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Nota introdutória
Este número da revista Política Externa é especialmente dedicado à
relação entre a diplomacia e a política externa tanto numa perspetiva
histórica como num prisma contemporâneo,

visando já as

grandes

transformações que se desenham com a aceleração da transformação digital e a
incontornável problemática dos meta-dados.
Num interessante artigo, o Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros escreve que existe em Portugal um “entendimento bem temperado da
relação entre diplomacia e política externa, valorizando de forma equilibrada a
autonomia da primeira” constatando que a direção última da política externa
compete ao Governo, sendo o Ministro responsável “pela articulação entre a
política externa e a diplomacia”. Reconhece que a diplomacia é uma atividade “de
largo espetro (...) institucional e político” e que o seu tempo “não é o tempo mediático,
o seu palco não é a televisão ou as redes sociais, o seu ambiente é o Estado e as relações
entre Estados, e não o ativismo e a mobilização social,” o que não exclui a presença
dos postos nos meios de comunicação digitais. Verifica e reconhece igualmente
a necessidade de promover a igualdade de género no seio da carreira, dado que
se mantém um défice de mulheres em lugares de chefia.
Sob ângulos diferentes, académicos e diplomatas abordam esses mesmos
temas no presente número da revista, que pretendemos que continue no futuro
a manter uma perspetiva temática, permitindo colher visões diferentes sobre
assuntos de interesse previamente definidos.
Agradeço pois a todos os que colaboraram no presente número e
convoco desde já as boas vontades para a participação no próximo.
José Freitas Ferraz,
Embaixador e Diretor do Instituto Diplomático
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Pensar a diplomacia portuguesa no presente1
Augusto Santos Silva

1. Profissão e autonomia profissional
Em termos gerais, a afirmação de que a diplomacia é um instrumento da
política externa é correta. A política externa deve ser entendida no seu sentido
mais amplo, compreendendo a política europeia e também a expressão, no
espaço público interno de cada país, dos axiomas e orientações fundamenta is do
respetivo posicionamento internacional. É conduzida pelos órgãos e nas
condições constitucionais aplicáveis: no caso português, ela compete ao
Governo, dispondo o Presidente da República e o Parlamento de competências
próprias, para além da função tipicamente presidencial de representação da
nação como um todo e da função parlamentar de debate e de escrutínio dos atos
do Executivo. A diplomacia executa a política externa sob instruções,
designadamente, do ministro dos Negócios Estrangeiros.
Contudo, a consciência da natureza instrumental da diplomacia não deve
levar-nos a uma visão funcionalista, injustificada e perigosa. Primeiro, a
diplomacia é uma profissão, na aceção forte da palavra: uma tradição, um corpo
específico de conhecimentos, um conjunto de técnicas e procedimentos, uma
estrutura institucional e estatutária (com escolas, títulos, carreiras,
precedências, regras tácitas e implícitas, etc.). A autonomia é uma condição
necessária – e favorável – para o seu exercício. Depois, não há uma vinculação
direta entre a diplomacia enquanto profissão e uma específica política externa,
precisamente porque o conhecimento, o saber fazer e a lógica institucional que
constituem aquela podem e devem servir as diferentes e, por vezes, até
contrárias opções políticas que emergem e se concretizam, pelo menos, nos

1


Este artigo foi concluído no final de 2019, antes da crise pandémica
Ministro dos Negócios Estrangeiros
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regimes democráticos. E finalmente, a importância da tradição – quer dizer, do
processo de formação e consolidação, no tempo médio e longo da história, de
um saber acumulado e transmitido – tem como consequência que, por exemplo,
cada diplomacia nacional tende a incorporar e exprimir os chamados interesses
permanentes do país, oferecendo assim às instâncias políticas um acervo de
princípios, interpretações, decisões e resultados de grande valor informativo,
formativo e performativo.
Portugal é, a justo título, reconhecido como um Estado que preza esta
natureza não funcionalista da diplomacia. O profissionalismo do seu corpo
diplomático – cuja formação e promoção e cuja colocação em posto não
obedecem por regra aos ciclos políticos – é visto como uma das explicações para
o sucesso internacional do país; e o mesmo se credita à estabilidade das grandes
orientações de política externa, à continuidade das linhas de ação e à
convergência e cooperação dos órgãos de soberania. Estabilidade, unidade e
execução por profissionais: eis claras vantagens comparativas da política
externa.
Requer-se aqui, mais uma vez, um entendimento bem temperado.
Profissionalismo não quer dizer fechamento corporativo: são muito úteis os
contributos recebidos do exterior – por exemplo, de formações iniciais menos
filiadas na trindade hoje clássica do direito e humanidades, da ciência política e
das relações internacionais, e das ciências económicas e da administração; da
colaboração com outros técnicos superiores, como os delegados da Agência de
Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) ou do Turismo de
Portugal, os peritos em assuntos europeus, os agentes culturais e de cooperação;
da escolha, que deve ser rara e criteriosa, de personalidades oriundas do mundo
académico ou político para a chefia das missões junto de organizações
internacionais de acentuado cunho político, técnico ou cultural. Por outro lado,
a permanência das grandes opções nacionais não significa que fiquem
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cristalizadas no tempo nem que sejam uniformes entre partidos, governos ou
mesmo ministros e secretários de Estado. Chega-se por vezes a momentos de
fratura – que enfraquecem a nossa capacidade de agir como país, e por isso
devem ser sempre que possível evitados. O mais doloroso, nas últimas décadas,
ocorreu em 2003, aquando da Cimeira das Lajes e da invasão norte-americana
do Iraque. São felizmente raros. Mas a maneira como se combinam os elementos
constitutivos da nossa geopolítica (nomeadamente o balanço entre Europa e
Estados Unidos), como se interpreta o nosso papel para a CPLP ou como se
realiza a política para as comunidades, varia muito entre ministérios – e isso
enriquece a democracia.
É a partir deste entendimento bem temperado da relação entre
diplomacia e política externa, valorizando de forma equilibrada a autonomia da
primeira, que podemos pensar em alguns desafios que lhe coloca a realidade
contemporânea das relações internacionais.
Tais desafios podem ser agrupados em três diferentes categorias: quanto
às condições de recrutamento e de carreira; quanto ao exercício dos pap éis
profissionais; e quanto à articulação da prática mais convencional com áreas em
crescente afirmação, como a diplomacia pública.
2. Sobre o recrutamento e a carreira dos diplomatas
São dois os problemas principais com que nos confrontamos quanto ao
recrutamento. O facto de estar a diminuir a escolha da carreira diplomática
como primeira opção profissional por parte de jovens diplomados qualificados,
com o consequente aumento da idade média dos adidos e a maior dificuldade de
subsequentemente fazerem todo o cursus honorum da profissão que é o seu
corolário. O outro foi o manifesto retrocesso que anos recentes conheceram na
entrada de mulheres, interrompendo-se assim um percurso consistentemente
realizado, desde a abertura da carreira, nos alvores da democracia, de menor
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desequilíbrio de género.
Temos procurado contrariar a primeira tendência através de um esforço
mais sistemático de contacto do Ministério com as universidades e demais
institutos

superiores

com

departamentos

de

formação e

pesquisa,

designadamente, em ciência política e relações internacionais. Este esforço tem
convocado o Instituto Diplomático, mas também a equipa política, através do
próprio ministro. Todavia, a visibilidade e o prestígio do que fazemos junto das
escolas e das redes e organizações juvenis constituem, ainda, um domínio em
que temos de melhorar o desempenho. A diplomacia pública também vale – e de
que maneira! – para dentro do país.
Já face ao segundo problema, foi possível tomar medidas com efeitos
práticos imediatos. Assim, a eliminação de uma prova manifestamente
desajustada porque demasiado dependente de futilidades permitiu corrigir as
proporções escandalosamente baixíssimas de mulheres admitidas que se tinham
verificado nos concursos para adidos de 2013 (uma em 20) e 2015 ( três em 25).
Na verdade, em 2018 a percentagem de mulheres no conjunto dos adidos
selecionados subiu para 30% e em 2019 para 37%. Mesmo assim ainda são
baixas, de modo que é indispensável continuar a corrigir esta distribuição
assimétrica.
O rejuvenescimento e o equilíbrio de género da carreira diplomática não
dizem somente respeito ao tempo do ingresso. Dada a natureza da carreira, na
qual a porta de entrada está apenas na base (como adido ou adida), a única
maneira consistente de contrariar o envelhecimento é manter sempre provido o
quadro de adidos. Foi isso que pusemos em prática a partir de 2017, com o
resultado de, pela primeira vez em largos anos, tal quadro ficar, em 2019,
totalmente preenchido. Todos esperamos poder prosseguir essa prática, nos
próximos anos, de modo a preencher os quadros de secretários e conselheiros
de embaixada.
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Paralelamente, a política de promoções para as categorias mais altas da
carreira diplomática, de nomeações para chefias de missão no estrangeiro e de
designações para os cargos dirigentes tem explicitamente assumido como
parâmetro relevante das indispensáveis escolhas o objetivo de uma menor
desigualdade de género. E é bem precisa: atualmente só 11% dos embaixadores,
29% dos ministros, 27% dos chefes de missão e 25% dos diretores-gerais são
mulheres, quando o são 31% no conjunto dos 500 diplomatas, o que revela que
o desequilíbrio de género não se verifica apenas à entrada, mas se prolonga e
agrava ao longo da carreira 2.
O Estatuto da Carreira Diplomática requer revisão. Se o mandato
governamental de 2015 a 2019 se concentrou, nos termos do Programa do XXI
Governo, na reposição salarial e no descongelamento das carreiras, o novo
mandato de 2019 a 2023 tem de colocar o foco nessa revisão. Beneficiaremos
certamente dos trabalhos preparatórios já realizados e contaremos com as
sugestões e propostas não só dos serviços como dos profissionais. Há, contudo,
perguntas que nos podem orientar. A hierarquia dos postos, os tempos de
referência para a permanência nestes, os requisitos de qualificação para as
respetivas chefias são ainda adequados? E as condições de progressão na
carreira, como os sistemas de pontuação, a organização dos concursos, a
alternância entre colocação nos serviços centrais e colocação na rede externa,
os limites de idade devem manter-se tais quais? E, quanto às remunerações e
abonos, é lógico e justo o esquema vigente? Em época de muito legítima
preocupação com a conciliação da vida privada e profissional, os mecanismos de
proteção familiar são suficientes?
Evidentemente, estas questões não podem ser separadas de outras que
não se inscrevem diretamente no tema deste artigo, mas têm uma influência

2 - Cálculos da Secretaria-geral do MNE, constantes do plano de gestão do pessoal
diplomático para 2020.
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determinante sobre as condições de exercício profissional. Refiro-me à
geografia da rede diplomática portuguesa, aos recursos humanos a ela afetos
(diplomatas, técnicos,

administrativos e

outros

colaboradores),

aos

equipamentos e outros recursos materiais disponíveis. A dimensão destes
problemas reclamaria, contudo, um texto à parte.
3. Sobre o exercício profissional
Rumemos, então, à segunda questão que individualizei, relativa aos
termos de referência do exercício profissional. Os diplomatas portugueses
dispõem de bons guias para tal: não só a prática dos dirigentes e dos chefes de
missão sob cujas ordens trabalham nas primeiras etapas da sua vida no
Ministério, como também manuais redigidos e publicados para sua orientação
por destacados diplomatas seniores. Entre estes, permito-me destacar o livro de
José César Paulouro das Neves, Rituais de entendimento (2.ª ed., Lisboa: Instituto
Diplomático, 2016), nele me louvando para não estar aqui a repetir ideias sobre
as finalidades, as dimensões e os instrumentos da atividade diplomática.
Limitar-me-ei a algumas observações adicionais, que procuram incidir sobre o
que me parecem ser pontos críticos do exercício contemporâneo da profissão,
em Portugal e na rede externa portuguesa.
O primeiro é a necessidade de combinar dois vetores indispensáveis mas
em tensão relativa. A diplomacia exige um elevado grau de formalismo, palavra
que não utilizo em sentido depreciativo. Os aspetos rituais são-lhe inerentes,
porque a maneira como os interlocutores se apresentam, o que vestem, como se
comportam, que tipo de linguagem corporal empregam, de que língua se
socorrem, a que fórmulas de cortesia obedecem, como preservam e respeitam as
respetivas posições, que uso fazem do tempo e das circunstâncias, etc., tudo isso
é absolutamente essencial. Como acertadamente disse o embaixador Paulouro
da Neves, na diplomacia trata-se de “rituais de entendimento”. E o outro lado
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incontornável do formalismo é a natureza clara e fortemente hierárquica da
profissão, quer quanto à sua relação com o poder político, quer quanto à ligação
das embaixadas e consulados aos serviços centrais e às suas instruções, quer
ainda, dentro de cada posto, quanto à autoridade do chefe de missão sobre a sua
equipa.
E, contudo, cada vez menos podemos ignorar o outro vetor – a
flexibilidade, a plasticidade e a adaptabilidade de que a prática pessoal e
organizacional é chamada a dar provas, no mundo atual. Os rituais e as
hierarquias que o impedem devem ser, pois, ultrapassados. Ambos, ritual e
hierarquia, não têm valor em si próprios, mas na medida em que são
instrumentais para o bom desempenho profissional e o funcionamento eficaz da
linha de comando. Por isso, importa irmo-nos libertando dos rituais que já
tiveram o seu tempo mas hoje são pouco menos que ridículos, sabendo adequar
as fórmulas e protocolos que usamos aos contextos em que trabalhamos e
compreendendo que a liderança fundada na competência e na capacidade de
motivar e mobilizar os colaboradores representa a autoridade mais legítima e
eficiente. Não digo que se despreze a tradição, mas que se honre a tradição
confrontando-a com os desafios contemporâneos.
Vejo um segundo ponto crítico na diacronia do exercício profissional de
cada um e cada uma. Colocados na rede externa, os diplomatas trabalham em
larga medida por sua conta, em equipas de pequena ou média dimensão,
separados entre si e dos nós centrais pela distância física e, tantas vezes, por
inúmeras dificuldades de comunicação tempestiva. As ocasiões de reunião e
troca coletiva de informações e ideias – maxime, o Seminário Diplomático anual
– são muito importantes para desenvolver o espírito de corpo e disseminar
orientações, conhecimentos, inovações que interessa que a todos cheguem.
Outros recursos são também úteis – esta mesma revista Negócios Estrangeiros,
um portal digital atualizado e enriquecido com todos os documentos relevantes,
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e até me atrevo a incluir aqui os textos que faço questão de ir publicando em
diferentes órgãos de comunicação social, revistas e livros. Não bastam, porém,
se a gestão da carreira por parte dos órgãos profissionais e técnicos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) 3 não atender também a critérios
como a abertura de oportunidades de realização, a diversidade dos papéis e
lugares de trabalho, a avaliação cuidadosa do desempenho e o acompanhamento
próximo de percursos pessoais, de modo a, por exemplo, prevenir a tempo
derivas imputáveis ao afastamento, à solidão, à sensação de impunidade, à
vulnerabilidade a pressões sociais ou a outros eventuais traços de uma
psicologia profissional que se deveria conhecer melhor.
Este arrazoado parecerá elíptico ou, até, enigmático – quero apenas
deixar pistas para reflexão. Há, porém, um caminho que devemos percorrer para
reforçar o que une profissionalmente os diplomatas e prevenir desatualizações
e desafiliações, e cuja identificação tem sido consensual, de tal modo que nada
explicaria que não o desbravássemos. Refiro-me à formação contínua. É uma
área em que dispomos de recursos organizacionais – desde logo, o Instituto
Diplomático – de recursos humanos – designadamente, os diplomatas seniores,
com mais larga experiência e amplo reconhecimento entre pares – e que não
implica grande esforço, nem técnico, nem financeiro.
O terceiro e último ponto crítico a destacar é o relacionamento entre
“Lisboa” e “os postos”. Viver no estrangeiro, percorrer diferentes países,
contactar culturas e línguas variadas, lidar com as maneiras de ser e agir de
outros povos, são motivações inteiramente legítimas para a escolha da profissão
e traços formadores da respetiva vocação. Não há nada de errado nisso; pelo
contrário, quem

