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PT/PR/AHPR/CC/CC0207/3834 - Suiça - Telegramas Diplomáticos

Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/CC/CC0207/3834

Title

Suiça - Telegramas Diplomáticos

Production dates

1974-10-14 - 1976-06-29

Dimension and support

1 maço numa caixa

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Physical quota

Conjunto de telegramas recebidos pelo MNE, da Embaixada de Portugal em Genebra e Berna, relativos,
nomeadamente, sobre contratos de trabalho de trabalhadores portugueses na Suiça; fenómeno de
revalorização do franco suiço face às outras moedas europeias, criando dificuldades de exportação;
posição da Suiça em matéria de exercício de direito de voto por estrangeiros residentes no seu território;
seminário sobre proteção de águas costeiras contra a poluição de origem telúrica, realizado em Lisboa;
deslocação a Lisboa de um funcionário da UNDRO, Balcazar Aranibar, para encontro com autoridades
portuguesas competentes, atuando no contexto da mobilização de socorros e atividades de coordenação
das Nações Unidas, em caso de catástrofe, nomeadamente com o problema dos retornados; declarações
sobre a falta de tomada de posição do governo suiço, face à ausência de transparência da situação
política em Angola; exportações dos EUA para Portugal; deslocação a Portugal, em missão oficial, de um
delegado do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), François Payot, para possibilidade de
promover ação em favor de presos, nomeadamente, visita a Moçambique e Angola, com vista à
repatriação de portugueses detidos naquele país; queixas e críticas quanto à permanência em Genebra da
sede de organismos e organizações internacionais, fator, entre outros, que inflacionou o custo de vida;
conversações com personalidades do CIME, sobre pedido de ajuda de Portugal para retornados de
Angola; visitas de estudo ao Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Genebra; cooperação entre Portugal
e organizações suiças; mensagem de felicitações dirigida pelo Presidente da República Costa Gomes, ao
Presidente da Confederação Helvética, por ocasião da sua eleição; diligências do embaixador suiço, junto
do governo da Indonésia, para que fossem libertados militares portugueses detidos em Timor; questão
sobre identificação de agentes da CIA a operar em Portugal; a realização de eleições em 25 de abril de
1975, em Portugal e a posição Suiça; reconhecimento da República Popular de Angola da parte do
Conselho Federal; convocação a pedido da delegação permanente de Genebra e Comissão CEE, de uma
reunião com o grupo "Colliander" (adjuntos representantes do GATT e de países da EFTA) para discussão
de assuntos relacionados com negociações agrícolas no quadro Tokyo Round; admissão da República
Popular de Angola como membro da OMS na reunião da Assembleia Mundial de Saúde, a China recusouse a votar, por ser contra a intervenção externa em Angola, acusando-a de dividir os 3 partidos, abstenção
dos EUA; reunião dos representantes dos países neutros em Helsínquia; informações sobre a visita do
delegado geral da Ásia do CICR, senhor Nessi, a Timor, para implementar um programa de ação
humanitária junto da população; questão relacionada com uma intervenção proferida pelo Ministro do
Trabalho de Angola, utilizando expressões violentas contra Portugal e criticando a política colonial.
Comunicabilidade reservada - para certos documentos - sujeita a autorização do Diretor de Serviços de
Documentação e Arquivo.
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