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CHAMADA DE ARTIGOS 

A diplomacia é uma das mais antigas profissões do mundo, tão antiga quanto 

a existência de relações entre grupos humanos exigiu negociação de 

interesses e competição por recursos. O princípio de não matar o emissário 

do campo oposto antes de este entregar a sua mensagem deverá ter aparecido 

como óbvio até para os primeiros Homens. Sem precisar de remontar aos 

princípios da História, referindo-nos apenas ao que é conhecido sobre as 

relações entre Atenienses e Espartanos, depois entre Roma e o seu Império, 

passando pela Idade Média e o Renascimento que assistiu à criação das 

primeiras embaixadas permanentes, até chegar ao Congresso de Viena de 

1815 que definiu a diplomacia como uma carreira profissional, verifica-se que 

a diplomacia e os diplomatas assumiram formas diferentes, adaptando-se às 

evoluções da História. 

Ao agente diplomático não cabe o papel de formular a política externa, mas é 

frequente e por vezes inevitável que a execução das suas funções de 

informação e de negociação possam influenciar o poder político no processo 

de formulação das políticas. Ganha, assim, pertinência estudar como a 

diplomacia e os diplomatas moldaram a política externa dos Estados, 

contribuíram para a resolução de crises e conflitos, e promoveram consensos 

transversais. Paralelamente, poderá questionar-se a abrangência da definição 

de diplomata abarcando qualquer agente do panorama internacional. E, 

ainda, abordar a forma como a revolução tecnológica transformou os 

diplomatas.  

A Revista Negócios Estrangeiros é uma publicação periódica semestral do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, dotada de autonomia científica, 

incidente na área da Diplomacia e das Relações Internacionais.  

A Negócios Estrangeiros assume um formato exclusivamente digital, podendo 

ser consultada na página de Internet do Instituto Diplomático 

(https://idi.mne.pt/pt/).  

Neste contexto, convidam-se todos os interessados a apresentar artigos que 

versem, designadamente, os seguintes temas:  

 Retratos e perfis de figuras relevantes da diplomacia portuguesa e 

internacional; 
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 O papel de agentes diplomáticos específicos em acontecimentos 

relacionados com a história diplomática; 

 Conflitos internacionais e a forma como os diplomatas, ao longo dos 

séculos, lidaram com eles. 

Normas de publicação 

Os trabalhos, sob a forma de artigos e trabalhos académicos, deverão 

ser inéditos e em língua portuguesa. Os textos devem ser enviados em 

formato Word, ter uma dimensão compreendida entre 4000 e 5000 

palavras e ser acompanhados de um resumo com dimensão máxima de 120 

palavras. Os trabalhos enviados devem estar devidamente revistos e prontos 

a publicar. 

Para facilitar a leitura, o uso de notas de rodapé deve ser limitado ao mínimo 

possível. O texto das notas também deve ser o mais curto possível. A citação 

de monografias, artigos e outras publicações deve ser orientada pela 

norma APA 6th (ver regras aqui ou aqui) 

O autor deverá enviar informação sobre o nome, função, instituição a que 

pertence e endereço eletrónico. 

O detalhe sobre as normas editoriais pode ser consultado em: 

https://idi.mne.pt/pt/publicacoes-e-estudos/revista-negocios-

estrangeiros/informacao-editorial. O desrespeito destas normas de 

publicação é motivo suficiente para a rejeição duma proposta pelo Conselho 

Editorial.  

O prazo para a submissão dos artigos é 31 de maio de 2021.  

Os textos deverão ser enviados para: ceae.idi@mne.pt  
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