não manifeste alta

curiosidade intelectual,

grande

3

- Até à colocação em chefia de missão, é a esses órgãos profissionais e técnicos que
compete, sem outro ato político senão a homologação formal dos resultados pelo ministro, a
gestão da carreira de cada diplomata.
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disponibilidade pessoal e apuradas competências relacionais fará muito mal em
querer ser diplomata, porque nunca o será verdadeiramente. E não só, como já
acima disse, ter oportunidade de cruzar várias “geografias” constitui um direito
de todos os funcionários capazes, que a gestão da sua carreira pelas instâncias
pertinentes deve procurar respeitar, como essa é também uma obrigação
profissional indeclinável, devendo combater-se aqueles casos (que também os
há) de acomodação em Lisboa ou de fuga sistemática a lugares aparentemente
tidos por inóspitos ou demasiado exigentes.
Não é, pois, esta a questão que suscito, mas sim o equilíbrio entre,
digamos assim, os nós e as extensões da rede diplomática. É crucial o papel das
direções-gerais, institutos e empresas públicas que hoje formam a estrutura
central do MNE: eles são o cérebro que orienta o corpo e confere sentido global
ao que este faz. Não são os únicos nós vitais da rede: por alguma razão estipula
o Estatuto que as chefias das missões permanentes nas Nações Unidas, na União
Europeia e na NATO sejam reservadas a embaixadores full rank. Mas todos
precisam de entender plenamente o valor e a importância dos chamados serviços
centrais, de “Lisboa”.
Em vários planos. Num que não é de somenos e respeita à hierarquia
informal das posições no MNE. Ser o ou a “diretora política”, o ou a “diretora
Europa”, o ou a “diretora das comunidades” não deve mais ser visto apenas, ou
sobretudo, como um passo intermédio numa carreira cujo cume se encontra
alhures e, sim, já como uma função de topo – com as inerentes responsabilidades
mas também direitos e prestígio. Depois, o plano do comando efetivo: as
extensões da rede recebem instruções do centro, visto que são essas instruções
que, de um lado, exprimem e transmitem as orientações políticas e, do outro,
dão consistência sistémica às múltiplas diligências que os diplomatas realizam
pelo mundo fora. Finalmente, o plano da boa gestão, que recomenda maior
centralização das funções administrativas e financeiras, assim libertando os
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chefes de posto de tarefas que nem fazem parte do núcleo duro do seu mandato
nem exigem formação diplomática para serem executadas, diminuindo ao
mesmo tempo, radicalmente, os motivos e razões de irregularidades processuais
mais ou menos graves.
Direi, pois, que a obtenção do desejável equilíbrio entre centro e
extensões da representação externa portuguesa exige, no presente, uma maior
valorização daquele centro, em termos funcionais, estruturais e de prestígio. E
que essa é uma obrigação de quem deseje pugnar pelo fortalecimento da nossa
representação.
4. Preservar e adaptar as convenções
O meu esboço de inventário dos desafios que o mundo contemporâneo
coloca à diplomacia portuguesa considerou até agora duas dimensões distintas,
se bem que complementares: as questões de recrutamento e carreira dos
profissionais; e o contexto organizacional em que exercem o seu mister. Não
quero, contudo, terminar esta breve reflexão sem mencionar outro tipo de
desafios, por assim dizer mais existenciais, no sentido em que interpelam os
fundamentos mesmos da profissão e convidam à alteração de alguns dos
pressupostos e hábitos nela mais entranhados.
Como saberá quem acompanhe a minha atividade de sociólogo, sou dos
que mais vivamente repudia as oposições esquemáticas entre a tradição e a
mudança social. Muitas vezes, a tradição é o melhor recurso ao dispor dos
grupos sociais para gerirem e apropriarem a mudança. O mesmo digo das
convenções, tão críticas, como já ficou referido, para uma profissão como a
diplomacia. Conhecer, respeitar e preservar as convenções pode ser a maneira
mais inteligente de evitar os modismos ocasionais, os reducionismos analíticos,
as precipitações gratuitas, as pretensões de inventar a roda.
Tenho, por exemplo, combatido a glorificação discursiva da “diplomacia
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económica”, exatamente porque ela despreza o saber essencial dos diplomatas,
confunde distintos papéis profissionais e toma erradamente a parte pelo todo.
Para percebermos bem o que é a diplomacia, é recomendável que não
comecemos logo a adjetivá-la: é por ser uma atividade de representação,
promoção e comunicação bem enquadrada institucionalmente, tendo por
finalidade essencial a prossecução dos interesses políticos dos Estados em
contextos que implicam necessariamente a interação e desejavelmente a
compatibilização com os interesses de outros Estados (e entidades supraestatais), que a diplomacia é tão útil ao desenvolvimento das relações
económicas, culturais, entre sociedades civis, entre centros científicos e
tecnológicos e por aí adiante. Compete à ação diplomática providenciar um
quadro geral de relacionamento no qual (mas nunca em vez do qual) fazem
sentido dimensões específicas a que, agora sim, podemos com propriedade
designar com adjetivos – diplomacia económica, diplomacia científica,
diplomacia cultural, etc. O diplomata não se confunde com o delegado da
AICEP ou do Turismo de Portugal, com o professor ou leitor do Instituto
Camões, com o agente da cooperação, precisamente porque trabalha naquele
registo sistémico e geral.
Não é, pois, o favor da circunstância que deve pôr em crise uma das mais
duradouras e fortes convenções da diplomacia – que o diplomata representa o
conjunto do Estado e por isso mesmo representa-o, antes do mais, ao nível
político-institucional. Então, se não é isto, o que devemos mudar ou adaptar na
convenção?
A meu ver, a sua tradicional padronização por uma referência
eurocêntrica (ou “ocidentalocêntrica”) e a correlativa menor atenção à
singularidade de cada contexto e à diversidade dos contextos.
Ainda hoje olhamos com demasiada estreiteza o mundo – a partir da
perspetiva da Europa e do Atlântico Norte. E nem curo agora, sobretudo, da
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perspetiva política ou ideológica, mas sim da perspetiva cultural: da visão do
mundo, da linguagem, das categorias mentais, dos juízos de gosto, dos critérios
morais. Até certo ponto, isso é inevitável – e não necessariamente negativo,
desde que não presumamos que essa é a única perspetiva legítima, ou em todo
o caso superior às demais. Também não falo de abdicar de defender os nossos
valores e interesses, quer nacionais, quer dos europeus e ocidentais que somos.
Ao contrário, é precisamente para defendê-los bem que não podemos ser
eurocêntricos e que a ideia de multipolaridade, a ideia que valoriza ao mesmo
tempo a diversidade e a unidade da humanidade, nos é tão preciosa.
Na formação inicial e contínua mesmo de diplomatas como os
portugueses, tão naturalmente habituados à multiplicidade dos mundos, tão à
vontade em África como na Europa ou na América do Sul como na do Norte,
ainda há muito a fazer para evitar o eurocentrismo e para estimular a atenção
cuidadosa a cada contexto social e institucional em que se trabalhe. Não está tão
disseminada como deveria a consciência de que, por exemplo, a CPLP não é um
projeto português, a Ásia já foi historicamente o motor do mundo, as migrações
intra-africanas são de longe mais numerosas do que as migrações de África para
a Europa, e assim sucessivamente. Mas, faltando-me os dotes para acrescentar
algo de útil em matéria de formação diplomática, quero insistir aqui no ponto
conexo do foco no contexto, porque ele nos permitirá, creio, ultrapassar a falsa
querela sobre os adjetivos da diplomacia.
Já sugeri que o ou a diplomata deve organizar a sua atividade a partir de
uma compreensão sistemática do contexto em que age e tendo em vista como
nele se podem articular melhor os interesses do Portugal que representa e os
recursos, projetos e objetivos locais. Ora, é isso que determina as portas de
entrada que deve usar e as prioridades que há de estabelecer. Neste país, é a
densidade histórica da relação bilateral que conta; naquele, a dimensão e a
integração da comunidade lusodescendente; naqueloutro a realidade ou
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potencialidade do relacionamento económico. Aqui, sobressai a atenção dada à
nossa língua e às culturas que nela se exprimem; ali, o alinhamento
circunstancial de governos; acolá, a convergência mesmo que ocasional em certa
questão da ordem multilateral. E por aí fora, sendo este exercício absolutamente
necessário para delinear uma estratégia produtiva, devendo ser regularmente
revisto de acordo com a execução e os resultados de tal estratégia e
considerando eventuais alterações supervenientes de circunstâncias – e, eis o
ponto, sendo a partir dele que a missão em causa escolherá as dimensões em que
mais deverá insistir, se a diplomacia económica, se a diplomacia institucional, se
a cooperação para o desenvolvimento, se a diplomacia pelo clima, pelos direitos
humanos, etc. É, pois, completamente inútil decretar o Governo ou o ministro
em funções que agora o tempo é da diplomacia tal ou da diplomacia qu al. O
tempo é sempre da diplomacia tout court, isto é, de chapéu largo, institucional e
político, porque é sob essa amplidão que melhor caberão as facetas conjunturais
e contextuais da diplomacia-em-ação.
Dito o que, sempre há de estar no espírito do ou da diplomata
portuguesa que os recursos fundamentais que dão valor global ao nosso país são
a clareza da sua geopolítica, a consistência da política externa, a constância dos
interesses e objetivos essenciais, a dispersão das comunidades, a difusão da
língua e a abertura à internacionalização. Felizmente é ciência comum, hoje, que
ele ou ela deve conhecer imediata e plenamente as associações de emigrantes e
lusodescendentes, os quadros e empreendedores, os leitores e professores, as
universidades e escolas, as empresas que investem e exportam para o respetivo
mercado, além de naturalmente frequentar a chancelaria, as reuniões dos chefes
de missão europeus e os eventos do corpo diplomático. Aos poucos que haja
relutantes a esta injunção, pode sobrar passado mas, acreditem-me, falta-lhes
futuro.
Eis, portanto, a primeira adaptação de convenções diplomáticas que
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sugiro: pensar a diplomacia globalmente, sem especificações prematuras, e a
partir, não de uma visão eurocêntrica do mundo, mas sim da sua realidade
multipolar e do modo como nela se inscrevem os interesses e a representação
de Portugal, em diálogo com os outros países; e pensar as distintas diplomacias
setoriais (económica, cultural, científica, etc.) não como substitutos dessa
diplomacia sistémica e global, mas como dimensões incontornáveis da sua
concretização.
A segunda sugestão de adaptação, relativa aos tempos e modos de
comunicação com a capital, segue a mesma linha de raciocínio. Como ponto de
partida, valorizar e preservar a tradição; depois, atualizá-la.
A tradição é o uso do “telegrama”, quer dizer, da comunicação escrita
transmitida às autoridades políticas e/ou aos dirigentes dos serviços por canal
próprio, cifrado, e com o adequado grau de reserva, confidencialidade ou
secretismo. Esta comunicação interna e fechada é muitíssimo importante.
Apesar da rapidez das notícias e da multiplicidade dos emissores e dos meios,
quem concebe e comanda a política externa precisa de ser constantemente
alimentado por aquela via. Nos telegramas encontra-se a distância face às
partes, a frequência de diversas fontes de informação, o acesso a dados
indisponíveis publicamente, a profundidade analítica, o privilegiamento do que
é do interesse direto de Portugal e tantas outras características que, pelo menos
no seu conjunto, é impossível encontrar alhures. Longa vida, pois, aos
telegramas, na sua variedade – desde a indicação imediata deste ou daquele facto
cujo conhecimento é urgente até aos valiosos reportes de fim de missão, com
uma densidade analítica geralmente elevada e preciosa.
E, no entanto, a realidade já mudou muito e muda cada vez mais
depressa. Seremos crescentemente obrigados a separar nos nossos espíritos com
clareza a dinâmica de ação e comunicação dos representantes colocados em
organizações multilaterais, em que o sentido do tempo se combina com a
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complexidade das negociações e o valor do consenso, dos embaixadores
bilaterais; e, nestes, refletir nas novas condições de comunicação com Lisboa
daqueles que estão acreditados nos Estados-membros da União Europeia, sendo
certo que os ministros se reúnem pelo menos uma vez por mês, se encontram
constantemente em várias plataformas institucionais e tantas vezes fazem uso
direto de comunicação pessoal por telemóvel.
Depois, não vale a pena reproduzir no telegrama informação factual que
já todas as agências noticiosas divulgaram; e, sobretudo, é preciso ter a perceção
exata de que a diplomacia também deve utilizar sistematicamente (como as
restantes atividades profissionais) a panóplia de meios de comunicação agora ao
dispor da humanidade: a escrita, a voz, os dados, a galáxia de Gutenberg como
o universo digital. Ainda hoje um ministro em busca da última informação
disponível sobre este incidente ou aquela crise recebe, como resposta, “já mandei
um telegrama”. Está bem que mande, com a exatidão e a profundidade analítica
que só o decurso de um certo tempo permite; mas depois, e não em vez, da
comunicação tão rápida e direta quanto possível, através do telefone, do
telemóvel, da rede social, do correio eletrónico mais próximo. Podem os meus
leitores achar que exagero, ou que dou demasiada importância a um ponto
menor; quero retorquir-lhes que estamos perante uma das mudanças mais
decisivas desta profissão.
Tenho, portanto, observado com agrado quanto a diplomacia
portuguesa preserva a convenção de que os embaixadores representam no
estrangeiro o Estado e, por isso, a sua atividade é de largo espetro e, no mais
fundo sentido das palavras, institucional e política. E comento que assim devem
continuar, sendo esta a melhor forma de entender e valorizar as dimensões
específicas que cabem nessa atividade, desde logo as económicas e culturais;
recomendando, além do mais, que se libertem quanto antes da ganga
eurocêntrica que porventura ainda carreguem. Tenho do mesmo modo anotado
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que os diplomatas conhecem o alto valor da comunicação escrita cifrada,
compreendendo bem as regras, o significado e a utilidade do “telegrama”
tempestivo e reflexivo, capaz de habilitar o Ministério com dados e análises
indispensáveis. E aconselho-os a que assim continuem a proceder, mas em
complemento com o emprego sistemático e assumido dos múltiplos outros
modos e tempos de comunicação que caracterizam a nossa era.
Vamos, então, à terceira e última convenção que queria simultaneamente
encarecer e rever. A diplomacia é, tradicionalmente, um exercício reservado,
tantas vezes conduzido “por detrás das cortinas”, fora do olhar público e avesso
à exposição mediática. E bem: porque lida tantas vezes com assuntos que são
eles próprios reservados, quando não secretos, porque assim o exige a confiança
dos interlocutores e das fontes, porque o êxito das diligências de que é
encarregada depende frequentemente de comedimento e discrição. O tempo da
diplomacia não é o tempo mediático, o seu palco não é a televisão ou as redes
sociais, o seu ambiente é o Estado e as relações entre Estados, e não o ativismo
e a mobilização social. Todas realidades muito vibrantes, de todas se fazendo
hoje a nossa vida – mas a diplomacia não se confunde com elas.
Boa convenção, por conseguinte. Pode parecer anacrónica, mas não nos
fiemos nas aparências. Porém, não confundamos este sentido e esta reserva
institucional com ascetismo e desprezo pelo mundo. O Estado não são apenas
os órgãos de soberania, não se fica pelo Governo, não se reduz à administração
pública. O Estado que os diplomatas representam é também o conjunto do país,
na sua unidade e diversidade. É o seu pulsar que devem saber tra nsmitir e
também, na sua esfera de competências, estimular: eles fazem parte desse pulsar.
Por outro lado, e logicamente, o Estado a que se dirigem, no qual estão
acreditados, junto do qual representam os interesses nacionais, com cujos
órgãos pertinentes interagem, cujas relações com Portugal pretendem
desenvolver, também não se reduz aos órgãos de soberania, também, para estes

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

17

efeitos, “compreende” a respetiva sociedade. Para fazerem bem o seu trabalho,
os diplomatas devem considerar as orientações políticas do Governo, a
representação nacional encarnada no Presidente, as correntes que se exprimem
no Parlamento, mas também as Regiões Autónomas, as autarquias, as cidades,
as universidades, as empresas, os centros de cultura e ciência, a opinião pública
e tudo o mais que constitui o Portugal contemporâneo; e têm não apenas de
interagir, no país em que se encontram, com as chancelarias e outros
departamentos competentes, mas dirigir-se ainda aos jornais e televisões, às
empresas e associações empresariais, às forças sociais e políticas, às
organizações não-governamentais, às opiniões públicas. Não, insisto, para
enfraquecer e muito menos substituir o laço e a vinculação primacial – que liga
a diplomacia à política externa – mas, ao contrário, para fortalecê-la, exprimi-la
e concretizá-la, como tal tem de ser feito nas sociedades complexas e plurais do
mundo de hoje.
Este é que é o sentido último da fórmula “diplomacia pública”. Claro que
uma embaixada que dispensa o Facebook, o Twitter ou as restantes
componentes da comunicação digital, está fora do tempo. Mas não se trata
apenas disto. Trata-se de perceber bem a natureza multidimensional da
atividade diplomática, reservada e pública, desenvolvida na esfera do Estado e
na esfera da sociedade civil, capaz de distinguir entre o que implica diligências
discretas por canais exclusivos e o que implica interação regular com e por
meios públicos, e empenhada em combinar ambas as maneiras de representar e
defender os interesses nacionais. Aliás, como se pode projetar externamente
uma imagem positiva do país sem dispor de uma estratégia bem pensada e
executada de comunicação pública?
5. À atenção dos jovens diplomatas
Uma pequena nota final, que reputo obrigatória.
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As reflexões que passei aqui a escrito têm dois motivos. Um é a
observação que fui fazendo, ao longo dos quatro anos que levo de mandato como
ministro dos Negócios Estrangeiros, das orientações, saberes e procedimentos
que organizam a diplomacia como profissão. O outro são as sucessivas ocasiões
em que fui chamado a apresentá-la, na sua relação com a política externa, aos
jovens assistentes dos cursos de adidos.
Para mim, académico e cientista de profissão, ademais sociólogo,
treinado por isso na observação analítica de processos sociais (e, acreditem -me,
cada profissão é um feixe de processos sociais), refletir criticamente sobre o
presente e o futuro de algo é a melhor maneira de homenageá-lo, fazendo-o
permanecer vivo. Como ministro, sou ao mesmo tempo responsável último, não
pela política externa, que isso compete ao Governo sob a direção do primeiroministro, mas pela articulação entre a política externa e a diplomacia; e primeiro
beneficiário do contributo, autónomo e instrumental (como procurei mostrar
logo na primeira secção do texto), que a diplomacia dá à política externa.
A minha perspetiva de reflexão sobre a diplomacia portuguesa é essa:
situada e limitada, como todas são. Espero que possa ser de alguma utilidade
àqueles que mais bem saberão conjugá-la com as restantes perspetivas
necessárias: os próprios profissionais, os diplomatas. E deixo-as muito
particularmente à atenção dos mais jovens, porque a eles pertence o futuro.
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Modos de estranheza: escritores e diplomatas
Luís Filipe Castro Mendes * **

Je me suis toujours faufilé entre les écrivains qui me prenaient pour un
diplomate et les diplomates qui me prenaient pour un écrivain
(Paul Morand)
O universo dos escritores-diplomatas, ou diplomatas-escritores, tem
merecido tanto da parte dos estudiosos da diplomacia como dos críticos
literários algum interesse e curiosidade.
Neste texto, que retoma e desenvolve alguns pontos que abordei em
artigo escrito em 2014 para a revista Colóquio-Letras (n.º 185), procuro contar
algumas histórias e levantar algumas questões à volta desta entidade, a quem o
embaixador-escritor italiano Maurizio Serra chamou um estranho animal de duas
cabeças:
A variante do escritor-diplomata faz confusão. Que quer esse estranho animal
de duas cabeças? Não lhe bastaria uma, como aos outros mortais? Mas se
contamos na literatura universal negociantes de vinhos, inspetores dos
monumentos históricos, caçadores de baleias, jogadores cobertos de dívidas,
empregados de seguros, detetives privados e mesmo grandes criminosos, porque
seria negado esse privilégio aos diplomatas?
(Serra, prefácio a Écrivains et diplomates, l’invention d’une tradition, ed.
Armand Colin, Paris, 2012).

*

Embaixador
O autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico

**
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Os sucessos na carreira e êxitos diplomáticos destes seres bicéfalos têm
sido muito diversos e variáveis. Para não citar o caso extremo de Dante, que,
após a missão diplomática que conduziu em Roma, foi condenado pela sua cidade
de Florença a ser queimado vivo, sorte a que escapou pelo exílio, encontramos
percursos bem diferenciados, desde Chateaubriand, que foi embaixador na Santa
Sé e depois Ministro dos Negócios Estrangeiros de França, grandezas a que ele
não nos poupa nas suas vaidosas, mas geniais, Mémoires d’Outre Tombe, a
Stendhal, que nunca passou de cônsul em Civitavecchia e era azedamente
repreendido quando era apanhado pelo seu ministro em Paris, fora do posto (o
que aconteceu muitas vezes).
Mas para além das diferentes apreciações que o poder político faça dos
seus diplomatas-escritores (que, como vemos, podem oscilar entre a imolação
pelo fogo e a atribuição das maiores honrarias e responsabilidades) existe do
outro lado o juízo que a comunidade literária (os pares escritores do diplomataescritor) tende a fazer destas figuras. E essa valoração é também bem
diferenciada.
Para começar com um caso sugestivo, tomemos como ponto de partida
uma frase de um manifesto surrealista de 1925 que, ao atacar um grande poeta
francês, Paul Claudel, então embaixador no Japão, tecia as seguintes
considerações:
Para nós não pode haver equilíbrio nem grande arte. Há muito que a ideia de
Beleza está caduca. Só fica de pé uma ideia moral, como por exemplo que não
se pode ser ao mesmo tempo embaixador e poeta.
E este manifesto lembra-nos que, apesar de Octavio Paz e de João Cabral
de Melo Neto, de Paul Claudel e de Pablo Neruda, a ideia de um poeta a exercer
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funções de representação do Estado provoca ainda resistências e reacções “dos
dois lados da barricada”, por assim dizer
Para uns, a ideia de “poeta” remete para uma conotação estereotipada a
um irresponsável que vive no mundo dos sonhos e das ilusões e que não revela
assim capacidade para assumir a defesa rigorosa e pragmática dos interesses
políticos, económicos e sociais do Estado, que um diplomata tem por missão...
Para outros, o poeta só pode ser um “maldito”. Avesso aos ritos e às
normas sociais, em oposição radical a todos os poderes e instituições, ele (ou ela)
só pode viver à margem, junto do excesso, da marginalidade ou da loucura.
Dessa concepção faz-se eco o manifesto surrealista acima citado. Que Wallace
Stevens tenha sido diretor de uma companhia de seguros, Fernando Pessoa
empregado de comércio, T.S. Eliot funcionário de um banco ou Gottfried Benn
médico de um hospital não os interessa nem demove desta ideia, digna de um
ultra-romantismo exacerbado, mas que os surrealistas de 1925 (e eram Aragon,
Breton, Éluard, Artaud, Bousquet, Desnos, alguns dos maiores poetas franceses
do século passado) perfilharam, ao ponto de responderem o seguinte a Claudel,
depois de ele, justamente para mostrar que um poeta pode ser também um
homem prático, gabar os êxitos da sua, como se diria hoje, “diplomacia
económica”:
Nós declaramos considerar a traição tudo o que, de uma forma ou outra, possa
atingir a segurança do Estado, bem mais conciliável com a poesia do que a
venda de “grandes quantidades de toucinho” por conta de uma nação de porcos
e de cães.
E, com efeito, na entrevista a que este manifesto reagia, o poetaembaixador Paul Claudel, para mostrar bem a sua capacidade e eficiência nesta
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área económica, que sempre foi importante na vida diplomática (nós não
inventámos nada), dizia expressamente:
Durante a guerra, fui à América do Sul (esteve em posto no Rio de Janeiro)
para comprar trigo, carne em conserva e toucinho para o nosso Exército e fiz
ganhar ao meu país duzentos milhões.
Não é fácil, portanto, ser aceite pelos dois mundos. Para um lado da
barricada, uns “parvos duns poetas ou uns loucos” (citando a “Gazetilha” de
Pessoa/Campos) que vieram meter-se em assuntos de gente séria. Para o outro
lado, qualquer diplomata que exerça funções públicas está forçosamente
comprometido com o poder, corrompido pelo Estado e pelas suas mordomias,
constituindo assim exatamente o inverso da imagem aurática da poesia
concebida por esses poetas. E ai dele se vai a ministro!
Não se diga, porém, que os diplomatas beneficiaram na sua carreira com
o estatuto de escritores ou os escritores aumentaram o seu êxito com a
qualidade de diplomatas. Começando pela nossa casa, como veremos adiante,
Garrett teve uma carreira conturbada pelas suas opções políticas, Eça teve uma
normal carreira de cônsul, que começou por um dos piores postos (Havana) e
terminou no melhor (Paris), António Feijó passou quase toda a sua vida
diplomática em Estocolmo, após ter sido brevemente e sem entusiasmo cônsul
no Brasil e António Patrício teve igualmente uma carreira mediana, entre
Cantão e Caracas, passando brevemente por Londres e não chegando a ocupar,
por morte, o lugar de ministro em Pequim – mas essa mediania conheceu o
sobressalto da perseguição política, quando a ditadura de Sidónio Pais o afastou
temporariamente da carreira diplomática.
Com excepção do Quai d’Orsay no período entre as duas guerras, onde,
na sequência de Claudel, os chamados “Berthelot boys” (Paul Morand, Jean
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Giraudoux e, sobretudo, Alexis Léger, conhecido enquanto poeta como SaintJohn Perse), sob a égide do secretário-geral Philippe Berthelot, constituíram
um real grupo de poder e influência dentro do Ministério e deram até origem a
uma moda literária que o crítico da época Albert Thibaudet qualificou como
“littérature à la valise” (referindo-se por esta expressão à “mala diplomática” ) e
com excepção também da América Latina, onde grandes escritores como o já
citado Octavio Paz, mas também Ruben Dário, Miguel Angel Astúrias,
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Jorge Edwards, foram
prestigiados embaixadores dos seus países, não vemos que as duas cabeças (na
expressão de Maurizio Serra) se ajudem muito uma à outra. Com excepções de
peso - certamente Claudel, mas sobretudo Saint-John Perse.
Ao ler a exaustiva biografia que lhe foi dedicada por Renauld Meltz, não
ficamos com qualquer dúvida de que o embaixador Alexis Léger e o poeta SaintJohn Perse souberam muito bem estender a escada um ao outro – Léger longos
anos como secretário-geral do Quai d’Orsay, sucedendo a Berthelot, mas não
querendo seguir o seu antecessor no incentivo aos escritores da diplomacia,
antes pelo contrário; Saint-John Perse a dever sem dúvida em alguma coisa o
Prémio Nobel da Literatura às pressões diplomáticas do seu amigo SecretárioGeral das Nações Unidas, o sueco Dag Hammarskjold.
Ao contrário de outros diplomatas, como Morand, que escolheram
Pétain e a colaboração, Alexis Léger emigrou durante a Segunda Grande
Guerra para os Estados Unidos, onde cometeu um erro político fatal para a sua
carreira: frontalmente hostil a De Gaulle, veio influenciar Roosevelt na funda
hostilidade que o Presidente americano sempre sentiu pelo líder da Resistência
e futuro Presidente da França, hostilidade que só a influência de Churchill (que
não era um incondicional, longe disso, do general De Gaulle, mas que queria,
com realismo e visão, manter a França como potência europeia aliada no pósguerra) logrou demover. Naturalmente, após a libertação da França, Léger,
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embora nunca tenha sido um colaboracionista, afastou-se da diplomacia, por ser
radicalmente incompatível com Charles de Gaulle.
Compreende-se que poucos anos depois do regresso de De Gaulle ao
poder e com o gaullista André Malraux candidato ao mesmo Prémio Nobel, a
decisão da Academia Sueca, sempre avessa às influências diretas das capitais, de
premiar Saint-John Perse não tenha caído bem junto do governo francês. Este
poeta-diplomata podia estar em desgraça como diplomata, mas ficou em graça
como poeta.
O Brasil teve no Itamaraty aquele que é, a meu ver, o maior prosador da
língua portuguesa no século XX, João Guimarães Rosa. Rosa era diplomata de
carreira, foi cônsul em Hamburgo e depois ocupou altas funções no Ministério.
Também dois dos maiores poetas de sempre da língua portuguesa, João Cabral
de Melo Neto (que foi embaixador em Dakar e cônsul no Porto e me aconselhou
pessoalmente a ser sempre cônsul e nunca embaixador, a bem da poesia) e
Vinicius de Moraes (expulso da carreira pela ditadura militar) foram membros
da carreira diplomática brasileira.
Em Portugal, a ligação entre diplomacia e literatura aponta-nos sempre
em primeiro lugar para a figura do ilustre membro da carreira consular (na
altura separada da carreira diplomática) José Maria Eça de Queirós. Quis
sempre ser cônsul, recusou uma hipótese (aliás, remota) de vir a ser embaixador
no Brasil e António Nobre, que o visitou em Paris, descreveu a sua atividade
consular como resumida a vir assinar o expediente ao consulado no fim da
manhã. Trata-se, a meu ver, de uma injustiça. Eça levou muito mais a sério a
profissão do que se pensa geralmente e quer os relatórios consulares que
escreveu, quer a correspondência sobre o empréstimo que foi negociar a
Londres estão aí para o testemunhar. O que se passou foi que Eça não escondeu
o seu pouco interesse pela poesia de Nobre – e isso é algo que um poeta nunca
pode perdoar!
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Grande amigo de António Nobre, coube ao poeta e diplomata Alberto
de Oliveira, fundador do chamado “neo-garrettismo”, vingar-se da geração de
Eça no seu livro muito crítico Eça de Queirós (1919).
Quanto a Almeida Garrett, por pouco tempo encarregado de negócios
em Bruxelas e autor de uma inteligente análise de política internacional que é o
Portugal na Balança da Europa, a sua hostilidade aos cartistas e à Rainha D
Maria II afastou-o de mais altos voos na diplomacia. Tinha acabado em 1835 de
ser transferido de Bruxelas (onde foi completamente afastado das negociações
relativas ao casamento da Rainha D. Maria II, o que sofreu com amargura) para
ser colocado em Copenhaga, quando a Rainha, num seco despacho, o demitiu
sumariamente. Mais tarde, chegou a ser ministro dos Negócios Estrangeiros
num governo de Saldanha, mas apenas durante exatamente treze dias, de 4 a 17
de Agosto de 1852. Teve uma ativa e brilhante vida pública, mas arredada da
diplomacia.
Foram muitos os portugueses que uniram as condições de escritores e
diplomatas, desde o Padre António Vieira e a Marquesa de Alorna, passando
por Alberto de Oliveira, Guerra Junqueiro, Manuel Teixeira Gomes, Abel
Botelho (estes três últimos nomeados embaixadores em 1911, pela recéminstaurada República Portuguesa), António Patrício, António Feijó, António
Ferro, Guilherme de Castilho, Armando Martins Janeira, Albano Nogueira,
Marcello Mathias/Pablo La Noche, Marcello Duarte Mathias, Álvaro Guerra,
José Fernandes Fafe, José Augusto Seabra, Paulo Castilho.
Há que distinguir, porém, entre os escritores cuja profissão foi a
diplomacia e os escritores chamados a exercer funções diplomáticas pelo seu
prestígio literário ou pelo seu perfil político. Eça tinha a carreira como ganhapão, Garrett foi diplomata enquanto político ativo.
Em ambos os casos temos personalidades de escritores confrontados
com a experiência da vida diplomática em todas as suas servidões e grandezas.
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Não se diga que estas criaturas escolheram como modo de vida essa ociosidade
paga que o jovem Eça de Queirós nas Farpas considerava ser a vida diplomática
(mal paga embora, como numa outra Farpa ele reconhece). A experiência
sempre incide na escrita, mesmo que se não queira mostrar.
Seguindo, porém, o critério de ligação profissional à diplomacia,
teríamos de distinguir os casos de Eça de Queirós, Alberto de Oliveira, António
Patrício, António Feijó, Guilherme de Castilho, Armando Martins Janeira,
Albano Nogueira, Marcello Mathias/Pablo la Noche, Marcello Duarte Mathias
e Paulo Castilho (escritores-diplomatas por opção profissional) dos demais
nomes acima referidos (escritores-diplomatas por nomeação política).
Mas qualquer que tenha sido o seu modo de nomeação, o escritor que é
ao mesmo tempo diplomata ganha uma experiência de mutação e
estranhamento que forçosamente se irá repercutir na sua escrita, mesmo que
não o queira fazer transparecer.
Temos de reconhecer, porém, que é mais naqueles que tiveram a
diplomacia como escolha de vida profissional que essa experiência veio produzir
efeitos mais duradouros nas suas obras.
Assim, na poesia de António Patrício e de António Feijó o
“estranhamento” surge através da transposição poética ora de um
cosmopolitismo com ares de Europa (Patrício) ora de um exotismo oriental (o
Feijó do Cancioneiro Chinês), ambos bem enraizados na estética finissecular que
ambos autores partilham.
Certamente não é privilégio dos diplomatas, antes comum aos
“estrangeirados”, ganhar a capacidade de olhar de fora para dentro como quem
sabe que está ao mesmo tempo fora e dentro e em nenhum lugar totalmente. O
mesmo “estranhamento” encontramos num Fernando Pessoa (é verdade que
enteado de um cônsul e por isso educado na África do Sul...), num Rodrigues
Miguéis, num Jorge de Sena. O mesmo “estranhamento” que encontramos na
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poesia de Patrício e Feijó, nos romances de Paulo Castilho, nos diários e
memórias de Marcello Duarte Mathias.
Que nos dá a carreira de diplomata que a estranheza da nossa distância
de nós próprios nos não tenha já oferecido (e por isso escrevemos)? Talvez um
olhar mais ciente e cúmplice do mundo dos outros e da identidade dos homens
por cima de todas as suas diferenças. O olhar de compreensão profunda, que nos
aparece como premonitória, de um Claudel na China ou a identificação de um
António Feijó com os poemas chineses que traduziu a partir de uma outra
tradução – tudo são modos de aprender a olhar a partir do olhar dos outros,
aprendizagem a que a carreira diplomática obriga, mesmo que muitos a não
alcancem. Porque, afinal, como nos lembra o grande poeta espanhol António
Machado:
El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas
es ojo porque te ve
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Novas formas de diplomacia: económica, cultural,
científica e digital
Maria Regina de Mongiardim*

