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2014
Jens Stoltenberg é secretário-geral da NATO desde outubro de
2014.
Durante a sua carreira ocupou cargos de prestígio na Noruega,
incluindo o de Primeiro-ministro, e a nível internacional, foi
nomeadamente enviado especial da ONU.
Jens Stoltenberg é um forte defensor do reforço da cooperação
internacional e transatlântica.
O seu mandato como Secretário-geral foi prorrogado até ao final
de setembro de 2022.

Sob a liderança de Stoltenberg, a NATO, confrontada com um ambiente de
segurança mais complexo, procedeu a um maior reforço da sua defesa coletiva
desde o fim da Guerra Fria, aumentou a prontidão operacional das suas forças
e enviou tropas de combate para a parte oriental do território da Aliança. Jens

Stoltenberg considera que é necessário simultaneamente assegurar uma
dissuasão e uma defesa credíveis, e manter o diálogo com a Rússia. Preconiza,
além disso, um aumento das despesas de defesa por parte dos Aliados e uma
melhor repartição dos encargos entre eles, e recomenda que se dê maior ênfase
à inovação. Sob a sua liderança, a NATO também redobrou os seus esforços
para combater o terrorismo. Firme defensor da política de parceria, Jens
Stoltenberg viu, durante o seu mandato, a cooperação entre a NATO e a União
Europeia atingir uma amplitude sem precedentes.
Antes da sua chegada à NATO, Jens Stoltenberg foi enviado especial da ONU
para as alterações climáticas (2013-2014). Presidiu igualmente aos Grupos de
Alto Nível da ONU sobre o financiamento da luta contra as alterações climáticas
e sobre a coerência das políticas de desenvolvimento, de ajuda humanitária e de
proteção do ambiente.
Quando foi Primeiro-ministro, Jens Stoltenberg aumentou os gastos com a
defesa da Noruega e transformou as forças armadas do país, graças às novas
capacidades do elevado espetro e aos investimentos. Além disso, assinou com
Moscovo um acordo sobre a delimitação das fronteiras marítimas no Mar de
Barents e no Oceano Ártico, que pôs termo a um diferendo de há 30 anos.
Jens Stoltenberg era Primeiro-Ministro em 22 de julho de 2011, quando Oslo e
Utøya foram atingidos por ataques terroristas, dos quais resultaram 77 mortos.
Nessa altura, em resposta a estes atos de violência, preconizou que se desse
provas «mais do que nunca, de sentido democrático, de abertura e de
humanidade, mas nunca de ingenuidade».
Jens Stoltenberg é pós-graduado em economia pela Universidade de Oslo. Após
os seus estudos, em 1987, foi contratado como investigador no Instituto de
estatística norueguês. Em seguida, iniciou uma carreira política no seu país.
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2005-2013: Primeiro-ministro da Noruega
2002-2014: líder do Partido Trabalhista Norueguês
2000-2001: Primeiro-ministro da Noruega
1996-1997: Ministro das Finanças
1993-1996: Ministro da Indústria e Energia
1991-2014: deputado
1990-1991: Secretário de Estado do Ministério do Meio Ambiente
1985-1989: líder da Juventude Trabalhista Norueguesa

Jens Stoltenberg nasceu a 16 de março de 1959, em Oslo. É casado com Ingrid
Schulerud com que tem dois filhos já maiores.

