8 de setembro de 2022 
 

 

 