Resumo: O triunfo do liberalismo, a interdependência entre os Estados e a
inter-relação dos domínios interno e externo nas políticas nacionais, conferiram
primazia ao desenvolvimento económico, com tradução nas prioridades da
política externa. Num cenário em que a soberania se dilui, mercê da integração
em organizações multilaterais e da intervenção de atores não-estatais, e onde os
conflitos bélicos, sem deixarem de ter dimensão internacional pelos seus efeitos
sistémicos, se deslocaram para o interior dos Estados, a diplomacia tradicional,
acompanhando a mudança e o primado da economia no desenvolvimento
nacional, reformou-se, através da incorporação de novos modelos operativos,
em resposta às necessidades dos Estados, aos desafios da globalização e à
sectorização dos saberes, como sejam a diplomacia económica, cultural,
científica e digital.
Enquadramento
A diplomacia é uma alternativa à guerra, sendo também complementar
desta. Mesmo em cenários de conflito militar, a diplomacia nunca deixa de atuar,
na constituição de alianças, na preparação das condições da paz e no
estabelecimento dos acordos que põem fim à guerra.
Enquanto instrumento pacífico de execução da política externa dos
Estados, a diplomacia tem acompanhado os ventos da história, no que concerne
aos modelos de intervenção em cenários internacionais.
Embora ainda se vislumbrem muitos dos seus velhos atributos, que
remontam à Antiguidade Clássica (Grécia antiga e Roma imperial), a diplomacia
evoluiu de acordo com as características de cada época, em função das
necessidades e interesses das sociedades politicamente organizadas, das
correntes políticas dominantes e das condições materiais e logísticas presentes.
Assim sendo, cada época da história universal (a Europa universalizou o
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conceito de diplomacia vigente) exibe-nos uma diplomacia singular, com traços
próprios. Contudo, um dos seus elementos persistentes é a “razão de Estado”,
adotado após o desaparecimento da função arbitral do Papa e o triunfo das
teorias de Maquiavel, retidas na expressão de um projeto político autónomo, na
manifestação de uma vontade política particular, na defesa dos interesses de
uma entidade superior (o Estado) e na criação de condições de facto e de jure que
permitam a uma sociedade organizada desenvolver-se, afirmar-se e projetar-se
internacionalmente.
Reunindo estes pressupostos, a diplomacia tem caráter construtivo,
preventivo, dissuasor, de gestão de crises e de promoção de interesses. Ela é um
instrumento, mas igualmente uma instituição, tendo sido, também, uma ciência
complementar do Direito e da História (séculos XVIII e XIX).
Esta conceptualização formal da diplomacia implica o exercício da
soberania do Estado, plasmado nas Convenções de Viena dos anos 60, do séc.
XX, que consagram a chamada Diplomacia Pura.
Embora ultrapassada em diferentes modelos e áreas de intervenção, pela
natureza sistémica de algumas dessas áreas (economia, segurança, ambiente),
pela fragmentação dos poderes e, no geral, pelos efeitos da globalização, das
tecnologias de informação e comunicação (TIC), e pela multiplicidade de
agentes, a Diplomacia Pura, de certa forma, ainda sobrevive. A evolução da
política internacional e dos Estados, após a II Guerra Mundial e ao longo do
restante séc. XX, legou novos modelos à diplomacia, em resposta às demandas
sociais por maior democraticidade, universalidade, desenvolvimento e
transparência.
Findo o espartilho do sistema bipolar, a evolução das sociedades e do
mundo, e as revoluções tecnológicas, que a globalização intensificou,
acrescentaram à diplomacia tradicional uma vertente informal, que se
desenvolve em vários cenários e através de diversos meios (conferências,
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seminários, órgãos de comunicação social, redes sociais, blogs...), e de agentes
não-estatais (regiões, municípios, ONG, partidos políticos, corporações, lóbis,
associações profissionais, corporações de interesses, universidades, académicos,
jornalistas...).
Paralelamente, a dinâmica política internacional e as transformações da
economia mundial implicaram uma alteração da hierarquia das potências e,
concomitantemente, uma adequação das prioridades e das instâncias cimeiras
das políticas dos Estados, cujo poder iria ser medido mais em função da sua
capacidade económico-financeira, do que do seu poderio político-militar. Como
reflexo deste ambiente, uma das tendências foi a constituição de grupos de
Estados, em formato de “diretório” das grandes potências, sem estruturas fixas,
determinados em influenciar as orientações político-económicas do mundo e a
reduzir a contestação das médias e pequenas potências, na preservação dos
respetivos interesses. Estes “diretórios”, encimados pelas chefias dos Estados
participantes, impuseram-se ao modelo “parlamentar”, tendencialmente,
“igualitário” do multilateralismo vigente nas Organizações Internacionais.
Os litígios entre Estados tornaram-se frequentes, inviabilizando a
harmonização de interesses convergentes, perseguida pela diplomacia
multilateral, e dando realce à diplomacia bilateral, mais adequada à defesa do
interesse nacional e aos desígnios de personalização do poder.
Paralelamente, o surgimento de Estados falhados e de Estados-pária, e
a ameaça do terrorismo transnacional, imprimiram maior conflitualidade na
comunidade internacional, obrigada a dotar-se de outros meios de ação, que vão
mais além dos instrumentos de prevenção de riscos utilizados pela diplomacia
tradicional, seja bilateral ou multilateral. O imperativo na utilização de
sofisticados sistemas de segurança e no acréscimo de secretismo na p olítica
internacional dos Estados refletir-se-ia em certa desvalorização da diplomacia
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tradicional, doravante suplantada por órgãos de segurança interna e externa,
dotados de superior escrutínio, e pelas chefias dos Estados.
A diplomacia do séc. XXI reflete as vicissitudes da ordem global, onde
pontuam o primado da economia, a oposição entre o “global” e o “local”, a
fragmentação do mundo e dos poderes, a valorização setorial e tecnológica, as
limitações (ou insucesso) do multilateralismo, o retorno a políticas nacionalistas
e/ou isolacionistas, as restrições democráticas, a imprevisibilidade, e a
tendencial personalização do poder. Estes anátemas, ao mesmo tempo que
concorrem para a alteração da hierarquia das potências, que grosso modo
caracterizou a história do séc. XX, repercutem-se no exercício da diplomacia
dos Estados, agora de índole mais técnica, mas, também, mais fraturante e
“securitária”.
Em consequência destas alterações, a diplomacia, enquanto instituto
vivo e dinâmico, tem procurado adaptar-se às novas realidades do mundo
contemporâneo. A fim de dar resposta às exigências que se lhe colocam, a
diplomacia tem assumido distintas áreas de intervenção, ao mesmo tempo que
integra ou concorre com múltiplos agentes, formais ou informais, da variada
formação e diferente setor de atividade, seja de carácter público ou privado,
defensores de interesses estaduais, nacionais, identitários, corporativos,
institucionais ou associativos, e ainda com as redes sociais, blogs, influencers,
celebridades, etc.
Ao contrário da política externa, intimamente relacionada com o
interesse (permanente) do Estado e com o exercício do poder no plano
internacional, a diplomacia, enquanto instrumento daquela, teve de moldar-se
às novas circunstâncias e à natureza sistémica de determinadas matérias, e
adquirir diferentes competências, que executa tanto em cenários políticos
tradicionais, como em espaços públicos não-institucionais, como ainda por vias

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

32

extraoficiais, com um caráter, porventura, mais pessoal, unidirecional,
desregulado e “inorgânico”.
Atualmente, há uma fronteira na diplomacia: a que separa os domínios
formal do informal. Esta fronteira distingue-se nos atributos oficiais dos seus
agentes, nas ferramentas ou mecanismos que utiliza, ou nos cenários em que se
desenvolve.
No âmbito formal, há dois domínios de atuação elementares, como sejam
a diplomacia bilateral e a diplomacia multilateral. Em qualquer deles, a execução
da diplomacia já não compete apenas ao diplomata (de “carreira”), sendo
frequentemente desempenhada pelos titulares do poder político dos Estados,
com independência da natureza das matérias em discussão e/ou negociação (que
são múltiplas), mas também por outros agentes de diversa proveniência e
formação.
A diversidade de matérias que integram as políticas dos Estados, sejam
elas nacionais ou internacionais (porque já não há separação entre os domínios
interno e externo), deu origem a uma tipologia da diplomacia contemporânea,
que mistura o formal com o informal. Falar-se da mistura do formal com o
informal significa a diversidade de agentes políticos, diplomáticos e da
sociedade civil (ONG, empresas, corporações de interesses, sindicatos,
entidades patronais, universidades, media, redes sociais, etc.), que intervêm e
atuam nesses domínios, para preparar e conduzir uma dada política, ou a defesa
de um determinado interesse em negociações destinadas à conclusão de acordos,
que propiciem um ambiente mais favorável aos objetivos em vista.
Aquilo a que se convencionou chamar tipologia da diplomacia
contemporânea (Mongiardim, 2007) desdobra-se na diplomacia económica
(comercial, de negócios e energética), na diplomacia cultural (diplomacia da
língua), na diplomacia científica (e tecnológica), na diplomacia pública, na
diplomacia digital (diplomacia do Twiter), na diplomacia do ambiente e na
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diplomacia do mar (ou marítima), todas elas ramificações setoriais da diplomacia
tradicional.
Novas Formas de Diplomacia
1. Diplomacia económica
A diplomacia económica tem importância crucial nas políticas interna e
externa dos Estados. O sistema capitalista e o liberalismo, a globalização, o
primado da economia na vida dos Estados, a sua internacionalização e procura
de novos mercados, as exigências do desenvolvimento económico, as
reivindicações sociais, as assimetrias, a competição versus colaboração, e o
ambiente internacional, crescentemente mais complexo e imprevisível,
incrementaram essa importância. O surgimento, no final do século passado, de
potências emergentes, dotadas de maiores capacidades económicas, políticas,
militares e tecnológicas, e peso populacional, contribuiu para reequacionar a
diplomacia económica dos Estados, que adquiriu um caráter mais estruturado e
um perfil mais atuante e combativo nos mercados internacionais, a fim de
enfrentar uma maior concorrência, de suprir lacunas da regulação internacional,
de captar mais investimento e know-how, de aumentar as trocas comerciais e de
impor a “marca país”, para melhor vender e fidelizar os seus clientes. Segundo
a Finance Nations Brands 2019, a “marca Portugal” atingiu o valor de 214 mil
milhões de dólares, situando-se em 48.º lugar dos países mais valiosos do
mundo, com um aumento de 3% (34 mil milhões) em relação a 2018.
O desenvolvimento das economias nacionais e, consequentemente, a
estabilidade política e social interna, estão relacionadas com o êxito da
diplomacia económica dos Estados e, nessa medida, com a internacionalização
da respetiva economia, o alargamento dos mercados, o incremento dos negócios,

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

34

o aumento do investimento externo, o acesso a matérias-primas e todos os
benefícios decorrentes dessa projeção mundial.
Com o liberalismo, a diplomacia económica transformou-se num pilar
essencial da política externa, onde os Estados têm o papel indispensável de criar
condições de facto e de jure para a sua prosperidade e projeção de poder; de captar
investimento; de informar sobre o ambiente político, social, económico e
jurídico dos mercados internacionais e oportunidades de negócio; de manter
contactos político-económicos institucionais e com empresários estrangeiros; e
de organizar missões empresariais e mostras de produtos.
Em Portugal, há quem discuta o lugar da diplomacia económica: se o
Estado ou as empresas, e dentro do Estado, qual o departamento que a deverá
tutelar, se os Negócios Estrangeiros ou a Economia e o Comércio Externo,
sendo certo que é a imagem do país a ser promovida, e que compete ao Estado
definir a estratégia nacional, em que assenta o elenco dos interesses a defender
e objetivos a alcançar, bem como a escolha dos mercados/países/regiões a
privilegiar e os meios a disponibilizar. Sob a cúpula dos interesses nacionais e
da política externa do Estado, estes meios vão desde a ação política à cultural e,
em situações extremas, à ação militar.
Não sendo nova, a diplomacia económica (que remonta aos primeiros
cônsules da Antiguidade e tem sido objeto de várias teorizações) vive das ações
do Estado e de um amplo e diversificado leque de agentes empresariais privados.
Ela situa-se num patamar em que também se conjuga a ação das Organizações
Internacionais competentes, e das entidades reguladoras dos mercados e do
investimento. E tem que enfrentar a posição dos grandes grupos económicos e
financeiros internacionais dominantes, e as multinacionais, que o derrube das
fronteiras e a internacionalização dos mercados veio incitar.
Para além da armadura da ordem económica internacional vigente
(sistema de Bretton Woods e regras do comércio internacional, estabelecidas no
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âmbito da OMC), a diplomacia económica obedece a um quadro normativo
acordado entre os Estados, plasmado em tratados, acordos, parcerias e
memorandos

(generalistas

desenvolvimento.

