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O Governo português foi convidado a participar na Conferência Internacional que 
estudará as possibilidades de cooperação dos países europeus em face do Plano 
Marshall

O Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Doutor Caeiro da Mata, recebeu ontem os Senhores 
Embaixador de Sua Majestade Britânica e o Ministro da França, em conjunto, que lhe entregaram uma nota, 
em nome dos seus Governos, convidando o Governo Português a participar na Conferência Internacional 
fixada para o próximo dia 12 em Paris, a fim de estudar as possibilidades de cooperação dos países europeus 
para a reconstrução da Europa, em face do Plano Marshall.

O Governo Português aceitou o convite.

A nota entregue por aqueles diplomatas é do teor seguinte:

«Os Governos francês e britânico procederam ao estudo das sugestões contidas no discurso proferido pelo 
Secretário de Estado dos Estados Unidos em 5 de Junho, na Universidade de Harvard. Reconheceram que a 
Europa deve tomar a iniciativa do esforço de reconstrução a levar a efeito e que, para este fim, é 
indispensável proceder no mais curto prazo, ao estabelecimento dum programa relativo às disponibilidades e 
às necessidades da Europa. Os dois Governos entendem que deveria ser criada uma organização destinada a 
reunir os elementos deste programa, no qual todos os Estados europeus, com excepção temporária da 
Espanha, são convidados a colaborar.

Esta organização deveria consistir num «Comité de Cooperação» que coordenaria os trabalhos de «Sub-
Comités» especializados por produtos e ramos das actividades económicas. O «Comité de Cooperação» 
seria composto por delegados do Reino Unido, da França e de outros Estados europeus. Deveria procurar 
obter, como o próprio Secretário de Estado americano sugeriu, o concurso amigável dos Estados Unidos 
para o estabelecimento do programa.

Seriam constituídos quatro «Sub-Comités» para facilitar a acção do «Comité de Cooperação», que 
abrangeria as seguintes matérias:
1  – Abastecimentos e agricultura;
2  – Energia;
3  – Siderurgia;
4  – Transportes.

Os «Sub-Comités» seriam constituídos pelos representantes de determinados países europeus mais 
interessados em cada grupo de matérias consideradas. Os Governos francês e britânico convidam a reunir-se 
no dia 12 de Junho, em Paris, os representantes designados pelos países que tiverem aceitado colaborar, a 
fim de acordarem na composição do «Comité de Cooperação» e dos «Sub-Comités».

Este «Comité de Cooperação» e os «Sub-Comités» especializados terão a sua sede em Paris e começarão os 
seus trabalhos em 15 de Julho. O relatório do «Comité de Cooperação» deverá ser elaborado de forma a ser 
apresentado ao Governo dos Estados Unidos em 1 de Setembro de 1947.

Na ocasião da sua próxima sessão, a Comissão Económica Europeia será informada da criação desta 
organização que, por seu lado, se manterá em ligação com a Organização das Nações Unidas, com as suas 
instituições especializadas e com os organismos económicos inter-governamentais existentes.

Persuadidos de que as sugestões do Sr. Marshall correspondem aos interesses de toda a Europa, de que a 
obra da reconstrução da Europa seria obtida essencialmente mediante o auxílio dos Estados Unidos da 
América, e de que este auxílio está subordinado a um esforço de coordenação e de assistência mútua das 
próprias nações europeias, os Governos francês e britânico têm a honra de convidar o Governo português a 
participar nos trabalhos de organização que desejam ver estabelecida. Nestas condições, os dois Governos 
apreciariam altamente conhecer, se possível antes do dia 10 de Junho, a resposta do Governo português a 
este respeito.
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Um projecto da organização proposta vai anexo ao presente convite.»
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