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విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మంత్రి శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి పో ర్చుగల్ 
పర్యటన (సెపెటంబర్ 12-14, 2021) 
సెపెటెంబర్ 15, 2021 
 

1. విదేశీ వ్యవ్హారాల సహాయ మెంత్రి (ఎెంఓఎస్) శీీమత్ర మీనాక్షి లేఖి, 2021 సెపెటెంబర్ 12-14 తేదీలలో  పో ర్చుగల లల అధికారిక 
పర్యటన జరిపార్చ. 
 
2. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా, ఎెంఓఎస్ తన సహచర్ పో ర్చుగల విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు సహకార్ శాఖ సెకీటరీ గౌర్వ్నీయ శీీ 
ఫ్ాిన్సిసో్ ో ఆెండే్తిో ద్వైపాక్షిక సెంబెంధాలను కూలెంకషెంగా సమీక్షిెంచార్చ. తదనెంతర్ెం పో ర్చుగల లల భార్తీయ పౌర్చలు 
పన్సచేస ెందుకు వీలు కల్పెంచే న్సయామకాలకు సెంబెంధిెంచిన కీలక ద్వైపాక్షిక ఒపపెందెంపెవ సెంతకాలు జరిగాయి. కారిికుల 
రాకపో కల విషయెంలల భార్త్ పితేయకమ ైన ఒపపెందాన్సి కుదుర్చుకుని మొటటమొదటి యూరోపియన్ దేశెం పో ర్చుగల కావ్డెం 
గమనార్హెం. యూరోపియన్ యూన్సయన్ (ఈయూ) వెలుపల పో ర్చుగల ఇటువ్ెంటి ఒపపదెంపెవ సెంతకాలు చేయడెం కూడ్ా ఇదే 
తొల్స్ారి. ఈ ఒపపెందెం దాైరా పో ర్చుగల లల పన్సచేస  భార్తీయ కారిికులు మరియు న్సపుణులకు విధివిధానాలను ర్ూప ెందిస్ాా ర్చ 
అలాగే భార్తీయులకు కొతా ఉపాధి అవ్కాశాలకు దాైరాలు త్ర్వ్డెంతో పాటు ఇర్చ దేశాల మధ్య స్ామాజిక-ఆరిిక సెంబెంధాలు 
మరిెంత బలలప తెం అయ్ియెందుకు కూడ్ా ఇది దోహదెం చేసుా ెంది. 
 
3. పో ర్చుగల విదేశాెంగ మెంత్రి గౌర్వ్నీయ శీీ ఆగుసో్ట  శాెంటోస్ సిలాై, ఎెంఓఎస్ కు మధాయహి విెందును ఏరాపటు చేశార్చ, దీన్సకి 
విదేశీ వ్యవ్హారాలు మరియు సహకార్ సెకీటరీ గౌర్వ్నీయ శీీ ఫ్ాిన్సిసో్ ో ఆెండే్ ిఇెంకా అెంతరాా తీయిీకర్ణ సెకీటరీ గౌర్వ్నీయ శీీ 
యూరికో బ్రిల హాెంటే డయాస్ కూడ్ా హజర్యాయర్చ. భార్త్ చేపటిటన భారీ వాయకిినేషన్ యతాిలను మెంత్రి సిలాై కొన్సయాడ్ార్చ 
అలాగే మహమాిరి పరిసిితులు మ ర్చగుపడుతుని నేపథ్యెంలల ఇర్చ దేశాల మదయ ఉనిత స్ాి యి ద్వైపాక్షిక పర్యటనలలో  జోర్చ 
కొనస్ాగుతుెందని ఆశాభావాన్సి వ్యకాెం చేశార్చ. ఈ ఏడ్ాది మే నెలలల భార్త్-ఈయూ నాయకుల మదయ విజయవ్ెంతమ ైన 
సమావేశెం చోటుచేసుకోవ్డ్ాన్సి కూడ్ా మెంత్రి సిలాై పిస్ాా విెంచార్చ అలాగే బిసెలి లల జరిగిన ఈ సమావేశెం ఫల్తాలను 
స్ాధ్యమ ైనెంత తైర్గా అమలు చేయాలన్స ఆయన నొకిోచ్పాపర్చ. పో ర్చుగల తో ద్వైపాక్షిక ఆరిిక మరియు వాణిజయ సెంబెంధాలను 
పెెంప ెందిెంచుకోవ్డెం అలాగే వెవవిధ్యభరితెంగా చేయడెంపెవ మరిెంత దృషి్ట  పెటాట ల్ిన అవ్సర్ెం ఉెందన్స ఎెంఓఎస్ పిలుపున్సచాుర్చ. 
రాజకీయ, వాయపార్ మరియు పిజా కార్యకలాపాలు త్రరిగి మొదలయ్ియెందుకు టీకాలు మరియు టీకా సరిటఫికెటోను పర్సపర్ెం గురిాెంచే 
విధ్ెంగా తక్షణెం చర్యలు చేపటాట ల్ిన అవ్సర్ెం ఉెందన్స ఆమ  పునర్చదాా టిెంచార్చ. 
 