Em

ou

setoriais),

regra, estes

e

na

instrumentos

cooperação
regem-se

para o
por

um

relacionamento político harmonioso, pela procura de complementaridades, pela
promoção de interesses recíprocos e pelos desígnios de desenvolvimento.
A diplomacia económica intervém e atua em todas as fases desse
processo normativo, e no respetivo seguimento e aperfeiçoamento, com o
concurso do poder central dos Estados, das embaixadas e dos consulados, de
delegações oficiais do comércio e investimento, de instituições especializadas,
públicas e privadas, das câmaras de comércio, de agentes empresariais privados,
das agências de marketing e dos media. A montante e a jusante deste processo
normativo, a diplomacia económica age como instrumento facilitador de
contactos, prospeção e divulgação, visando a promoção e concretização dos
negócios, públicos e privados, em mercados externos, intervindo no estudo e
análise desses mercados, no aconselhamento sobre as áreas a ser exploradas, na
harmonização legislativa prévia, na preparação e organização de missões oficiais
e empresariais, e na participação em certames e feiras internacionais. A captação
de investimento externo e de quadros profissionais especializados, a promoção
de trocas científicas e tecnológicas, a correção de défices, o incremento d o
turismo e um cuidadoso acompanhamento dos fluxos de capitais fazem
igualmente parte da sua ação.
Na diplomacia económica, o Estado tem uma intervenção mais de
natureza política, enquanto na diplomacia comercial (ou de negócios), mais
ligada ao mercado, há uma maior interação com as empresas. Embora se afirme
que o dinheiro não tem pátria, nem ideologia, e sabendo-se a priori que a
vertente privada da diplomacia comercial procura o lucro, o ambiente político,
social e jurídico dos mercados constitui um fator de escrutínio e ponderação.
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Este aspeto tem fundamentado um dos princípios basilares da UE sobre as
condicionalidades (democracia, direitos humanos e Estado de direito) dos
acordos de associação e parcerias com Estados-terceiros.
Setor estratégico de elevado rendimento, a economia da Defesa combina
ciência, tecnologia, inovação, formação de quadros, melhor apetrechamento
militar, e montantes financeiros importantes. Pela sua sensibilidade política, a
diplomacia económica neste setor, nem sempre isenta da pressão de lóbis,
assume um caráter institucional, eminentemente estato-cêntrico.
A diplomacia económica lida hoje com uma infinidade de conteúdos, para
que concorrem todos os setores produtivos do Estado, públicos e privados, as
instituições financeiras, científicas e tecnológicas, as seguradoras de créditos, as
ONG, as associações empresariais e de trabalhadores, as entidades de turismo,
marketing e design, os órgãos de comunicação social, as feiras, exposições e
certames internacionais, a Web (e-commerce, redes sociais, blogs) e as
infraestruturas logísticas e de transporte. Ela não é uma mera assessoria
comercial dos governos, mas um conjunto de ações integradas, que convoca
vários departamentos do Estado e vários agentes da sociedade. Da mesma
forma, a diplomacia económica tem uma forte inter-relação com a diplomacia
cultural, com a diplomacia científica e tecnológica, e com a diplomacia pública e
digital, em que adquire diferentes contornos e conteúdos que visam ultrapassar
o progressivo enfraquecimento das instâncias multilaterais e vencer a
competição internacional.
Em Portugal, a “Nova Diplomacia Económica” começou a estruturar-se
na década passada, em que a economia se tornou o eixo estratégico da política
externa e o MNE adquiriu maior relevância. Após algumas experiências
orgânicas, a política de internacionalização da economia portuguesa ditou um
maior compromisso entre o Estado e as empresas, e a integração das redes
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económicas, de promoção turística e diplomática externa, sob tutela do MNE,
onde convergem outras áreas da ação externa do Estado.
2. Diplomacia cultural
Antes conotada com fatores religiosos, em que os aspetos sagrados
tinham primazia, e com a “propaganda”, onde a manipulação ideológica era um
objetivo, a diplomacia cultural da atualidade tende a afastar-se desses fatores,
estando mais diversificada e abrangente, mas sem ter deixado de ser um
instrumento político essencial da ação externa dos Estados, da sua imagem e
prestígio, da sua afirmação e “ponta de lança” da projeção internacional de
poder.
A sua história entronca nos tempos das atividades religiosas da
cristandade, para converter os infiéis e manter a fidelidade do “rebanho de
Deus”, que as sustentava. A partir das grandes guerras, que dividiram o mundo
entre duas superpotências e seus aliados, a diplomacia cultural serviu esse
combate ideológico, mas institucionalizou-se ao adquirir um cunho,
tendencialmente, mais democrático e universal. A UNESCO e o Conselho da
Europa têm nisso papel relevante, onde a intervenção dos Estados não seria
assessória, por óbvios motivos de regulação intergovernamental.
Durante anos, a diplomacia cultural esteve dominada pela política dos
Estados, fosse a nível bilateral, com objetivos político-económicos, fosse no
âmbito multilateral, com intuitos democratizantes e universalizantes.
A diplomacia cultural incorpora uma panóplia de conceitos (identidade,
etnicidade, religiosidade, nacionalidade, cultura, criatividade, progresso,
inovação...) e convoca diferentes disciplinas (história, antropologia, sociologia,
educação, ciência, tecnologia, literatura, artes...), permitindo alargar horizontes
e facultar a intervenção dos mais variados agentes e dos mais diversos setores
da sociedade. À semelhança da diplomacia económica, a diplomacia cultural
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combina aspectos formais e informais, seguindo embora uma linha de orientação
própria, mas também mais difusa e pluriforme nos meios utilizados. Num
sentido lato, as ações de divulgação, de intercâmbio cultural e de promoção de
valores, podem ser perspetivadas como um combate de “baixa intensidade”. O
conceito de soft power, de Joseph Nye, está subjacente a este tipo de diplomacia.
Fruto da interdependência crescente e dos efeitos da globalização, a ideia
do “homem universal” trouxe consigo, por determinação da UNESCO, a noção
do “património comum da humanidade”, que, em certa medida, fez diluir o
interesse nacional num objetivo comum universal, em clara consonância com as
tendências democráticas e liberais da sociedade internacional. Para tanto,
contribuíram, também, a atividade das ONG, a intervenção dos múltiplos
agentes públicos e privados da ação cultural dos Estados, as facilidades de
transporte e a mobilidade das pessoas, e o derrube das fronteiras, por obra das
novas tecnologias.
Maioritariamente identificada com o “Fim da História”, de Fukuyama, e
auxiliada por um ambiente económico propício, a diplomacia cultural sagrou-se
na ação pluridimensional dos Estados e dos seus numerosos agentes, como
arauto da paz mundial, mas com óbvias finalidades políticas e económicas.
Com a emergência do terrorismo transnacional, a diplomacia cultural
assumiu um caráter de emergência e de segurança nacional e internacional, a
que não seria alheia a tese de Samuel Huntington do “Choque de Civilizações”.
Isso fez-se sentir, também, na UE, que introduziu uma dimensão cultural nas
suas políticas. A criação da “Aliança das Civilizações”, sob proposta do antigo
presidente da República Jorge Sampaio e do então chefe do governo espanhol,
Rodriguez Zapatero, constituiu outra manifestação desse desafio.
Presentemente, a competição entre as potências, a fragmentação do
mundo, as fortes assimetrias, os fluxos migratórios desordenados, o crescendo
dos nacionalismos e a persistência das ameaças relacionadas com o terrorismo,
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tornaram mais premente a ação cultural dos Estados e dos agentes culturais,
que adquirem uma importância estratégica prioritária. Nesta época de
contingência, a diplomacia cultural, mais do que nunca, não está desprovida dos
interesses do Estado, em detrimento do caráter independente que muitos dos
seus agentes privados pugnam por conseguir.
Neste contexto, os objetivos da diplomacia cultural contemporânea são
políticos, económicos, estratégicos e de segurança. Eles conjugam-se para
alcançar a prosperidade dos Estados e das nações, e a estabilidade e a paz
universais, indivisíveis, através do conhecimento mútuo, da compreensão
recíproca e da aceitação das diferenças. Cultura, política, economia e segurança,
formam o quadrilátero em que, atualmente, se desenvolve e articula a política
externa dos Estados, com derivas noutros setores, decorrentes da evolução das
sociedades e dos avanços tecnológicos.
A diplomacia cultural exerce uma função de contraforte das relações
externas dos Estados, mediante o intercâmbio cultural, a educação, acordos de
cooperação, a criação de cátedras e leitorados, a instalação de institutos
culturais, contactos universitários e interpessoais, conferências, exposições de
arte, mostras cinematográficas, eventos musicais e outros. Essa função é tanto
mais importante quanto é necessária uma maior aproximação entre os países,
seja ela política, económica ou científica, contribuindo para expandir mercados,
derrubar fronteiras e aniquilar preconceitos, e construir um ambiente
internacional harmonioso.
Agrupamentos de Estados, como a Commonwealth, a Comunidade
Francófona, a CPLP e a OEI, cujo “ADN” é um património histórico, cultural e
linguístico comum, configuram uma diferente diplomacia cultural, igualmente
com fins político-económicos, que trata não apenas de consolidar os laços
existentes entre os parceiros e afirmar uma potência diretora, como visa
projetar poder na frente internacional mais vasta.
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No caso particular de Portugal, a diplomacia da língua, correntemente
conhecida por “lusofonia”, possui um caráter estruturante da política externa do
País. Pela sua dimensão, estrutura organizacional e atividades, pela capacidade
de construir redes e por ser uma língua de ciência, a diplomacia da língua
complementa a diplomacia cultural e excede em muito a própria CPLP ou,
mesmo, a diáspora portuguesa no mundo. Em certo sentido, a diplomacia da
língua foi uma das traves-mestras da saída de Portugal da crise económicofinanceira e do reposicionamento do País noutras regiões do mundo (Ásia Pacífico), onde já tinha um passado histórico, para assegurar o seu prestígio e
credibilidade, contribuir para o seu desenvolvimento, e para o fortalecimento
das suas relações com os demais países de língua portuguesa (Fórum Macau).
Institucionalmente, a diplomacia cultural portuguesa está associada às
políticas de cooperação para o desenvolvimento, no quadro do Instituto
Camões, sob tutela política do MNE, com o Ministério da Cultura como
coadjuvante. A sua ação assenta numa rede de acordos culturais (79 países), na
cooperação com instituições de ensino estrangeiras, em centros culturais e
institutos de língua portuguesa, em cátedras e leitorados, e em diversas
iniciativas de âmbito artístico, mormente as que se desenvolvem no quadro da
UE.
3. Diplomacia científica
A diplomacia científica deu os primeiros passos após a 1ª Revolução
Industrial, no séc. XIX, com expressão na reunião de conferências
internacionais ad hoc, para solucionar problemas comuns, e na criação de
comités intergovernamentais, dos quais a Comissão Central para a Navegação
do Reno (1815) foi a mais impressiva. Todos esses mecanismos foram gerados
à luz do sistema de Vestefália.
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A gestão multilateral dos assuntos técnico-científicos de interesse
mútuo perdurou no tempo, dando azo à criação da Organização Mundial da
Saúde, no quadro da Sociedade das Nações. No final da II Guerra Mundial, foi
criada a ONU e as demais organizações do sistema “onusiano”, com caráter
universal, permitindo que todos os Estados, mesmo os de menor dimensão,
participassem em negociações segundo o modelo de tipo parlamentar, em prol
da igualdade, transparência e harmonização de interesses.
Com as guerras e depois delas, o progresso científico avançou, assente,
em grande medida, na troca de ideias e de experiências, e na mobilidade das
pessoas. O desfecho nuclear da II Guerra Mundial e a instauração da Guerra
Fria, que dividiu o mundo em dois blocos ideológicos antagónicos e provocou a
corrida aos armamentos, produziram, não apenas os esforços internacionais
para a redução dos conflitos, como também a mobilização da sociedade civil
apelando à paz. As Conferências de Pughwash, que reuniram cientistas de vários
países para debater a não-proliferação nuclear e as condições da paz e segurança
internacionais, constituem uma referência da intervenção de civis nas relações
entre Estados e uma primeira experiência da diplomacia científica não-estatal.
Paralelamente, a diplomacia científica entre as grandes potências traçava o seu
rumo, embora discretamente (Plano Baruch, 1946), a fim de reduzir as tensões
políticas, equilibrar os avanços científicos e torná-los mutuamente vantajosos
(energia, segurança alimentar, alterações climáticas). Nessa época, as interações
entre os EUA e a URSS no domínio científico tornaram-se paradigmáticas da
ligação da política à ciência, através da diplomacia. A criação da Organização
Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) e das Comunidades Europeias
vocacionadas para a cooperação nos setores da energia atómica e das matériasprimas para o setor militar, realça a importância da ciência nas políticas dos
Estados e o seu papel na criação de medidas de confiança mútua.
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A implosão da URSS originou o temor de que os novos Estados
independentes pudessem ser aliciados a transferir conhecimentos e os seus
arsenais de armas de destruição maciça para Estados-párias e grupos
terroristas. Este clima iniciou um novo capítulo da diplomacia científica, com
iniciativas como o Centro Internacional da Ciência e Tecnologia (1992),
desenvolvido pelos EUA, a Federação Russa e o Japão, a Fundação Americana
de Investigação e Desenvolvimento dos Estados Independentes da Antiga
União Soviética e a Fundação Fulbright. Estes organismos destinaram-se a
capacitar os novos Estados independentes em matéria científica e tecnológica,
criando oportunidades de negócio que evitassem a fuga de cérebros e a
proliferação da tecnologia militar, e infundissem princípios democráticos na
promoção do trabalho e investigação científicos. Ao longo dos anos 90, a
abordagem estato-cêntrica, vigente nas OI, seria paulatinamente acrescentada
pela vertente civilista, mais ágil, inclusiva e capaz de gerar novos recursos.
O desenvolvimento do capitalismo e a valorização da gestão
empresarial, considerada eficaz, deram satisfação às demandas da sociedade civil
sobre um papel mais ativo das ONG no processo de decisão, e sobre a criação
de novos modelos de atuação, como as parcerias público-privadas. A
interdependência crescente favoreceu esta dinâmica de conjugação do
multilateralismo intergovernamental (à la carte, caso estivessem em causa os
interesses das grandes potências) com a atividade dos setores especializados das
sociedades civis, empenhados em participar e influir nesse processo.
As alterações da conjuntura internacional, as crescentes necessidades
dos Estados, a sua interdependência, o avanço do conhecimento e das novas
tecnologias, e a progressiva especialização e setorização dos saberes, refletir-seiam na diplomacia, que, à medida que determinados setores se tornavam
incontornáveis na formulação da política externa (até por necessidades
internas), ia adquirindo novas competências e novos modelos de intervenção,
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em obediência a estratégias nacionais de diplomacia científica, sobretudo nos
países mais industrializados, já então pressionados pelas potências emergentes.
Simultaneamente, verificava-se a progressiva perda dos poderes do Estado e a
diluição da respetiva soberania, que acompanhavam o aumento dos poderes
transnacionais, infra-estatais e até globais, alargando o espetro de matérias
suscetíveis de uma solução comum e convocando a intervenção de vários
departamentos do Estado, e de diversos atores infra-estatais e da sociedade civil.
São três as sequências da “evolução do poder” que refletem as
características da diplomacia científica do nosso século: i) – afirmação do mundo
multipolar, com um número crescente de centros de poder e uma estrutura de
governação global, que vai incluindo o nível regional; ii) – combinação do poder
dos Estados, os mais importantes atores, com a progressiva intervenção de
agentes não-estatais (setor privado e sociedade civil); e iii) – ausência de
fronteiras entre as políticas externa e interna dos Estados, e combinação do hard
power com o soft power (smart power), culminando no reconhecimento de que a
ciência e a tecnologia são paradigmas das políticas económica e externa do
Estado, em que a cooperação internacional no domínio científico tem enorme
impacto no desenvolvimento nacional e na solução de problemas globais. Estas
três sequências são igualmente aplicadas à diplomacia ambiental e da saúde,
estando intrinsecamente ligadas a todas as áreas relacionadas com a própria
sobrevivência dos Estados, como a economia e a segurança (Aranda, 2017).
Além destas três sequências da “evolução do poder”, distinguem-se três
áreas da diplomacia científica: i) - a “ciência para ajudar a diplomacia” (Science
for Diplomacy), que consiste na criação de infraestruturas científicas em países
em desenvolvimento e/ou em conflito (v.g. Mediterrâneo), designadamente nos
setores da água e da alimentação, com o concurso das OI e dos Estados; ii) - a
“ciência na diplomacia” (Science in Diplomacy), destinada à resolução de desafios
globais e a evitar efeitos nocivos e de contágio nos domínios do ambiente, do
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clima, da saúde (Ébola), da energia, do terrorismo e da segurança; e iii) - a
“diplomacia para a ciência” (Diplomacy for Science), definida para captar
investimento na ciência e novos talentos, para difundir a produtividade, para
lutar contra medidas protecionistas e isolacionistas, para promover regras que
exijam às grandes empresas (sobretudo tecnológicas) o pagamento de impostos
no local onde produzem, e para a regulação do mundo digital (Carlos Moedas,
2017). Estas três dimensões requerem acesso, aquisição de conhecimentos, ética,
confiança, colaboração, participação, cooperação institucional, recursos,
influência, promoção, divulgação, fazer e “saber fazer”.
Ultimamente, o cenário da diplomacia científica em Portugal evoluiu
bastante, sobretudo, após a integração europeia, que permitiu o lançamento das
bases de um sistema de investigação e desenvolvimento organizado (I&D), com
crescentes ligações internacionais, entre elas: a integração no CERN, a
participação no Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia (INL), na
Agência Europeia do Espaço (ESA), na Organização Europeia para a
Investigação Astronómica no hemisfério sul (ESO), no Laboratório Europeu
de Biologia Molecular (EMBL) e na Parceria para a Investigação e Inovação da
Área Mediterrânea (PRIMA), e as parcerias com universidades americanas
(MIT, Carnegie Mellon, Texas University e Harvard Medical School). A instalação
do INL, em Braga, abriu portas, por sua vez, a uma cooperação internacional
mais alargada (v.g. Índia).
Os primórdios da política científica portuguesa situam-se na criação da
Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (1967), extinta em
1996. As suas atribuições foram repartidas entre a Fundação para a Ciência e
Tecnologia, com responsabilidades na avaliação e financiamento da
investigação, o Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional,
responsável pela cooperação internacional, e o Observatório das Ciências e
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Tecnologias, com poderes nas áreas da observação, inquirição e análise,
tutelados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
A colaboração entre a FCT e a AICEP, visando iniciativas conjuntas
com o tecido empresarial produtivo e científico, para acesso a fontes de
financiamento externo e a fundos europeus, persegue a linha do crescente
empenho do Estado em alargar o mercado científico e tecnológico, e torná-lo
mais produtivo e inovador.
Para além destes e outros mecanismos multilaterais, aqui não
mencionados, que comprometem o Estado e os institutos especializados
públicos e privados, há que referir os acordos, protocolos e memorandos de
ciência e tecnologia. Não sendo imprescindíveis para enquadrar a cooperação
neste domínio, eles definem regras vinculativas e a partilha de benefícios e de
recursos, e protegem a propriedade intelectual. Neste sentido, os instrumentos
bilaterais

respondem

a

critérios

de

compromisso,

responsabilidade,

transparência e segurança, úteis para reforçar e promover a cooperação
bilateral.
À luz de um novo pragmatismo da política externa de Portugal, o
reforço das relações de parceria com a China – país com maiores créditos
mundiais nas TIC – inclui as áreas da energia, do espaço, da computação
avançada, da nanotecnologia e da investigação biomédica. Daí já resultou a
instalação, em Portugal, de dois laboratórios para satélites de observação
oceânica, entre outros projetos.
Importa destacar o programa europeu Erasmus, grande responsável pelo
aumento da comunidade de estudantes universitários estrangeiros no país, ou a
proposta de mobilidade no espaço da CPLP, apresentada em 2016, como suporte
das políticas de internacionalização do ensino superior e da ciência e tecnologia,
e da promoção e divulgação da língua portuguesa.
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A saída de Portugal da crise, o incremento do turismo, a procura das
universidades portuguesas (bem cotadas internacionalmente), o acolhimento de
refugiados, as eleições de António Guterres para SG das NU e de António
Vitorino para a OIM, o clima de segurança interna e os efeitos da
internacionalização da economia, deram uma visibilidade e credibilidade ao País,
no plano externo, com reflexos em todas as áreas da governação, mormente nas
áreas da ciência, tecnologia e inovação. A escolha de Lisboa para a realização da
Web Summit testemunha este cenário.
Em consonância com a dimensão científica e tecnológica do poder
militar e a centralidade do Estado nestas matérias, tem cabido ao MCTES a
tutela da diplomacia científica, em coordenação com o MNE. Por razões de
proximidade interpessoal, o seu acompanhamento aconselhou a nomeação de
conselheiros científicos (investigadores doutorados) nas missões diplomáticas e
consulares estrategicamente mais importantes. Falta, no entanto, cumprir um
desígnio que passa, nomeadamente, pela adequada formação dos diplomatas.
4. Diplomacia digital
O surgimento das redes sociais no início deste milénio e sua crescente
popularidade transformaram o modo como a sociedade comunica e interage,
permitindo a cada indivíduo intervir no espaço planetário e reagir,
publicamente,

aos

acontecimentos

em

tempo

real

(Rolo,

2016).

Instantaneamente, à distância de um clique e à revelia de convenções e regimes
políticos, tudo pode ser veiculado, exposto, criticado, debatido, desvalorizado
ou sobrevalorizado, mas também alterado, com eventuais influência mediática e
repercussões na política dos Estados.
Neste novo ambiente de encurtamento do espaço e tempo, também a
diplomacia seria contaminada pelas novas formas de comunicação digital, sob
inspiração das tendências democráticas, das exigências de transparência e das
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novas técnicas de marketing e de gestão pública, doravante aplicadas ao domínio
político-diplomático.
A diplomacia tradicional, encerrada num trabalho bidirecional entre
diplomatas e governo, em que as negociações e critérios políticos eram
desconhecidos pelo público, deu lugar a uma nova forma de diplomacia: a
diplomacia digital ou mediática.
Este novo modelo de diplomacia tem-se desenvolvido, através da
veiculação da mensagem pretendida, no aproveitamento das TIC, em resposta
às demandas de uma sociedade mais exigente e globalizada, e aos requisitos de
legitimidade das instâncias político-diplomáticas e de sustentabilidade do seu
próprio estatuto internacional.
A diplomacia digital é uma ramificação instrumental da diplomacia
tradicional. Todavia, levanta questões relacionadas com a gestão do seu
funcionamento, face às mudanças que ocorrem no sistema internacional, aos
interesses nacionais envolvidos, à sua segurança, e ao possível enviesamento
dos sistemas de input/processing/output/feedback, em que o emissor “espalha” a
mensagem, sem filtros e sem controlo dos seus resultados.
A gestão da diplomacia digital faz-se de baixo para cima, da população
para as esferas do poder, não se adequando à formalização jurídica de
disposições políticas e menos ainda a negociações de Estado, onde a linguagem
presencial e corporal importam.
Obedecendo embora a um objetivo idêntico, a diplomacia digital difere
da diplomacia pública, pelo seu alcance, imediatismo e efeito multiplicador, pela
sua interatividade e dinâmica (informação e resposta quase automáticas), pela
dificuldade em controlar a mensagem e respetivo retorno, e pelos diminutos
recursos de que necessita.
A diplomacia digital não requer uma estrutura hierárquica de
formulação, intervenção e acompanhamento prévios; é casuística, tempestiva e
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imprevista. Além disso, a diplomacia digital repercute-se em todos os tabuleiros,
nacionais e internacionais, permitindo reforçar internamente a postura do
Estado com relação aos objetivos em política externa, ao contrário da
diplomacia pública que intervém, de forma unidirecional, junto do público
estrangeiro, mais passivo e compassivo. Em suma, a diplomacia digital incentiva
o diálogo, enquanto a diplomacia pública desenvolve o monólogo. Ambas
procuram gerar um clima de aceitação/rejeição a determinadas políticas e
decisões, sendo assim um instrumento de soft power.
A diversidade e extensão internacional das assistências, a mensagem
assim transmitida tem efeitos multiplicadores na visibilidade e na influência do
Estado junto desses públicos.
A diplomacia digital tem, também, uma função de aferição dos
sentimentos da população nacional, que permite aos Estados conhecerem as
tendências da sociedade e o grau de aceitação das suas políticas. E possibilita
colmatar as lacunas transnacionais, associando todos os níveis de discurso –
local, regional, nacional e internacional.
Pela impossibilidade de controlar a informação transmitida em rede, e
seu feedback, os Estados tentam influenciar a mensagem, mediante a
instrumentalização das redes sociais, de molde a alcançar os objetivos
estratégicos.
Uma das novas modalidades da diplomacia digital é a ação internáutica
direta dos titulares do poder político. Através de tweets e intervenções pessoais
nas redes sociais, desvelam as suas orientações/decisões e marcam a agenda
política internacional dos países.
Nas últimas posições nos rankings da UE relativos à diplomacia digital,
Portugal ainda carece de uma estratégia política de coordenação e conteúdos, e
dos meios de ação requeridos por esta nova prática diplomática.
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São escassos os órgãos institucionais, ou as plataformas digitais do
governo responsáveis pela política externa, que desenvolvem ações neste
domínio. Mesmo assim, estão sobretudo vocacionados para a diplomacia
pública. O Portal Diplomático do universo do MNE, que informa o público de
“forma estruturada”, não é interativo, sendo por isso designado de “diplomacia
pública”. As páginas do MNE, do IDI, do Instituto Camões, da AICEP, do
Turismo de Portugal ou das embaixadas nas redes sociais (só cerca de metade
utiliza o Facebook, a rede social mais vulgarizada) não são interativas. Apenas
facultam a partilha da mensagem e a utilização de e-mail de retorno.
Apesar de algum ceticismo, existente em Portugal, sobre o papel das
plataformas digitais em rede na atividade diplomática, o seu desenvolvimento e
utilização pelos nossos parceiros, aconselhariam a adoção de cuidadosos
processos de organização e interação virtual. Lidar com estes instrumentos, em
constante evolução, exige aprendizagem sistemática dos instrumentos e do seu
modus operandi, mas também atenção à alteração das mentalidades e
circunstâncias que este sistema pode provocar. Exige, além do mais, um
avultado investimento permanente em recursos materiais e humanos, para
acompanhar a mudança, sendo certo que a capacitação tecnológica dos agentes
diplomáticos deverá figurar em primeira linha.
Merecem particular cuidado a disseminação não filtrada destes meios
para a transmissão da mensagem, que se poderá banalizar, a iliteracia virtual,
os riscos de manipulação do seu conteúdo, as quebras de segurança e a
proliferação das fake news, perante os riscos de a mensagem, que se pretende
transmitir, vir a ser desvirtuada e descredibilizada, e de os objetivos finais
resultarem inquinados ou inviabilizados.
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O papel da diplomacia na defesa dos interesses do
Estado
Pedro Catarino *

O tema que me proponho abordar está ligado a toda uma ação de política
externa que teve lugar na sequência da restauração da independência em 1640,
mas também à minha carreira profissional em que servi o Estado português
como membro do nosso corpo diplomático.
Salientarei ainda que a data de 1 de dezembro de 1640 é um dos marcos
mais importantes da História de Portugal.
A restauração da nossa independência veio pôr termo a uma situação de
dominação pelos castelhanos, ditada por uma questão dinástica mas que não
tinha correspondência com os sentimentos e anseios do povo português nem
com o substrato histórico e social de uma nação que era independente há mais
de 400 anos, que tinha uma língua própria, uma cultura bem diferenciada, e um
riquíssimo passado histórico repleto de feitos numa escala inigualável.
A independência do nosso país, interrompida por 60 anos, voltava às
mãos dos portugueses, definitivamente, para não mais ser interrompida, no
nosso longo percurso de quase 900 anos.
Portugal voltou a ser como era: um país independente, com a sua própria
língua, com a sua própria cultura, com a sua própria identidade, com a sua
própria História.
Tomámos nas nossas mãos de novo a governação do país, tornámo-nos
de novo senhores do nosso destino e do nosso futuro.
Não era, nem foi, uma tarefa fácil. A Espanha, sob o domínio de Castela,
era um grande país, uma das mais fortes potências da época.

*

Embaixador
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Tivemos de lutar, não só para fazer aceitar e para consolidar a nossa
independência no nosso retângulo europeu, opondo-nos às tentativas dos
espanhóis para nos sujeitar ao seu interrompido domínio, mas também para
defender os nossos interesses nos territórios que tutelávamos, espalhados pelos
vários continentes e assediados pelos inimigos da Espanha, em especial a
Holanda.
Foi um esforço enorme, no plano interno, com todas as divergências,
incertezas e dúvidas, quantas vezes provenientes de algumas fações, ainda que
minoritárias, da sociedade portuguesa.
Mas o plano externo não foi menos importante.
Lembremo-nos de que o reconhecimento da nossa independência pelos
espanhóis só veio a ser conseguido em 1668, sendo já regente o infante D.
Pedro, futuro rei D. Pedro II, 27 anos depois do afastamento dos castelhanos do
trono português. Foram 27 anos de uma luta constante tanto no plano interno,
como no plano externo.
O esforço no plano externo foi tão importante que justificou que o
Duque de Bragança, mesmo antes da sua proclamação como Rei, tivesse
procedido à nomeação de embaixadores para atuarem junto das principais cortes
da Europa.
Era efetivamente uma necessidade premente que fosse traçada desde
logo uma política externa, que levasse ao reconhecimento da nossa
independência e à legitimação do novo Rei e da Dinastia de Bragança.
Era necessário conseguir aliados e as indispensáveis ajudas para
neutralizar as investidas castelhanas e para consolidar o controlo do país.
Vivia-se então numa época em que a sorte dos países, sobretudo dos
pequenos países, era ditada pelas cortes das grandes potências europeias que,
através de sucessivos equilíbrios de poder, procuravam favorecer os seus
interesses e reforçar o seu domínio, como num jogo de xadrez. A guerra era,
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então, uma atividade considerada legítima e o direito de conquista reconhecido
internacionalmente. Podemos dizer que os interesses políticos das grandes
potências estiveram sempre acima da razão moral dos pequenos povos.
A situação conflitual entre Portugal e a Espanha acabou por resolver-se
no terreno com uma série de vitórias das forças portuguesas contra as forças
castelhanas, na altura empenhadas na campanha da Catalunha e, por isso,
enfraquecidas. Conseguimos encontrar milagrosamente forças para uma
resistência que se concretizou nas sucessivas vitórias sobre os castelhanos no
Ameixial, em 1663, em Castelo Rodrigo, em 1664 e em Montes Claros, em 1665.
Estas vitórias acabaram por destruir as esperanças que a Espanha
obstinadamente mantinha de reconquistar Portugal, levando-a finalmente a
reconhecer a nossa independência e a assinar um Tratado de Paz a 13 de
fevereiro de 1668.
Mas nestes 27 anos de luta, o papel dos nossos enviados e embaixadores
foi crucial e a vitória no terreno só foi possível devido aos resultados dos nossos
esforços diplomáticos.
Acompanhando a obra As relações diplomáticas de Portugal com a França,
Inglaterra e Holanda de 1640 a 1668, cuja versão portuguesa foi publicada em
1928, da autoria de Edgar Prestage, prestigiado historiador inglês, formado
pela Universidade de Oxford, professor da cadeira de Camões no King’s College
da Universidade de Londres e sócio correspondente da Academia das Ciências
de Lisboa, ficamos impressionados com a longa lista de missões, embaixadas e
residências ocorridas no período em causa.
Edgar Prestage acentua na sua introdução que “os diplomatas que se
distinguiram na época mereciam ser mais bem lembrados”.
“Todos eles foram homens ilustres, mas, salvo um deles, absolutamente
destituídos da prática de negócios diplomáticos, pois que, quando D. João IV
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subiu ao trono, apenas encontrou para o servir um diplomata de carreira,
Francisco de Sousa Coutinho.
Apesar desta desvantagem, os homens que êle escolheu deram provas de
competência e, na sua maioria, de patriótica abnegação. Sucedeu muitas vezes
deixarem-nos, durante meses, sem remuneração e sem instruções, abandonados
à iniciativa própria, em situações difíceis e correndo grandes riscos pessoais.
Sousa Coutinho é um exemplo disto. Devido à penúria do tesouro, eram exíguos
os seus vencimentos, mas alguns, como o Marquês de Niza, não hesitaram em
sacrificar o que possuíam em Portugal, no desempenho da missão a que lá fora
se haviam votado, pelo Rei e pela Pátria.
Entre eles houve homens muito distintos, como António de Sousa de Macedo,
António Vieira e Duarte Ribeiro de Macedo. Não se pode dizer que fossem
isentos de defeitos; as questões entre Pereira de Castro e Andrade Leitão em
Munster não lhes deram muito crédito e a penúria do primeiro e fanfarronadas
do segundo faziam sorrir os seus colegas estrangeiros; outros, como o marquês
de Sande, porventura o mais bem dotado de todos, estava constantemente a
reclamar títulos e postos que nem sempre lhe eram devidos, mas dum modo geral
pode com verdade afirmar-se que os embaixadores e ministros de D. João IV e
de D. Afonso VI contribuíram tanto como os soldados para a manutenção da
independência nacional. Um país pequeno pode muitas vezes por uma estra e
sagaz diplomacia conseguir vantagens que pela força lhe não seria dado
alcançar.”
Embora não se pretenda resumir a obra em apreço, podermos atentar
em duas missões, uma realizada em 1646 e outra em 1647, pelo jesuíta Padre
António Lopes Vieira.
Na segunda missão há uma referência aos Açores, surpreendente a todos
os títulos e que revela a situação dramática em que vivíamos e o espírito indeciso
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de D. João IV. Voltemos a mais umas páginas de Prestage e atentemos nas suas
palavras:
“Primeira missão do Padre António Vieira, S.J.
1646
No 1º de Fevereiro deste ano este célebre pregador, escritor e missionário,
apaixonadamente interessado pelos negócios políticos e que, pela audácia dos
seus planos e persuasiva eloquência, conseguira dominar completamente o
ânimo irresoluto e porventura ultra-prudente de D. João IV, partiu de Lisboa
para Paris e para Haia em missão diplomática de carácter secreto.
Deram-lhe por instruções obter o apoio do gabinete francês numa proposta que
devia apresentar aos Estados Gerais (como era chamada a Holanda) para a
compra por Portugal dos territórios do Brasil ocupados pela Companhia
Holandesa das Índias Ocidentais pelo preço de três milhões de cruzados; devia
também pedir que fosse mandado a Haia um enviado especial advogar a
transação.
Os anos que o Padre António Vieira tinha passado no Brasil, o seu talento e o
seu patriotismo, indicavam-no naturalmente para esta missão. Chegou a Paris
só vinte dias depois de ter partido de Lisboa e conseguiu que os ministros
franceses dessem aos seus representantes na Holanda instruções para o
auxiliarem nas negociações para um acordo nos termos expostos; no 1º de Abril
saiu de Paris para a Haia e em Julho embarcou para Portugal.
Segunda Missão do Padre António Vieira, S.J.
1647
A 13 de agosto o Padre António Vieira saía de Lisboa, dirigindo-se em
missão secreta para França e para a Holanda. Anos depois, respondendo a
algumas observações do Conde da Ericeira no “Portugal Restaurado”, declara o
Jesuíta que El-Rei o despachara porque não estava satisfeito com alguns
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relatórios pouco coerentes que havia recebido dos seus embaixadores em Paris
e na Haia.
Parece, porém, que a sua jornada teve um fim mais concreto.
Estava iminente a assinatura do tratado de paz entre a Espanha e a Holanda,
o que para Portugal significava que a breve trecho teria de lutar
simultaneamente contra duas potências até aí contrárias.
Cumpria, portanto, a todo o custo, assegurar o auxílio da França e para isto
nada se afigurava melhor do que o casamento do Príncipe D. Teodósio com
uma princesa da Casa de França; esta união devia trazer a almejada liga.
Convém lembrar que já em 1643 Pereira de Castro iniciara negociações que
não surtiram efeito; entretanto o Marquês de Rouillac (Embaixador da
França, em Lisboa) tinha, ele próprio, proposto aquela aliança e em 1643 o
governo português tinha mandado a Paris o cônsul Saint Pé sondar o Duque
de Orleans. Este nada tinha ultimado, visto que a sua missão era destituída de
carácter oficial e não dispunha de influência na Côrte para secundar os seus
esforços, mas agora Vieira como emissário de D. João IV podia esperar
melhores resultados. Para estar seguro de os obter, El-Rei dava a entender que
tencionava retirar-se para os Açores, que com o Norte do Brasil viriam a
constituir um reino independente, deixando Portugal ao Príncipe, que deveria
desposar Mademoiselle de Montpensier, a filha do Duque de Longueville ou
qualquer outra Princesa que os ministros franceses preferissem; durante a
menoridade do Príncipe o pai da noiva ficava a governar como Regente.
Fazendo viagem por Inglaterra, Vieira chegou a Paris em 11 de Outubro e no
dia seguinte partiu com o Marquês de Niza para Moret, perto de
Fontainebleau, onde estava a Côrte.
Niza recebera no dia 4 uma carta de Vieira a informá-lo da projectada divisão
dos domínios da Coroa, e resolvera desde logo não intervir nas negociações. No
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dia 12 o Jesuíta foi recebido por Mazarin e no dia seguinte pela rainha
Regente; depois de mais algumas visitas ao Cardeal, vendo que não se chegava
a acordo, partiu para Haia a 22 de Novembro.
Mazarin não se mostrou entusiasmado com o projecto, que lhe parecia
impraticável. Portugal estava fraco e ameaçado por inimigos poderosos; se a
situação de D. João IV depois de oito anos de reinado era ainda mal segura,
qual seria a sorte dum príncipe estrangeiro, que devia contar com a má vontade
e atitude suspeitosa dos seus novos súbditos? Além disso o Cardeal tinha receio
de que, chegada a ocasião, D. João IV abandonasse a ideia de abdicar. E nestes
termos escreve a Lanier em 7 de Abril de 1648.
Numa representação dirigida muitos anos depois ao Príncipe Regente D.
Pedro, o Marquês de Niza pedia que lhe fosse concedida uma recompensa pelo
serviço que prestou nessa ocasião, dizendo que, quando leu a “Instrução” que
levava o Padre António Vieira, lhe respondeu que não era ele o vassalo que
havia de entregar o Reino de Portugal aos franceses, e que antes queria cortar
as mãos do que assinar tal tratado.
Na verdade, como mostrava ao Príncipe, se tal casamento se tivesse realizado,
Portugal teria caído em poder dos franceses com o prematuro falecimento do
Príncipe D. Teodósio.”
Imaginemos, então, um reino dos Açores e Brasil sob a Dinastia de
Bragança, a qual continuaria a reinar no Portugal continental. Os dois reinos
ficariam sob a égide do pai e do filho, D. João IV e seu filho D. Teodósio.
Era uma ideia peregrina, um subterfúgio arriscado, certamente
avançado em estado de desespero, para encontrar uma solução que não poderia
ser senão passageira, para que mais tarde a História retomasse o seu curso com
um Portugal unificado.
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Faltará referir o papel da diplomacia relativamente ao casamento da
Infanta Catarina, filha de D. João IV com o rei Carlos II de Inglaterra.
A diplomacia na época era uma diplomacia palaciana, quase
exclusivamente dedicada ao relacionamento das casas reais e aos meios
aristocráticos, que tinham o monopólio do poder político.
Os casamentos de membros das famílias reais eram assunto importante
e que merecia uma atenção cuidada de todas as chancelarias europeias.
Quando a França nomeou o Conde de Comminges, em 1657, como
Embaixador em Lisboa, pensou-se que um dos objetos da sua missão seria o de
tratar do casamento da Infanta Catarina com o rei Luís XIV, o roi soleil.
Mas, dado o silêncio de Comminges, o entusiasmo com que foi recebido
logo se esfriou, tendo o assunto morrido.
Mais tarde, Luís XIV veio a intervir pessoalmente a favor do casamento
da Infanta Catarina com Carlos II de Inglaterra, chegando a confessar que ele
próprio pensara desposá-la, o que não fez para não desagradar a sua mãe.
O que Luís XIV não previu foi que esta união seria o primeiro passo para
o predomínio da influência inglesa sobre a francesa em Portugal.
O casamento da Infanta Catarina com Carlos II foi um processo moroso
e complicado, não só devido à complexidade do contrato nupcial mas às
movimentações políticas e diplomáticas que ocasionou.
O Marquês de Sande foi o diplomata escolhido e nomeado Embaixador
em Londres para tratar de tão delicada matéria.
Era a sua primeira experiência diplomática.
Soldado de carreira, havia ocupado o posto de general de artilharia no
Alentejo, província que fora sempre o principal teatro de guerra contra
Espanha.
Tinha recebido, porém, uma educação literária e, sendo favorecido de
bons dotes naturais, veio a ser o mais bem-sucedido diplomata do seu país.
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Após negociações difíceis, conseguiu finalmente um acordo e a resolução
de Carlos II quanto ao casamento, que foi mantido secreto até ao regresso do
Embaixador a Portugal em outubro/novembro de 1660 a fim de obter os
devidos poderes para a ultimação do contrato nupcial.
Mas o objetivo da viagem logo se tornou do domínio público – nunca se
pode guardar um segredo em Portugal – e apesar de alguns membros do
Conselho do Estado se oporem à cessão de Tânger e de Bombaim, o povo
recebeu com agrado a notícia, porque via na projetada união uma rápida
terminação da guerra e alívio dos seus gravames e a Rainha regente, D. Luísa
de Gusmão, ficou tão contente com as propostas do Embaixador que exclamou:
”Um anjo do céu não podia ter trazido melhores notícias.”
Mas o casamento e a aliança de Portugal com a Inglaterra causaram em
Espanha grande descontentamento e inquietação.
Assim, a Espanha desencadeou uma tenaz oposição e intensa campanha
contra o casamento, espalhando o boato de que o projetado enlace levaria à
guerra com a Espanha e de que D. Catarina era doente, feia e porventura estéril,
convencendo ao mesmo tempo os católicos que ela se tornaria herege e já
andava lendo livros protestantes.
Ao mesmo tempo representantes da Espanha, França, Dinamarca e
Holanda chegaram a acordo para que os seus países contribuíssem para o dote
de qualquer das princesas, a ser escolhidas por Carlos II (filhas do duque de
Parma) de forma a excederem a quantia oferecida por Portugal.
Recorde-se que Portugal oferecia um dote de 2 milhões de cruzados (o
dobro do que qualquer monarca até aí recebera), mais a cessão de Tânger a que
depois se adicionou Bombaim e a liberdade de os ingleses residirem e
transacionarem nas colónias portuguesas.
Em troca, Portugal pedia liberdade de culto para D. Catarina e proteção
para o nosso país contra a Espanha e Holanda.
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Um dos argumentos empregados pelos espanhóis era o de que Portugal
tinha prometido mais dinheiro do que podia dar e outro, como já se disse, era
que Catarina era feia.
Este último argumento terá impressionado Carlos de tal forma que
enviou um confidente a Lisboa para ver a Infanta.
Para destruir tal acusação o Marquês de Sande, nosso Embaixador,
mandou pelo padre Russell o retrato de Catarina especialmente pintado para o
efeito ao Lord Chancellor Clarendon que, pondo-se a contemplá-la, abraçou o
sacerdote e exclamou: “Está resolvida a questão; é mais do que bela; dizei-me se
está parecida”:
Russell deu-lhe a certeza de que se a visse a acharia ainda mais bela e o
Rei e o Duque de York, que vieram ver o retrato, ficaram igualmente satisfeitos
com ele.
Os espanhóis continuaram a sua campanha, espalhando que Carlos II
tinha contraído um casamento secreto na Holanda e propondo o casamento do
Rei de Inglaterra com Maria, filha do Príncipe de Orange.
Tudo sem resultado.
O matrimónio acabou por realizar-se em 22 de maio de 1662.
Teve lugar em Portsmouth, em 2 cerimónias, uma católica realizada em
segredo, seguida de um serviço anglicano público.
Muito mais haveria a dizer, nomeadamente sobre a ação diplomática,
intensíssima, relativamente à Holanda, ao tempo Províncias Unidas, que desde
que Portugal se tornara parte da Espanha, em 1580, tinha tomado de assalto
uma boa parte das nossas possessões no ultramar.
Era preciso, com a nossa independência da Espanha, recuperar e salvar
o que pudéssemos e estabelecer uma paz duradoura.
Foram negociações sucessivas, com diversos acordos assinados e não
cumpridos. Só em 30 de julho de 1668, foi assinado, depois de muitas diligências,
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um Tratado que pôs termo, não sem custos pesados para Portugal, ao longo
conflito entre os dois países.
Podemos dizer que, se houve um período na História de Portugal em
que a diplomacia desempenhou um papel que foi determinante e sem o qual
todos os esforços despendidos no plano interno teriam sido votados ao
insucesso, foi o período subsequente à restauração da nossa independência em
1 de dezembro de 1640.
Mas o papel da diplomacia na defesa dos interesses do Estado foi uma
constante na História de Portugal, não tendo havido um único período em que
tal não tivesse acontecido.
Bastará pensarmos nas guerras peninsulares, na Conferência de Berlim,
no mapa cor-de-rosa, nas duas guerras mundiais, para citarmos alguns períodos
mais dramáticos, para se ver como a diplomacia esteve sempre num primeiro
plano da ação do Estado.
Assim continua a ser nos tempos atuais.
Mas a diplomacia hoje é bem diferente da diplomacia no tempo da
Restauração, senão na natureza, pelo menos no seu objeto e nos meios e
processos de atuação.
No tempo da Restauração, como vimos, os diplomatas eram
representantes pessoais dos soberanos e moviam-se num círculo restrito entre
as realezas e os membros da aristocracia e alto clero, que detinham o monopólio
do poder e do saber.
Eles próprios, diplomatas, pertenciam na sua maioria à aristocracia,
sendo por vezes assistidos por membros do clero, jurisconsultos e militares.
Com algumas exceções, como foi o caso de Tomé Pires, de profissão
boticário, enviado à Corte do Imperador da China, Zhengde, como nosso
primeiro embaixador.
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Chegado a Pequim, em 1521, há praticamente 500 anos, acabou, dados
os entraves levantados, por não ser recebido pelo imperador, que, entretanto,
morreu com uma pneumonia.
Tomé Pires terá morrido, ele próprio, de doença, na prisão, em Cantão,
em 1524, onde fora encarcerado quando regressava a Macau.
Desde a Restauração, o contexto internacional e as sociedades evoluíram
drasticamente, em