4. పో ర్చుగల స్ాెంసోృత్రక శాఖ మెంతి్ర గౌర్వ్నీయ డ్ా. గేీస్ా ఫ్ో నెికాతో తన సమావేశెం సెందర్భెంగా ఎెంఓఎస్, యువ్త మరియు 
స్ాహితయ పిత్రన్సధి బృెందాల పర్సపర్ పర్యటనలు, 2020 ఫిబివ్రిలల పో ర్చుగల తో కుదిరిన ఎెంఓయూ పకిార్ెం లలథాల లల సముది 
వార్సతై గాయలరీన్స నెలకొలపడెం, వార్సతై పరిర్క్షణ, పురాతతై మరియు మూయజియాలజీ ఇెంకా సెంబెంధిత నెవపుణాయలలో  
శిక్షకులకు శిక్షణ ఇవ్ైడెం వ్ెంటి స్ాెంసోృత్రక ర్ెంగెంలల సహకారాన్సకి గల మారాన లను అనేైషి్ెంచార్చ. పో ర్చుగీసు భాషా దేశాల 
కమూయన్సటీ (సీపీఎల పీ) ఎగిాకూయటివ్ సెకీటరీన్స కూడ్ా ఎెంఓఎస్ కలుసుకునాిర్చ. 2021 జూల వలల జరిగిన ల ెండ్ా సదసుిలల భార్త్ 
సీపీఎల పీ అసో్ సియ్ిట్ పరిశీలక దేశెంగా చేరిన తరాైత, భార్త్ మరియు సీపీఎల పీ మధ్య ఇది మొటటమొదటి ఉనిత స్ాి యి 
సమావేశెం కావ్డెం గమనార్హెం. సీపీఎల పీ న్సరేేశిెంచిన లక్షయయలకు అనుగుణెంగా లూసో్ ఫ్ో న్ దేశాలతో సహకారాన్సి విసాృతెం 
చేసుకునేెందుకు భార్త్ కటుట బడి్ ఉెందన్స ఎెంఓఎస్ త్ల్యజేశార్చ. 
 
5. ఈ పర్యటన సెందర్భెంగా, పవిాస భార్తీయులతో ఎెంఓఎస్ సెంభాషి్ెంచార్చ అలాగే భార్తీయ సుసెంపని స్ాెంసోృత్రక 
వార్సతాైన్సకి గుర్చా గా ల్సబన్ లలన్స భార్తీయ రాయబార్ కారాయలయెం న్సర్ైహిెంచిన ‘ఆజాదీకా అమృత్ మహో తివ్’ వేడుకలలో  
కూడ్ా ఆమ  పాలగన నాిర్చ. భార్తీయ సెంసోృత్రన్స పరిర్క్షిెంచడెంలల, అలాగే ‘వ్సుధ్వక కుటుెంబెం’ సఫూరిాతో భార్త్ మరియు పిపెంచ 
దేశాల మధ్య బలమ ైన బెంధాన్సి న్సరిిెంచడెంలల పివాస భార్తీయుల పాత ిగురిెంచి ఆమ  ప రకొోనాిర్చ. మహాతాి గాెంధీ పార్చోను 
సెందరిశెంచిన ఎెంఓఎస్, అకోడ మహాతికు పుషాపెంజల్ ఘటిెంచార్చ, అలాగే ఆ తరాైత హిెందఫ దేవాలయాన్సి కూడ్ా 
దరిశెంచుకునాిర్చ. 
 
6. పో ర్చుగల తో భార్త్ కు ఉని స్ాెంపదిాయ సెంబెంధాలు అనేవి సుహృదాభవాన్సకి ఇెంకా స ిహాన్సకి గుర్చా గా న్సలుసుా నాియి, 
అలాగే ఇర్చ దేశాల నాయకతాైల పర్సపర్ అవ్గాహన మరియు మదేతుతో ఇటీవ్ల్ సెంవ్తిరాలలో  ఈ సెంబెంధాలు మరిెంత 
కిీయాశీలెం అయాయయి. ఇర్చ దేశాలు చుర్చగాన  వ్యవ్హరిెంచడెంతో పాటు కోవిడ్-19 మహమాిరి కార్ణెంగా ఆటెంకాలు 
తల తా్రనపపటికీ ఆరిిక మరియు వాయపార్ెం, సెవన్ి, ర్క్షణ, పిజా సెంబెంధాలు మరియు స్ాెంసోృత్రక ర్ెంగాలలో  సహకార్ెం వ్ృదిి 
చ్ెందుతూ వ్స్ోా ెంది. కోవిడ్ మహమాిరి వాయపాి తరాైత భార్త్  నుెంచి పో ర్చుగల కు ఇది మొటటమొదటి మెంతుిల స్ాి యి పర్యటన 
కావ్డెం గమనార్హెం. పో ర్చుగల మరియు ఈయూతో అెంతకెంతకూ పెర్చగుతుని భార్త్ సెంబెంధాలకు ఈ పర్యటన మరిెంత 
ప ిర్ణను అెందిెంచిెంది. 
 
నయయఢిలీ్ల 
సెపెటంబర్ 15, 2021 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 
 