todos

os

seus

aspetos, civilizacionais, políticos,

socioeconómicos, culturais, científicos, tecnológicos.
A democratização da vida política e das sociedades, a interv enção da
sociedade civil na vida pública, o papel da imprensa, da rádio e da televisão, o
acesso à educação, a todos os níveis e por todas as camadas da população, a
evolução dos meios de comunicação, a facilidade dos meios de transporte e a sua
influência nos fluxos humanos, o aumento exponencial do comércio
internacional e do turismo, a descolonização e a emergência de novos países,
tudo isto veio criar um mundo novo, a que a diplomacia se teve necessariamente
de adaptar.
Apesar de todas estas mudanças e da facilidade dos governantes dos
diferentes países de comunicarem entre si e de se reunirem com frequência, a
indispensabilidade de um corpo de diplomatas atuando in loco em apoio dos
políticos e políticas nacionais nunca deixou de se verificar, nem nunca diminuiu.
Pelo contrário, essa indispensabilidade aumentou, porque o grau de
interação das sociedades e a sua interdependência são maiores do que nunca
foram.
É

impensável

viver-se

hoje

em

completo

isolamento,

em

compartimentos estanques, em comunidades fechadas e imunes a influências e
contactos externos.
Nem mesmo na Coreia do Norte (país em que fui embaixador não
residente – tinha a residência em Pequim) isso sucede, embora o país seja o
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exemplo extremo de uma sociedade tão fechada quanto pode ser, sujeita a um
regime totalitário que mantém os seus cidadãos a viverem num mundo irreal.
Hoje as embaixadas ocupam-se de uma enorme diversidade de matérias.
Praticamente todos os assuntos que preenchem a agenda da governação
de um país – sejam eles de natureza política, económica, cultural, social,
científica ou outra – são objeto da atenção e acompanhamento pelos diplomatas
que vão filtrando e transmitindo às autoridades locais as instruções e
informação que vão recebendo das suas capitais.
Vice-versa, transmitem às suas capitais posições e reações dos países em
que estão acreditados.
Os diplomatas têm a dupla missão de promoverem a imagem e darem a
conhecer a realidade do seu país no país em que estão acreditados e transmitirem
à sua capital um máximo de informações úteis sobre a realidade local.
Prestam, por outro lado, apoio aos políticos e às delegações visitantes,
preparando os contactos, elaborando dossiers sobre as diferentes matérias,
sugerindo linhas de atuação, analisando as posições dos países visitados e o
perfil dos intervenientes.
Especialmente importante é a perspetiva internacional que os
diplomatas dão das matérias e que complementa a visão que os políticos têm e
que é predominantemente ditada por fatores de ordem nacional.
Os diplomatas, hoje, constituem um corpo altamente profissionalizado.
Não só a sua admissão aos quadros do MNE é altamente exigente, mas recebem,
além disso, cursos de formação e têm de percorrer todos os escalões de uma
longa carreira até chegarem a posições de chefia com a alta responsabilidade da
representação do Estado.
Para além da diplomacia conduzida bilateralmente entre os países, temse desenvolvido paralelamente uma diplomacia, dita multilateral, que tem
muitas especificidades e requisitos próprios por parte dos diplomatas e que se
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ocupa da participação dos países em organizações internacionais cada vez em
maior número: ONU, NATO, OCDE, OMC, UNESCO, etc.
A diplomacia conduzida no seio das organizações internacionais é
especialmente importante, não só para a afirmação do país no seio da
comunidade internacional, mas para podermos ter uma voz, fazer avançar os
nossos valores e defender os nossos interesses.
Eu próprio tive o privilégio de servir na NATO, quer como membro da
delegação de Portugal, quer como funcionário internacional, numa função de
direção, e na ONU como Embaixador.
Mas as sociedades continuam em mutação permanente.
A globalização, a emergência da China e a revolução digital, com a
Internet e as redes sociais, vieram criar novos desafios, quer aos governos no
desenvolvimento das suas políticas, quer à diplomacia, cada vez mais atuante e
abrangente.
A diplomacia é hoje um braço essencial para a execução das políticas
definidas pelos governos.
Praticamente todas as matérias têm uma dimensão internacional.
Posto isto, permitir-me-ei dar conta da minha experiência enquanto
diplomata.
Nos primeiros 10 anos da minha carreira, de 1964 a 1974, a política
externa portuguesa foi obviamente condicionada pela política nacional de cariz
autoritário e não democrático.
A diplomacia procurava manter e promover os laços com outros países,
assegurando um relacionamento normal com a comunidade internacional, nem
sempre fácil, e dar uma visão, tão positiva quanto possível, da nossa política
colonial dominada pela visão imperial da nação, que englobava como províncias
todos os territórios coloniais.
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Era o Portugal unitário, pluricontinental, que se estendia do Minho a
Timor, numa conceção onírica e romântica, que, no seu entrosamento
dogmático, não acompanhara a evolução do tempo e do mundo, nem se
materializara no plano dos factos com uma correspondente coerência e
consistência.
A preocupação com a manutenção do império, na sua integridade,
dominava a política externa de então.
Foram anos formativos, em que muito aprendi, nomeadamente no que
diz respeito à importância do carácter e dos princípios na atu ação dos
diplomatas em relação às políticas prosseguidas e à sua conciliação com o
interesse nacional e lealdade para com o país, que deve prevalecer, sempre que
aquelas políticas ultrapassem linhas vermelhas, que a nossa consciência não
possa e não deva ignorar.
Permitam-me que sublinhe que a diplomacia é uma atividade que se
exerce em dois sentidos, a two-way street. Do país para fora e de fora para o país.
E não poucas vezes assisti a atitudes de coragem de diplomatas
portugueses, tentando influenciar o Governo de então, numa linha que nos
conduzisse a uma democracia parlamentar e ao respeito das liberdades e a uma
política colonial mais realista e mais conforme com os interesses das populações
e aberta a compromissos inevitáveis.
Mas os diplomatas podem ter, quando muito, influência, o que nem
sempre é o caso. Porém o poder reside nos políticos, que tomam as decisões. Se
seguem ou não os conselhos dos diplomatas é uma questão que ultrapassa estes
últimos.
Basta olhar para o que se passa nos EUA com o Presidente Trump ou
na Grã-Bretanha com o Brexit.
Durante os 47 anos de carreira até à jubilação em 2011, ano em que fui
nomeado ministro da República para os Açores, houve dois momentos da vida
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nacional que determinaram mudanças substanciais, quer em profundidade, quer
em extensão, da diplomacia portuguesa.
Um foi a revolução democrática do 25 de Abril de 1974 e outro foi a
adesão às então Comunidades Europeias e hoje União Europeia, em 1 de janeiro
de 1986.
Encontrava-me em Bruxelas, no coração da Europa, e pude assistir à
forma, devo dizer, vistas as coisas à distância do tempo, extraordinária como a
diplomacia portuguesa enfrentou os dois desafios, o bom senso e a maturidade
que demonstrou e a luta muitas vezes silenciosa, mas eficaz, que travou em
defesa dos interesses do país.
Não podemos, é claro, esquecer também o papel desempenhado no plano
interno por personalidades providenciais, entre elas, considero justo salientar,
o General Ramalho Eanes, herói nacional do 25 de novembro, que repôs o país
no caminho da liberdade reconquistada. E não se pense que foi um trabalho fácil
para a diplomacia portuguesa.
Quanto ao 25 de Abril, basta lembrar a desesperança de Kissinger,
pensando que tudo estava perdido para o comunismo avassalador e que o
melhor era deixar cair Portugal e esperar que isso constituísse uma vacina para
outros países.
Quanto à adesão às Comunidades Europeias, ainda há poucos dias lia nas
memórias de um eminente diplomata francês, Henri Froment-Meurice, uma
referência a uma declaração proferida em maio de 1977 pelo Presidente da
França, Giscard d’Estaing. (Lembremo-nos que o pedido de adesão por
Portugal foi feito em março de 1977, que o parecer favorável da Comissão
quanto à abertura das negociações teve lugar em maio de 1978 e que a nossa
adesão se materializou em janeiro de 1986). Giscard afirmou então: “Le
Portugal ce n’est pas l’Europe” (Portugal não é a Europa).
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E o mesmo diplomata refere igualmente o ardor do debate em Paris,
relativamente ao alargamento aos três países do sul da Europa, Grécia, Espanha
e Portugal, países mediterrânicos, largamente agrícolas e com baixo nível de
vida.
E cita as reflexões feitas por um alto responsável francês, em agosto de
1977.
Preocupado com o fardo e os riscos da adesão daqueles três países,
declarou:
“Le Portugal, il n’en est pas question, c’est un pays minable; l’Espagne il faut
que l’affaire dure dix ans; la Grèce, il ne faut pas que son entrée crée un
précédent.”
(Portugal, nem se levanta a questão, é um país miserável; a Espanha vai
precisar de pelo menos 10 anos; a Grécia, é necessário que a sua entrada
não constitua um precedente).
As negociações duraram nove anos, após o pedido de adesão. Foram
duras e difíceis. Mais um grande e profícuo trabalho da diplomacia portuguesa.
O 25 de Abril, com a democratização do país, veio dar um novo fôlego à
diplomacia portuguesa, alargando exponencialmente o número de países com
quem passámos a ter relações diplomáticas, desde logo os países do Leste da
Europa e do Terceiro Mundo.
Hoje, temos relações com todos os países do mundo e a nossa abertura
ao mundo é um dos vetores da nossa política externa.
Por outro lado, tivemos que gerir todo o processo de descolonização e
ultrapassar as feridas de um passado recente difícil.

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

68

Com todas as dificuldades e o sofrimento das populações que as
mudanças bruscas provocaram, também aqui a diplomacia teve um papel
relevante.
Tive o privilégio de participar ativamente, como negociador, no
processo de Macau e de Timor Leste e de acompanhar os processos de paz de
Angola e Moçambique – no caso destes últimos, quando fui embaixador nas
Nações Unidas, 27 anos atrás.
Foram dossiers extremamente difíceis que mereceriam certamente uma
referência mais longa.
Queria apenas salientar que também aqui o balanço é positivo, sobretudo
tendo em conta a criação da CPLP e o seu potencial futuro.
A CPLP é, juntamente com a UE e as relações transatlânticas, uma das
traves mestras da política externa portuguesa.
A adesão de Portugal à União Europeia (então Comunidades Europeias)
veio, por seu lado, alterar o sistema de relações dos seus membros.
Para além dos assuntos de política interna e dos assuntos de política
internacional, passaram a existir os assuntos de política europeia, que não são
propriamente internos, nem internacionais.
Trata-se de um novo espaço, o espaço europeu, caracterizado por uma
partilha de soberania livremente aceite pelos seus membros e onde se aplica um
direito comunitário comum e se seguem políticas comuns em muitos campos,
nomeadamente o comercial, o económico e financeiro e em certos casos a
segurança e a defesa.
As nossas embaixadas passaram a hastear conjuntamente a bandeira
nacional e a bandeira da União Europeia e os nossos diplomatas a atuar como
representantes de Portugal e como membros da UE.
Esta última condição implica que devam coordenar as suas ações com as
dos seus parceiros da UE e com as representações diplomáticas autónomas que
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a UE tem em praticamente todos os países e em muitas organizações
internacionais.
Reuniões de coordenação passaram a realizar-se regularmente em todas
as capitais de países terceiros, a vários níveis, nomeadamente de embaixadores.
Nestas reuniões, que passaram a ser uma atividade normal dos
embaixadores e diplomatas portugueses, procede-se regularmente a uma
partilha de informações, troca de pontos de vista e coordenação de políticas.
É uma evolução que veio dar uma nova força e uma nova dimensão à
diplomacia nacional e que requer da nossa parte uma preparação e esforço
consideráveis, para assegurar uma participação ativa e útil.
Ela acrescenta, não diminui, a ação que as Embaixadas continuaram a
desenvolver no âmbito nacional.
Nas Nações Unidas, assistimos a extraordinárias vitórias nas duas
últimas eleições para o Conselho de Segurança em que participámos.
O CS é o órgão executivo das NU, com responsabilidade pela paz e
segurança internacional, cujas decisões têm força obrigatória.
As respetivas eleições são as mais disputadas porque são as que dão
maior poder e influência aos países eleitos.
Nas eleições em 1996, para o biénio 97-98, fomos eleitos em detrimento
da Austrália e nas eleições em 2010, para o biénio 11-12, fomos eleitos em
detrimento do Canadá.
Tive pessoalmente o privilégio de conduzir, em Nova Iorque, a
campanha para as eleições em 1996 e participei na campanha de 2010 como
Enviado Especial do Governo com cartas do Presidente da República.
Foram duas vitórias brilhantes contra dois grandes e poderosos países
que honram a diplomacia portuguesa e Portugal. Provam que o nosso país tem
um soft power bem superior à sua dimensão, entre outras razões, pela qualidade
da sua diplomacia.
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Enquanto fui embaixador nas Nações Unidas, conduzi ali também a
campanha para a candidatura do Prof. Freitas do Amaral, meu colega de curso
e amigo, a Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ele ganhou
brilhantemente.
Aproveito a oportunidade para lhe render uma justa homenagem.
De assinalar ainda as nomeações para importantes cargos internacionais
que, para além do mérito dos incumbentes, representam vitórias para a
diplomacia portuguesa. Podem crer que sei bem do que estou a falar.
Na UE, a eleição do Dr. Durão Barroso para dois mandatos como
Presidente da Comissão Europeia.
Alguns momentos de relevo na nossa história diplomática:
Na ONU, a eleição do Eng. António Guterres para Secretário-Geral da
Organização.
Na Organização Internacional para as Migrações, a eleição do Dr.
António Vitorino para Diretor Geral da Organização.
Apesar de todas as mudanças, os diplomatas continuam a ser o que
sempre foram, desde os tempos imemoriais, desde a Grécia antiga, passando
pela Restauração e chegando aos dias de hoje.
O objetivo principal dos diplomatas é captar a confiança das pessoas e
instituições com quem tratam. Por isso, é tão importante o seu caráter, a sua
cultura e a sua capacidade de observação, de análise e de comunicação.
Os diplomatas são agentes de ligação, procuradores, advogados,
mediadores, velando pelos interesses do seu país, ao mesmo tempo facilitando
os contactos entre as nações e os seus governantes, tentando evitar ou
atenuando as crises, tentando estabelecer pontes, promovendo o diálogo e a
cooperação, um melhor conhecimento mútuo, um melhor entendimento, uma
harmonização possível de posições, por mais extremadas que elas sejam. Os
diplomatas são, por outro lado, elementos dinâmicos que procuram contrariar
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as situações de isolamento, procurando ultrapassar impasses ou posições
estáticas, em busca de um compromisso razoável e aceitável para todas as
partes.
Aos falhanços dos esforços da diplomacia, como tantas vezes
aconteceram no passado e ainda hoje acontecem, sucedem-se, necessariamente,
novos esforços diplomáticos, em tentativas repetidas, tantas vezes quantas as
necessárias, para salvar o que possa ser salvo e para conseguir uma situação tão
menos gravosa quanto possível.
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Os três pilares básicos da ação diplomática
José M. Duarte Jesus 

Resumo. A Diplomacia é a atividade profissional de pôr em prática uma política
externa, seja ela de um país ou de um grupo de países. A atividade diplomática
requere que a política externa esteja ancorada numa estratégia nacional a médio
ou longo prazo e, seja ela bilateral ou multilateral, baseia-se fundamentalmente
em três grandes pilares: a Diplomacia Pública, ou a criação de uma imagem
positiva do país que ela representa; um Serviço de Informações com quem
possa dialogar; e a Negociação, que é a forma essencial da solução pacífica de
conflitos de interesses, mas que depende muito dos dois primeiros pilares.
Aludimos também à chamada Diplomacia Secreta, referindo quando e porquê
esta tem sido usada, dando exemplos.
A diplomacia é o instrumento privilegiado para concretizar
pacificamente a política externa de um Estado ou de uma Comunidade de
Estados.
Posto esta afirmação de princípio, devemos adiantar que não há política
externa digna desse nome se não existir previamente uma estratégia nacional.
Essa estratégia deve ser suficientemente globalizante para permitir definir
consistentemente uma diplomacia nos diferentes setores que integram uma
política externa, isto é, no setor político, setor económico e financeiro e no setor
cultural.
Tendo em consideração estes aspetos prévios, poderíamos dizer que a
diplomacia no mundo global em que vivemos é cada vez mais uma atividade
profissional e técnica e não se compadece com qualquer forma de amadorismo.
Os avanços tecnológicos do mundo, designadamente o que hoje
poderíamos chamar o mundo digital, não constituem uma dificuldade ou
barreira às práticas diplomáticas, bem pelo contrário. O mundo sempre avançou
através de saltos tecnológicos e o homem não tem mais do que acompanhar e
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adaptar-se a eles, não transformando os grandes objetivos da diplomacia, que
continuam a ser a resolução de conflitos por meios pacíficos – mas somente
transformando as metodologias em função dos novos instrumentos que os
avanços tecnológicos põem à sua disposição.
Estas circunstâncias dão igualmente uma maior exigência a quem deve
definir a estratégia nacional em que a diplomacia se vai basear.
Não nos vamos aqui debruçar sobre a ausência de paradigma mundial
que constitui o acontecer político no mundo dos nossos dias, especialmente
quando olhamos para as crises, que se multiplicam em várias áreas geográficas
e que cada vez são de maior dificuldade de previsão, com diversos atores entre
os quais os Estados Unidos, a China, alguns países do Médio Oriente, etc. Mas
não podemos esquecer quanto mais difícil é, nestas circunstâncias, definir uma
estratégia para uma política externa consistente a médio e longo prazo e,
consequentemente, uma diplomacia consentânea com este quadro.
Dadas estas circunstâncias, importante é ter presente quais são os três
pilares básicos da diplomacia, que definiríamos como: 1 – A Imagem; 2- A
Informação; 3 - A Negociação.
1. A Imagem
A imagem que o representante diplomático cria do seu país é
absolutamente fundamental. Essa imagem deve transmitir elementos como
seriedade, simpatia e confiança.
São, de resto, imagens comuns às que o representante de uma empresa
multinacional deve transmitir. Esses elementos são essenciais tanto para os
colegas de outros países com quem o diplomata trabalha cada vez mais em
conjunto, como para as entidades que são “decision makers”, ou os que os podem
influenciar no país junto de quem o diplomata está acreditado.
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Chama-se, normalmente, a este aspeto da diplomacia, diplomacia
pública.
Num determinado momento da história há países com uma imagem
negativa, veja-se a imagem da Alemanha ou do Japão a seguir à II Guerra
Mundial; há hoje países com falta de imagem – daremos como exemplos o
Canada e Portugal; não daremos, por razões óbvias, exemplos de países com
imagens negativas.
É evidente a importância da estratégia e da correspondente atividade
diplomática necessária para promover a imagem do país que o diplomata
representa.
Seria interessante ver o esforço e os modos como, por exemplo, o Japão
soube gerir estes factos depois da II Guerra Mundial e que corresponderam a
uma estratégia governamental e integrada, que fez com que a imagem do país
para as gerações mais novas é completamente positiva. A aposta na cozinha, nas
modas, nos

filmes,

nas histórias para os

jovens

foi

uma tática

extraordinariamente bem-sucedida.
Julgamos inútil sublinhar a importância desta imagem no Pilar da
negociação.
2. As Informações
O diálogo entre os Serviços de Informação, a Intelligence e a
diplomacia é fundamental.
Sem um conhecimento vasto e exato das circunstâncias políticas de um
país onde o diplomata está acreditado torna-se extremamente difícil a sua
atuação diplomática e muito especialmente definir as condições para levar a bom
termo o terceiro e mais importante pilar da diplomacia – uma negociação.
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Saber distinguir claramente o que diz respeito aos Serviços de
Informação e o que diz respeito à Diplomacia é também absolutamente
essencial, embora o diálogo seja indispensável.
Há países onde não é evidente nem claro onde reside o poder estratégico,
quem são os verdadeiros decision makers ou aqueles que, interna ou mesmo
externamente, os podem influenciar. Normalmente caberá aos Serviços de
Informação fornecer esses dados à equipa diplomática acreditada nesses países.
3. A Negociação
A negociação bilateral ou multilateral, certamente o Pilar mais importante da
diplomacia, pois é através dela que não só podemos melhor defender os
interesses nacionais, como num quadro de crise, alcançar uma “Win-Win
Negotiation”, em que se maximizam os interesses dos parceiros e, em certos
contextos, se pode evitar o recurso à força e alcançar uma situação de paz.
Numa negociação bilateral ou multilateral, os dois primeiros pilares – a
imagem e a informação – são absolutamente indispensáveis.
Os instrumentos que esta época digital nos põe à disposição são
essenciais. Este facto, porém, leva a que a negociação seja cada vez mais
complexa e exija, da parte do diplomata negociador, uma técnica apurada e que
se não compadeça com amadorismos.
Se analisarmos muitos dos fracassos de várias negociações que têm tido
lugar na cena internacional, chegaremos facilmente à conclusão de que eles se
deveram ou devem ao facto de não terem sido confiadas à diplomacia e terem
sido levadas a cabo por entidades políticas, muitas vezes sem preparação para
as mesmas ou porque visavam outros interesses, por vezes oculto, que se
encontravam à margem das negociações.
Basta referirmos, entre outros casos, o que se tem passado com a Coreia
do Norte, com a Síria ou mais recentemente com o Irão.
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Como já aludimos, a diplomacia hoje, tendo em consideração a
complexidade crescente que o mundo das relações internacionais apresenta,
exige cada vez mais um domínio profissional das técnicas de negociação.
Não é mais possível negociar sem conhecer alguns elementos de base, a
saber: estar de posse de Instruções claras e ter consciência das condições do
Multiculturalismo; a necessidade de conhecer em cada caso as Posições de
Recuo dos negociadores; aperceber-se da chamada “ZOPA” (Zone of Possible
Agreement) - Zona de Possível Entendimento -; e muito especialmente da
chamada BATNA (Best Alternative to a Non Agreement) – Melhor Alternativa a
um Não-Acordo.
Vejamos um pouco estes elementos básicos para conseguir uma
negociação, seja ela num quadro bilateral ou multilateral.
Quando se começa uma negociação, a primeira coisa essencial é estar de
posse de instruções claras baseadas em dois elementos: o objetivo específico da
negociação e a sua integração numa estratégia global, que defina o interesse
nacional.
Em segundo lugar, conhecer bem o nosso parceiro de negociação. Não
negociamos com um norte-americano usando as mesmas táticas do que se
negociamos com um chinês ou com um indiano.
Por isso, regra geral, um chinês não tem pressa e faz frequentemente
preceder a negociação de contactos protocolares, de eventuais almoços ou
jantares, a fim de melhor conhecer o parceiro com quem vai negociar, ao
contrário de um norte-americano, que, regra geral, tem pressa na negociação e
pretende realizar uma “Yes or No Negotiation”.
Conhecer o parceiro e estabelecer uma relação são essenciais. É
fundamental, também, ter em consideração o contexto da multiculturalidade.
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O próprio objetivo específico de uma negociação tem muito a ver com a
atitude dos países nela envolvidos. A saber, se ela se insere numa estratégia a
curto prazo ou numa estratégia a médio ou longo prazo.
Se compararmos, esquematicamente, os objetivos de um parceiro chinês
e de um parceiro ocidental, pode facilmente verificar-se que o segundo quer
frequentemente obter um resultado específico, isolado, enquanto que o primeiro
está fundamentalmente interessado em, para além de obter também um
resultado específico, integrá-lo num contexto a médio ou longo prazo. Isto é, o
parceiro chinês está fundamentalmente interessado em estabelecer uma relação
de amizade e confiança a prazo, na qual se integra o objetivo específico que o
parceiro ocidental queria ver realizado.
Do quadro das instruções é fundamental estarmos cientes das nossas
posições de recuo, isto é, ao propormos 100, sabermos que podemos recuar até
80 nas nossas propostas.
Durante a negociação, devemos procurar conhecer igualmente as
posições de recuo do nosso parceiro.
Numa negociação multilateral, a título de exemplo, poderíamos citar as
negociações sobre a Síria iniciadas em Genebra, em 2014 e que não resultaram,
pois vários dos parceiros essenciais não tinham posições de recuo ou não as
tinham definido.
Pior do que isso, tinham BATNAS diversas e alguns não tinham sequer
equacionado as suas BATNAS.
Além do mais, era uma negociação em que o objetivo da mesma era
diferente para os Estados Unidos, para a Rússia, para a União Europeia, para
não referir mais do que estes parceiros fundamentais.
Para uns era destituir Assad; para outros era apoiá-lo na luta contra o
Estado Islâmico; para outros era criar um clima de negociação e paz, para que o
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povo sírio pudesse ultrapassar a luta fratricida em que se encontrava na altura
e em que continua ainda hoje mergulhado.
No decurso de qualquer negociação séria e sem pressas desnecessárias,
devemo-nos aperceber de um dos momentos mais difíceis da mesma – a ZOPA.
Quando uma das partes reconhece uma ZOPA, deve saber aproveitá-la.
O aproveitamento desse momento deve ter em conta as táticas do nosso
parceiro.
Por vezes é necessário ter presente o chamado Princípio de Doha (nome
derivado do local onde ele foi pela primeira vez enunciado, nas Conferências da
OMC) e que hoje tem sido citado nas conversações do BREXIT. Ou seja, “Nada
é acordado antes que tudo seja acordado”. Pretende-se, assim, evitar que a
concessão de uma pequena parte do que se negocia venha implicar outra
pequena concessão do parceiro, sem que alguma das partes importantes do
bloco negocial venha a obter satisfação.
Este princípio foi frequentemente usado, por exemplo, nas negociações
sobre Macau, negociações com um caráter verdadeiramente de win-win e cujos
resultados até hoje se têm mostrado extremamente positivos tanto para a
República Popular da China como para Portugal.
No nosso atual mundo global, nas tensões aparentemente regionais, que
se avolumam criando cenários de perigos eminentes, cabe precisamente à
diplomacia um papel, que não cabe necessariamente aos políticos desempenhar,
na área das negociações. Para que haja ZOPAS ou BATNAS é indispensável
conhecermos os verdadeiros atores em jogo: os visíveis, os aparentes e os
invisíveis.
Cabe precisamente à diplomacia definir, o melhor possível, este quadro.
Para que a negociação (o terceiro pilar da diplomacia) se torne possível,
é indispensável o segundo pilar – as Informações.
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Não referimos ainda a chamada Diplomacia Secreta. Se a diplomacia
pública é uma vertente fundamental da prática diplomática, como já dissemos,
a diplomacia secreta é por vezes essencial.
A diplomacia secreta foi muito usada em certos países, durante o período
que se seguiu a uma época de um governo ditatorial. A inexistência durante
algum tempo de serviços de intelligence credíveis, isto é, sujeitos a um controlo
democrático, obrigou a atividade diplomática a assumir atividades que mais
caberiam a um Serviço de Informações.
Tivemos exemplos desse facto em países de Leste, assim como em
Portugal do pós-25 de Abril e antes de, com grande dificuldade, termos
finalmente podido criar um serviço de informações, que se veio a chamar SIRP.
Este Serviço, como é tradicional, veio a ter duas vertentes, a civil e a estratégica
ou militar.
Eu próprio, como diplomata, fui encarregue de missões ligadas a
Moçambique e à República da África do Sul, que poderiam ou deveriam ter sido
levadas a cabo por serviços de intelligence.
Por outro lado, um governo pode decidir que prefere levar a cabo certa
missão secreta por via diplomática e não a entregar aos serviços secretos. O
exemplo mais antigo, geralmente referido, foi o famoso “Quebec Agreement”, de
1943, cujo nome de código era o Acordo sobre “Tube Alloys”. Na realidade foi
um Acordo sobre armas nucleares e seu eventual uso. Este acordo assinado ao
mais alto nível em Quebec, por Roosevelt e Churchill, só mais tarde é que veio
a ser conhecido tanto pelo então ministro da Defesa americano James Forrestal
como pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Dean Acheson.
Numa época mais recente, esta face da diplomacia foi igualmente bem
conhecida com a viagem secreta de Kissinger à China, em 1971, no quadro das
negociações secretas com Zhou en Lai e que levaram ao restabelecimento das
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relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a República Popular da China
e que culminou com a visita de Nixon a Pequim.
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A relevância da atividade consular no âmbito da
diplomacia portuguesa
Júlio Vilela

Resumo: A atividade consular protagonizada pelos titulares dos postos
consulares, tendencialmente vocacionada para servir os nacionais deslocados
fora do seu país da nacionalidade, evoluiu no plano histórico de uma matriz
sancionadora, para a de proteção consular no exterior e posterior apoio social à
plena integração nas sociedades de acolhimento, promovendo aí o respetivo
protagonismo cívico e político. A função consular encontra-se ligada aos
movimentos de emigração portuguesa ao longo de gerações, tendo-se moldado
aos novos desafios a que as comunidades migrantes obrigam. Quanto mais
evoluídas no plano educacional e melhor integradas no país de acolhimento,
mais exigentes são no relacionamento com o Estado que as viu partir. Projetar
a ação consular do Estado em novos moldes constitui novo desafio a assumir.
Introdução
A função do cônsul remonta à Roma Antiga havendo referências à sua
existência no século VIII a.c. enquanto em Portugal se encontram
reminiscências legislativas e enquadramento das suas funções a partir do final
do século XVIII.
Desde então que o papel da proteção do Estado ao seu cidadão emigrado
ou viajante evoluiu da forte restrição ao movimento migratório, até à promoção
do emigrado como um ativo qualificado da imagem de Portugal no Mundo que,
mais do que carecer de ser protegido, necessita de incentivo para difundir o país
moderno e inovador que se renova e constrói diariamente.
O presente estudo aborda o fenómeno consular numa perspetiva de
evolução histórica, projetando-o como um relevante instrumento de política
externa que carece de um novo modelo de abordagem conceptual e de
ajustamentos das estruturas do Estado que o executem.


Embaixador
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1. Definição de atividade consular e seu enquadramento legislativo
Nos dias de hoje a atividade consular constitui toda e qualquer ação
praticada por um posto consular no quadro das respetivas competências
definidas pelos artºs 36º e seguintes do Regulamento Consular Português (RC),
aprovado pelo decreto lei n.º 71/2009 de 31 de março na redação atual.
Portugal exerce a ação consular com o enquadramento legal citado,
enquanto Estado parte que aderiu à Convenção de Viena sobre relações
consulares de 1963 (CVRC), nos termos do Decreto Lei no.183/72 de 30 de
maio.
Tendo em consideração que desde tempos remotos se estabeleceram
relações consulares entre os povos e que as mesmas constituem um instrumento
essencial para o estreitamento das relações entre Estados, a CVRC consagrou
12 tipos diferentes de funções consulares que no seu todo configuram e dão
corpo à designação mais genérica de atividade consular.
Vão desde a proteção consular devida aos nossos nacionais no país onde
residem (que é, muito em particular, uma obrigação do Estado como consagrado
no art.º 14º da Constituição da República Portuguesa), ao desenvolvimento de
relações comerciais, económicas, culturais e científicas, à emissão de uma
multiplicidade de documentos de natureza diversa, desde os de viagem aos de
natureza notarial ou de registo civil (apenas para citar alguns), à cooperação
judiciária entre as autoridades de cada país e quaisquer outras que possam ser
atribuídas à rede consular do designado Estado que envia, no quadro de
instrumentos internacionais bilaterais em vigor.
Os intérpretes principais da atividade consular são assim os funcionários
consulares, designação que integra a figura do chefe do posto consular,
encarregado nesta qualidade, do seu exercício. A palavra consular (Consularis) é
um adjetivo de origem latina que indica pertença ao ofício consular. Na Roma
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Antiga era o título concedido aos senadores que mantinham o posto consular,
ou seja, que serviam como cônsules ou que tinham recebido o posto como uma
honraria especial.
Um cônsul era assim o mais alto cargo político da República Romana e
o consulado era o mais alto posto do cursus honorum, a ordem sequencial dos
cargos públicos pelos quais os políticos deveriam passar durante a sua carreira.
Na República Romana, o termo consularis originalmente designou
qualquer senador que tinha servido como cônsul e a distinção era acompanhada
por privilégios e honras específicas.
O Estado português primou sempre pela estabilidade legislativa que
enquadrou a atividade consular. As primeiras normas de índole consular alguma
vez criadas datam do século XVIII, mais precisamente de 9 de outubro de 1789
na altura simples instruções de matriz consular. Foram revogadas
posteriormente no século seguinte por novos RC em 1851, 1903 e aquele que
mais tempo perdurou e que foi aprovado pelo Decreto 6.462 de 21 de março de
1920, o qual só cessou com o atualmente em vigor, já citado.
Se é certo que esta estabilidade legislativa conferiu transparência à ação
consular ao longo da história, não é menos verdade que o facto de a mesma ser
exercida pelos postos consulares, que conformam a rede consular enquanto
órgãos especiais de registo civil, notariado e comercial, sobretudo voltados para
as comunidades portuguesas, conferiu-lhe sempre um grau de dependência dos
serviços da administração pública central que tutelam aquelas áreas.
Contudo, a atividade consular não se cinge apenas ao exercício
administrativo ou burocrático de tarefas nas áreas citadas. Abrange hoje
valências e atribuições de promoção da língua e cultura portuguesas, de
promoção comercial, de atração de investimento estrangeiro, de promoção
turística e emissão de vistos para cidadãos estrangeiros.
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A lógica “nacional” da projeção consular tende a mudar de forma
progressiva mas célere, pelo menos quando exercida pelos países membros da
União Europeia. Isto é, a noção virtuosa original de que um posto consular trata
apenas ou essencialmente de matérias administrativas para os seus nacionais
perdeu atualidade, passando a ter de ser olhada como uma função que os Estados
exercem em prol de cidadãos de outras nacionalidades.
O que no caso português nem sequer constitui realidade desconhecida.
Na verdade – e se recordarmos que Portugal celebrou no passado acordos de
cooperação e assistência consular com países de língua oficial portuguesa, por
via dos quais cidadãos nacionais dos antigos territórios ultramarinos passaram
a poder receber apoio num consulado português e que, mais recentemente, por
força da Diretiva (UE) 2015/637, do Conselho, de 20 de abril de 2015, foram
estabelecidas medidas de coordenação e de cooperação necessárias para facilitar
o exercício do direito dos cidadãos da União Europeia a beneficiarem de
proteção consular, no território de países terceiros em que o Estado membro de
que são nacionais não se encontre representado – facilmente se compreenderá
que também se assiste hoje a uma globalização da ação consular. Ela não se
limita à representação externa do Estado e proteção dos seus nacionais, mas
expande-se para beneficiar cidadãos do mundo em qualquer parte do mesmo.
2. O fenómeno da emigração e a função consular
Dissociar atividade consular e emigração é particularmente impossível
em Portugal que é, por razões culturais e históricas, um país de emigração, de
constantes fluxos migratórios. Os Governos ligaram sempre a figura do cônsul,
na sua qualidade de representante do Estado numa localidade fora das fronteiras
nacionais, primeiro enquanto pivot limitador da sua extensão em particular ao
longo da primeira metade do século XX, depois, nas décadas de cinquenta e
sessenta, essencialmente como regulador da mesma ainda que com algumas
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preocupações de índole social em prol dos emigrados e, após o 25 de abril, como
garante da assistência aos emigrantes, auxiliador da mesma e promotor da
defesa dos seus direitos civis e sociais.
Podem identificar-se três momentos ou estádios tipificadores do
enquadramento da emigração por parte do Estado português nos últimos
séculos, refletidos na produção jurídica e epistemológica.
A abordagem das autoridades nacionais sobre a emigração foi, num
primeiro momento – que decorre desde o início do século XIX até meados do
século XX, de caráter securitário, marcada por um forte pendor coercivo e de
limitação de movimentos. Apesar da Carta Constitucional de 1826 estabelecer
que qualquer pessoa estava autorizada a “conservar-se ou sair do Reino como lhe
convenha”, princípio preservado pela Constituição de 1838, havia contudo
algumas condições para a saída, sendo a mais determinante a aprovação prévia
mediante regulamentos policiais, os quais eram tendencialmente contrários à
liberdade de movimentos.
Num segundo momento, de caráter administrativo e assistencial – desde
a criação da Junta de Emigração pelo Decreto Lei 36.558 de 28 de outubro de
1947 até ao 25 de Abril –, pois complementa o progressivo atenuar do ímpeto
controlador e restritivo anterior, com a assunção de um papel protetor e
regulador a que não são alheios, refira-se, os objetivos de política externa de
então, nomeadamente o do esforço de povoamento das colónias e com isso a
tentativa de impedir a fuga de nacionais para o continente americano, em
especial o Brasil e, mais tarde, para os países europeus.
Num terceiro momento, pós 25 de Abril, a abordagem reforçou a
componente assistencial ou de proteção, mas revestiu também um caráter
cultural e de promoção dos laços emocionais a Portugal. É neste último
momento que surge, pela primeira vez, a menção às “comunidades
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portuguesas”1, reveladora da importância que o Estado reconhece à união e
associação da diáspora em torno de uma base cultural comum e que se manifesta,
por exemplo, naquilo que chegou a retratar-se como “economia da saudade” mas
que hoje se projeta no mundo muito para além desta designação.
No final dos dois grandes conflitos mundiais do século XX, sucederamse em Portugal preocupações políticas de suster qualquer tentativa de saída de
nacionais para o estrangeiro. Há uma centena de anos, emigrar só era possível
a um número restrito de pessoas e que fossem titulares de um passaporte. À
época o bilhete de identidade não era um documento obrigatório e partir para o
estrangeiro estava condicionado ao cumprimento de regras estritas e de
natureza muito diferenciadora de géneros. O Decreto 5.886 de 10 de maio de
1919, por exemplo, não permitia a emigração a mulheres solteiras e o Decreto
5.624 da mesma data era liberal no que toca à entrada e saída de cidadãos
estrangeiros de território nacional não lhes exigindo a titularidade de um
passaporte – algo que, ao contrário, impunha aos nacionais que quisessem sair
pelas fronteiras terrestres ou marítimas. Os cidadãos autorizados a emigrar
tinham até que pagar o designado imposto de embarque.
E às preocupações de regular a emigração, com o objetivo, como então
se dizia no Decreto 5.886 de 10 de maio de 1919, de “tornar-se necessário
regularizar e definir a situação dos emigrantes, estabelecendo medidas de caráter
tutelar, como a repatriação e outras destinadas a assegurar-lhes eficazmente a proteção
de que carecem, garantindo-lhes a ação tutelar do Estado”, ou, também, “reprimir a
emigração clandestina e ilegal”, sucederam-se, por razões concernentes com a
necessidade de privilegiar a saída de nacionais para as províncias ultramarinas
e não para outros países, a preocupação de “assegurar mão de obra para a

1
Citada no Decreto-Lei 763/74, de 30 de Dezembro que cria também o Instituto de
Emigração
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realização dos trabalhos públicos em curso e dos já projetados ou em vias de execução” 2,
ao ponto de ter sido decidida a suspensão da emigração portuguesa.
Naquela altura aparecem as primeiras referências à figura dos cônsules,
seja enquanto responsáveis por serviços que podiam emitir passaportes no
estrangeiro, seja enquanto verificadores das condições de transporte dos
emigrantes no momento do desembarque nos portos de destino, respeito pelas
suas condições laborais e reporte do número de repatriados que fossem sendo
feitas.
Ainda que o reconhecimento da figura do passaporte para realizar
qualquer negócio ou atividade comercial remonte em termos legislativos ao
século XVIII, e o reconhecimento do termo emigrante seja encontrado em
textos legislativos desde 1907, a definição legal do fenómeno da emigração
aparece plasmada pela primeira vez no art.º 3º do Decreto 44.427 de 29 de junho
de 1962 sendo tida como a “saída do País de indivíduos de nacionalidade portuguesa,
originária ou adquirida, para se estabelecerem definitiva ou temporariamente no
estrangeiro, salvo nos casos exceptuados por lei”. A qualidade de emigrante
continuava limitada pelo Estado e carecia da obtenção de um passaporte
específico para emigrante.
A ação consular teve sempre assim uma estreita relação com a dinâmica
expansionista do fenómeno da emigração que, como a história também o
registou, tornou-se mais profunda e geograficamente diversificada quanto mais
controlada foi.
Após os anos 50 e produto da contenção migratória para o Brasil, fruto
das dificuldades impostas pelo regime militar local, iniciaram-se processos
migratórios para a Europa, em particular para a França, Alemanha, Holanda e
Luxemburgo. Em 1960 o Governo português estabeleceu os primeiros acordos
bilaterais com a Holanda e em 1963 com a França, numa tentativa de regular e
2

Decreto n.º 36.558 de 28 de outubro de 1947
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combater processos de emigração a “salto”, sem contudo ter sido possível evitar
no final da década de 1960, a constatação de um aumento exponencial de
emigrantes ilegais em comparação com os emigrantes regulados ou legais.
A dimensão do fenómeno migratório nacional e a necessidade de tutelar
e proteger os nacionais emigrados cujas remessas já na altura eram de enorme
importância para o regime do Estado Novo, determinaram naturalmente o
crescimento da ação consular seja pela diversificação de serviços que passaram
a prestar, seja pelo crescimento da rede consular.
3. A atividade consular como instrumento estruturante da política externa
dos Governos após o 25 de Abril de 1974
Uma análise aos programas de 16 executivos nacionais no período de
1974 a 2019, permite a identificação das oito grandes temáticas que têm
constituído as prioridades da política externa nacional:
a) A Europa enquanto espaço de integração e crescimento
b) A relação com os países de expressão oficial portuguesa
c) A promoção da língua e cultura portuguesas
d) O compromisso transatlântico
e) A internacionalização da economia
f) A dinamização da relação com países de outras regiões
g) A vocação multilateralista de Portugal
h) A relação com a diáspora e modernização dos serviços consulares
Centrando-se esta análise sobre o referido em último lugar, o da relação
com as comunidades e apoio dispensado aos cidadãos nacionais e seus
descendentes existentes noutros países, cujo número total ultrapassa os 5
milhões e para além duma evidente preocupação de aprofundar os laços
culturais, de promoção do ensino, de preservação dos valores da história e
tradição originárias junto de todos os emigrados, assistiu-se sobretudo a partir
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da década de 90 a uma preocupação em facilitar o acesso aos serviços púb licos
portugueses e à modernização dos serviços consulares.
O VI Governo Constitucional (1980-1981) assumia como missão a
promoção de “uma intensa política de proteção e apoio aos emigrantes portugueses” e
lusodescendentes, designadamente através da facilitação do acesso “aos serviços
portugueses que lhes possam interessar”, não identificando contudo nenhuma
medida em concreto nesse sentido. Opção também seguida pelo XI Governo
Constitucional (1987-1991).
Em sentido correspondente à preocupação antes citada, o XIII Governo
Constitucional (1995-1999) elegeu como prioridade do seu programa a
modernização dos consulados. Para isso, propunha-se à “Revisão do Regulamento
Consular”, para além da “racionalização e otimização dos meios e recursos, de modo a
garantir uma melhor cobertura das áreas de maior densidade de residentes portugueses,
criando, ao mesmo tempo, estruturas para um atendimento mais eficaz e personalizado”.
Pretendia-se ainda a “aplicação de medidas de gestão funcional e de ações de formação
(…) para os funcionários da atual DGACCP e dos consulados”, para além de agilizar
a emissão de “Bilhetes de Identidade de cidadãos portugueses residentes no
estrangeiro”.
O XIV Governo Constitucional (1999-2002) propôs-se melhorar e
tornar mais célere o atendimento consular, prosseguindo “o processo de
modernização consular”, “alargar o sistema de tratamento eletrónico de vistos a todos
os postos”, “continuar o programa de formação profissional do pessoal consular” e
promover a “simplificação e desburocratização” dos atos consulares.
Após a aprovação do “Mapa de Restruturação Consular” pelo Governo que
o antecedeu (Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2007, de 7 de maio), o
XVIII Governo Constitucional (2009-2011), tendo como objetivo “garantir aos
emigrantes o pleno exercício dos direitos de cidadania” pretendia a “modernização das
estruturas da rede consular”, através da “melhoria constante do atendimento,
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particularmente através da utilização das tecnologias de informação e comunicação”,
passando os consulados a constituir “verdadeiras ‘Lojas do Cidadão”. No mesmo
sentido, o XIX Governo Constitucional (2011-2015) propôs “desburocratizar os
procedimentos administrativos e simplificar os atos consulares” de forma a facilitar e
agilizar a “ligação direta (…) aos serviços centrais do Estado”.
O atual XXI Governo Constitucional inscreveu no seu programa os
objetivos de “facilitar a ligação dos portugueses residentes no estrangeiro às entidades
públicas nacionais”. Em linha com as atuais orientações considera-se
indispensável “promover os recursos transnacionais, modernizar a ligação entre as
instituições portuguesas e a diáspora, investir no intercâmbio económico, social,
educativo e cultural, bem como, em permanência, vincar a importância e amplificar o
papel das comunidades portuguesas no mundo”.
Só assim se podem apreender verdadeiramente as comunidades
portuguesas em toda a sua diversidade e especificidade, rompendo com os clichés
que por vezes subsistem. É numa ótica de reconhecimento e não de
paternalismo, que se devem promover as iniciativas por e com as comunidades
portuguesas.
Facilitar a ligação dos portugueses residentes no estrangeiro às
entidades públicas nacionais, mormente através da “modernização da rede
consular” (serviços em linha e móveis), e da criação de “um e-Balcão consular”,
“potenciar o exercício da cidadania e a representatividade das comunidades”, através
de novas medidas facilitadoras do exercício do direito de voto e respetiva
inscrição nos cadernos eleitorais, para além de “permitir a renovação do Cartão de
Cidadão em Portugal mantendo a residência no estrangeiro", têm constituído as
prioridades da atual intervenção do Governo e, em consequência, dos serviços
encarregados de as executar.
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4. Estruturas de funcionamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros
para execução das funções consulares
O Ministério dos Negócios Estrangeiros desenvolve hoje a sua ação
externa na base de uma ampla rede diplomática e consular composta por uma
estrutura nuclear de 132 serviços periféricos externos (SPE), de cinco tipologias
diferentes em 76 países, que não apresenta diferença substancial em termos de
quantitativo geral quando comparada com a que existia no final da década de
1970. Na verdade, 38 anos depois de 1980, há apenas mais dois postos.
Os ajustamentos geográficos levados a efeito conduziram a um reforço
da estrutura na Ásia com uma redução paralela de serviços na Europa.
No continente europeu, no período em análise, ocorreram variadas
alterações que no cômputo geral se traduziram na perda de importância relativa
da estrutura diplomática e sobretudo consular. Em particular já no século XXI,
em consequência do quinto e maior alargamento da União Europeia (2004), das
sete novas embaixadas criadas nos novos países hoje apenas se encontram em
funcionamento as missões em Nicósia e Bratislava. As restantes foram
desativadas entre 2012 e 2013, o mesmo tendo sucedido com a missão em
Sarajevo e a Embaixada em Andorra. E entre 2000 e 2018 foram ainda
desativados/transformados noutros serviços (como escritórios consulares,
consulados honorários ou secções consulares de embaixadas) 17 consulados e
consulados gerais. O peso relativo dos SPE na Europa era de 43% em 1980,
sendo agora de 34% em 2018.
Pelo contrário ocorreu movimento inverso no continente asiático. Sem
prejuízo de alguns encerramentos, em 1980 havia 11 postos na Ásia e hoje há
21. Portugal abriu novas representações diplomáticas em 10 países da região e
Médio Oriente, tendo reforçado também a presença consular na China com os
novos consulados gerais em Macau, Xangai e Cantão. Assim, se em 1980, o peso
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daquele continente na distribuição dos SPE portugueses era de 8%, em 2018
duplicou, representando hoje 16%.
O número de países em que Portugal se encontra representado de forma
permanente teve assim uma evolução positiva – produto, sobretudo, do aumento
da presença na Ásia (+ 7 países), Europa e África (3 cada).
No plano estritamente consular, excluindo assim as designadas
representações permanentes junto de organismos multilaterais e as Embaixadas
que não possuem serviços consulares ativos (casos de Adis Abeba, Caracas,
Londres e Paris), Portugal conta com 117 postos nucleares (38 consulados
gerais, 2 consulados, 69 secções consulares de embaixadas e 8 vice consulados),
a que acrescem 221 consulados honorários. Seis Consulados gerais têm na sua
esfera geográfica de atuação outros tantos escritórios consulares (Sion, Lugano,
Mindelo, Santos, Nantes e Hattersheim am Main - Frankfurt), estruturas estas
localizadas em cidades diferentes da sede daqueles.
Rede esta que serve essencialmente uma comunidade portuguesa
residente no estrangeiro que, de acordo com os elementos facultados pelas
autoridades locais e, quando não existentes, calculados com base nas inscrições
consulares se estimava a 31 de dezembro de 2018 em cerca de 5,4 milhões de
portugueses e lusodescendentes, 56,7% localizados na América, 30.1% na
Europa, 7.5% em África, 4,9% na Ásia e menos de 1% na Oceânia.
A gestão e supervisão de toda a rede é exercida em Lisboa pela Direção
Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, criada pelo
Decreto Lei n.º 48/94 de 24 de fevereiro e sucedânea do antigo Instituto de
Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas.
Dando assim sequência a um processo de integração que, de algum
modo, o enquadramento legal das décadas anteriores já ia indiciando, ocorreu
assim há 25 anos a fusão formal dos assuntos consulares e das comunidades

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

93

portuguesas na estrutura orgânica do Estado ainda que a ligação entre os
assuntos consulares e os relativos à emigração fosse uma absoluta novidade.
A ação da DGACCP, consagrada na Lei Orgânica do MNE e executora
dos princípios reguladores da ação consular previstos no Regulamento
Consular, é tutelada diretamente por S.Exa. a Secretária de Estado das
Comunidades Portuguesas (SECP) compreende, na sua estrutura, duas
comissões (a do recenseamento de portugueses no estrangeiro e a
interministerial das comunidades portuguesas) e integra quatro direções de
serviço, uma das quais com sede no Porto.
5. O futuro do serviço consular: que modelo projetar no âmbito da
diplomacia portuguesa?
Residem no estrangeiro 2,3 milhões de portugueses naturais do
território continental e regiões autónomas, número que cresce para mais de 5
milhões se abrangermos os descendentes de portugueses que, ainda que com
direito à nacionalidade portuguesa, não a detêm.
Desde o 25 de Abril que as comunidades portuguesas no estrangeiro
têm visto os seus anseios, interesses e necessidades assegurados pelas políticas
emanadas dos diferentes Governos constitucionais, nomeadamente através da
acção do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP).
E desde 2006, ano de implementação de um novo passaporte com registo
e leitura de dados biométricos, que os diferentes Governos constitucionais têm
levado

a

efeito

iniciativas

destinadas

a

simplificar

procedimentos

administrativos e aproximar a administração pública dos portugueses, de forma
mais transparente e direta. Hoje, 1134 diferentes

serviços públicos

(Conservatórias do Registo Civil, Lojas do Cidadão, Espaço Empresas,
Cartórios Notariais Públicos ou Espaços Cidadão) servem 10,7 milhões de
nacionais em Portugal continental e regiões autónomas; isto é, existe um
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serviço público por cada 81 Km2 e cerca de 9 400 habitantes. Portugal possui
mais de sete milhões de casas equipadas com fibra ótica e a largura média da
banda móvel é de 23,2 Mbps, enquanto a da rede fixa é de 50,2 Mbps. Um
cidadão não gasta mais de 45 minutos em média para chegar a um serviço
público.
Desmaterializar, aproximar e simplificar com base numa estrutura
tecnologicamente evoluída e geograficamente concentrada, com diferenças
horárias que não excedem uma hora, contribui para a criação de um serviço
público uniforme, mais transparente e assente em plataformas informáticas mais
seguras.
Os cerca de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes residentes no
estrangeiro espalhados em 148 países, dispunham, a 31 de dezembro de 2018,
de um serviço público por cada 427 mil Km2, cada qual servindo uma média de
59 000 clientes. A rede de serviços, com competências e atribuições não
uniformes, compreendendo a diferente tipologia de serviços já assinalada
encontra-se localizada de forma assimétrica e distante de Lisboa, ao ponto de
estarem em funcionamento tanto a Oeste da capital portuguesa, no hemisfério
Norte, a 8.200 Kms de distância ou a 10.200 kms no hemisfério Sul, como a
Leste no hemisfério Sul a 19.600 kms. Entre o posto mais a Oeste de Lisboa
(Vancouver) e o que está situado mais a Leste (Auckland) medeiam 21 horas de
diferença horária.
Nestas condições de dispersão geográfica, quer no plano da população
abrangida quer das estruturas disponíveis, desmaterializar, aproximar e
simplificar não é linear – e não se pode concretizar com base numa solução
global nem assente numa única plataforma de instrumentos de trabalho e
tipologia uniforme de serviços.
E assim se evidencia mais claramente se tivermos em conta as enormes
diversidades das condições tecnológicas locais no acesso à Internet e sua
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velocidade, que constrangem de forma severa o acesso à informação e trabalho
assente em diferentes bases de dados. As atuais exigências do serviço consular
(mais necessidades técnicas com pessoal qualificado e habilitado a praticar atos
relativos à soberania do Estado), não podem ser assumidas com consistência e
certeza jurídica, porque a ação consular continua a assentar num modelo de
trabalho que segue premissas legais que se esgotaram no tempo e carece de ser
revisitado e atualizado.
A grande diferença entre as duas realidades antes citadas (a estrutura
nacional e a rede externa) é condicionadora da transposição da simplificação
administrativa em curso do território nacional para o exterior, na base da
mecânica ou lógica “copy / paste”.
“Vender Portugal”, país moderno e inovador, constitui um desafio
permanente e de importância crescente no mundo em que vivemos. A atividade
consular é um instrumento essencial para a sua prossecução, pois aprofunda os
laços do emigrante e seus descendentes com o seu país, afiança-lhe o futuro na
terra que o viu partir ou nascer, e é um instrumento permanente que também
atrai e convida o estrangeiro a conhecer Portugal.
As motivações e desafios que hoje caracterizam a emigração portuguesa
não são substancialmente diferentes das que marcaram de forma diversa
diferentes vagas de movimentos migratórios havidos ao longo da história e, em
particular, os ocorridos no século passado. Emigrou-se para descobrir, por
razões políticas, para fugir à guerra em África, para melhorar as condições de
vida, por razões profissionais e/ou educacionais, para reagrupamento familiar
ou para prosseguir sonhos de vida.
Se excecionarmos as de ordem política e as motivadas pelo conflito
militar em África nas antigas províncias ultramarinas, todas as restantes
motivações estão hoje ainda presentes na mente de quem quer partir, com maior
ou menor intensidade de fluxos, consoante decorra a situação económica no
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país. Continua-se assim a emigrar, ainda que hoje em número menor que no
passado, daqui decorrendo, contudo, desafios novos para o Estado, que tem de
manter a proteção consular não só aos seus nacionais como também aos
nacionais de outros países membros da UE, em países terceiros. O Estado
enfrenta novos desafios, cada vez mais exigentes e que tem de servir uma
diáspora extensa, projetada e dispersa por todo o mundo mas que é hoje também
diferente daquela que partiu para fora há mais de 30 anos.
O emigrante de hoje – independentemente da sua condição social ou
formação académica – não leva necessariamente uma mala mas, por vezes,
simplesmente um saco com um telemóvel. Não é necessariamente um emigrante
de baixa condição social ou de escassos recursos económicos. Não é
necessariamente um temeroso que se aventura pelo mundo, pese embora hoje
também se viaje para atividades de risco ou aventura.
É sobretudo, e de forma geral, jovem, letrado, mais consciente dos seus
direitos enquanto emigrante, sobretudo no seio da EU. Persegue também
sonhos de uma vida diferente e é muito mais exigente do que a geração que o
antecedeu e menos tolerante para com o Estado que o vê partir. E é tanto mais
exigente, logo, menos tolerante, para o serviço consular prestado, quanto mais
evoluída for a sociedade onde se integra.
Parte para voltar mas sem data de regresso. O mercado de trabalho do
jovem licenciado do ensino superior português é o mundo, querendo descobrilo, não temendo o risco seja em que geografia for. E quando o português sai de
Portugal, mesmo em passeio ou no quadro de experiências universitárias de
menor ou maior duração, isto é, deslocações em turismo, ou de emigração
temporária ou permanente, teme pouco, ainda que por vezes de forma
inconsciente, os riscos que corre ou que pode ter de enfrentar.

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

97

E estas características contemporâneas estão aliás validadas pelos mais
recentes relatórios do INE, Eurostat e da OCDE quanto à mobilidade das
populações.
Segundo os dados mais recentes do INE, verificou-se em, 2018 um
abrandamento do decréscimo populacional que se deve à passagem do saldo
migratório para valores positivos após anos de crescimento migratório
negativo.
De acordo com os dados apresentados pelo Eurostat, em 2017, 3,8% dos
cidadãos da União Europeia (UE) com idades compreendidas entre os 20 e os
64 anos residiam num outro Estado-Membro. O estudo mostra que 13,9% dos
portugueses em idade ativa vivia noutro país da União Europeia, percentagem
que supera largamente a média dos 3,8% e coloca Portugal entre os países do
espaço europeu que mais cidadãos tem a trabalhar no mesmo, pelo que a
percentagem de portugueses em idade ativa a residir noutro Estado-Membro
da UE aumentou 2,9% entre 2007 e 2017.
O Gabinete de Estatística da UE indica Portugal como o quarto país
com mais cidadãos em idade ativa a residir noutro país do espaço europeu.
Segundo o Eurostat, 16,1% dos portugueses que residem no espaço europeu são
licenciados, o que significa um crescimento de 10,5% face ao registado em 2007.
É importante observar, ainda, o sentido inverso, ou seja, comparar a
percentagem de trabalhadores em mobilidade com baixa qualificação entre os
cidadãos da UE. Esta percentagem diminuiu de 30% em 2007, para 24,1% dez
anos depois. No que se refere aos portugueses, em 2017, representavam cerca
de 49,4% em comparação com os 8,2% de alemães. No ano de 2017, Portugal
manteve a maior percentagem de não qualificados emigrados no espaço
europeu, o que também significa que foram os portugueses menos qualificados
que saíram para trabalhar noutros países europeus.
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O Eurostat refere que na maioria dos Estados-Membros a taxa de
emprego dos cidadãos, em mobilidade na UE é superior comparativamente com
a dos cidadãos que vivem no país de origem e é também superior à taxa média
de emprego da UE. Entre os portugueses, 77,8% dos cidadãos a residir noutro
Estado-Membro tem emprego comparativamente com os 73,4% da população
em Portugal, uma diferença de 4,4 pp. E, como já referido, os dados confirmam
que muitas vezes a saída do país não se prende apenas com a procura de
emprego, mas existem muitas outras razões como reagrupamento familiar,
continuação do ensino superior, reforma antecipada e/ou, simplesmente, viver
uma experiência num país diferente.
O International Migration Outlook da OCDE 3 publicado em 2019 com
a análise dos fluxos migratórios confirmou a manutenção a nível elevado de
movimentos migratórios permanentes em 2018 (mais de 5,3 milhões de
pessoas), o que representa um aumento de 2% face a 2017.
É no quadro deste novo enquadramento social e migratório que se crê
dever mover-se a ação consular do Estado, intensificando a modernização da
sua estrutura de serviços, bem como a sua gestão.
O utente consular é também de toda a administração pública central mas
o inverso não é verdade. Como o utente consular mudou e o mundo que o rodeia
também, para se poder servir melhor a diáspora e vender Portugal como país
moderno e inovador, há que olhar para a atividade consular com base numa
estratégia de desenvolvimento tecnológico a médio prazo, assente num modelo
que disponibilize serviços caracterizados pela simplificação e automatismo, sem
pôr em causa a segurança do país.
Inovar, desmaterializar, fidelizar e rentabilizar, são matrizes do
investimento consular futuro que têm de ser desenvolvidas na base de uma visão
estratégica diferenciada para as comunidades em geral e portuguesas em
3

http://www.oecd.org/migration/
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particular, na fiabilidade de estruturas, formação permanente de recursos,
transparência na relação com o público-alvo e eficiência financeira.
Os dados estatísticos

consolidados antes sinalizados apontam

claramente para o peso simétrico que possuem tanto as políticas direcionadas
para apoio consular externo, como de reintegração local de emigrados.
Emigração portuguesa e mobilidade intra Estados, independentemente da
nacionalidade, são hoje duas faces de uma só realidade: a das migrações
modernas tanto marcadas pela globalização dos mercados de trabalho e da
simplificação tecnológica, como pelas carências sociais ou económicas.
Portugal, tradicional país de emigração, não deixará de ter jovens
expatriados ou famílias em processo de reagrupamento externo, mas continuará
também a ser local de novas chegadas de estrangeiros ou retorno de nacionais
emigrados e sua descendência. E não poderá também deixar de responder, no
quadro da nova diretiva ao apoio e proteção consular a nacionais de países
europeus em países terceiros já citada, à gestão de crises e emergências
consulares nos mais diversos locais, tanto mais que a diáspora portuguesa se
espalha por 178 países nos cinco continentes.
Conclusões
A renovação de políticas para a proteção consular das comunidades
migrantes, gestão de crises, promoção do regresso qualificado de nacionais
emigrados, apoio social aos mais desfavorecidos, entre outras, requer estar-se
na posse da gestão de instrumentos adequados e passa, necessariamente por
uma alteração dos seus princípios orientadores e da mudança de paradigmas de
trabalho que já não servem os propósitos com que foram desenhados.
Ao contrário do que hoje sucede, importa ponderar a criação de uma
diferente “política para as comunidades migrantes e proteção consular” e o
redimensionamento da gestão de crises consulares com uma nova abordagem
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estrutural aos processos de prevenção e execução de apoios que lhe estão
subjacentes.
Os serviços periféricos externos do MNE são o veículo exterior da
promoção da imagem do país e, sobretudo, da rede de serviços públicos do
Estado no seu todo, na qual aqueles se integram e têm de ser colocados à
disposição dos seus utentes com qualidade, rapidez e eficácia, tanto no plano
informativo como no de execução.
Ontem, o cartão de cidadão e o passaporte pediam-se apenas
presencialmente; hoje, os pedidos online são já uma realidade; amanhã,
possivelmente, máquinas dispensadoras dar-nos-ão esses documentos. E
Portugal terá de implementar até 2021 o previsto no Regulamento UE
2019/1157 em matéria de reforço da segurança dos bilhetes de identidade dos
cidadãos da UE, que obriga, entre outras, a alterações técnicas na emissão do
CC e respetivo layout. Num futuro não tão distante quanto se possa pensar, a
biometria associada à comunicação móvel poderá até dispensar a utilização
daqueles documentos.
Há que inovar em parceria. A atividade consular tem de beneficiar da
melhor robustez financeira e sustentabilidade no tempo que sirva m de base à
simplificação administrativa em curso em Portugal, sob pena de ela perder as
características de proximidade com o emigrante que são essenciais para manter
a diáspora ao lado do país. Pois, com exceção dos casos de emergência, catástrofe
natural ou graves crises políticas em países de importante concentra ção das
comunidades, crê-se que são sobretudo os Governos que precisam das
comunidades portuguesas.
Se não houver mudança de modelos de negócio, a distância que existe já
hoje entre o ritmo, o avanço e a projeção laboratorial da desmaterialização
administrativa em território nacional da complicação burocrática externa, vai
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continuar a agravar-se pois a administração pública em Portugal possui áreas
de atividade que evoluem de forma mais célere do que a que ocorre no exterior.
Não pode haver modelos novos de atividade e gestão consular que sejam
eficazes e rentáveis se quem os dirigir não controlar os meios tecnológicos
indispensáveis à sua implementação.
E a atividade consular de natureza documental será, sobretudo no
futuro, gestão de tecnologia, devendo autonomizar-se progressivamente, das
políticas governativas para as comunidades portuguesas que, tendencialmente,
terão de incidir nos já identificados vetores de apoio social, promoção da
afirmação das novas gerações nas sociedades de acolhimento, defesa e promoção
da língua e cultura portuguesas, acolhimento de novos migrantes e captação
seletiva de investimento da diáspora. Mas estas políticas não devem estar
associadas nem condicionar os instrumentos de gestão da tecnologia,
subjacentes ao funcionamento dos serviços a oferecer aos seus clientes.
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Diplomacia e política externa num mundo
globalizado1
Cíntia Martins *
Pedro Ponte e Sousa**

Resumo: O conceito de globalização e a noção de global permanecem pouco
compreendidos, nomeadamente numa dimensão mais política destes fenómenos.
Tidos como demasiado abrangentes, ou apenas sinónimos de uma integração
económica global, foram largamente menorizados ou ignorados por decisores e
cientistas políticos. Este artigo pretende ser uma breve introdução à relação
entre globalização, política externa e diplomacia. Defendemos que a
globalização afeta e altera/adapta/molda a política externa e diplomacia; mas
também que faltam ainda estudos empíricos sistemáticos que permitam analisar,
de forma mais concreta, e com evidências adicionais, tais alterações. Discutimos
brevemente a literatura existente sobre o tema, de modo a salientar a relevância
deste objeto de estudo para uma melhor compreensão da diplomacia e política
externa contemporâneas.
Palavras-chave: Diplomacia, Globalização, Política Externa, Soberania
Introdução
O conceito de globalização e a noção de global entraram nas realidades
económicas, políticas, sociais e culturais no final do século XX, e ganharam um
espaço-chave na discussão desses fenómenos. Entre significarem estritamente a
integração económica global, uma "compressão do mundo" mais ampla, ou
apenas chavões que se tornaram moda, passaram a incluir tudo o que é
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conhecido e não conhecido, contribuindo tanto para compreender a lógica de
interdependência como para confundir o que se pretende dizer quando se fala
de global ou de globalização. Tido como um processo demasiado amplo, tanto
que seria quase intangível ou imensurável, foi sistematicamente pouco
compreendido, ou até ignorado, tanto por cientistas como por decisores
políticos.
Estas dificuldades foram ainda mais visíveis no que toca à compreensão
da globalização política. Dependente da disseminação do capitalismo e do
avanço tecnológico, o efeito direto da globalização no campo político, fosse este
interno ou internacional, nunca foi muito claro. Seria a disseminação da
democracia? A explosão do número de organizações internacionais ou a
fragmentação da lógica de superpotências? A fragmentação do poder do Estado,
da sua centralidade na resolução de problemas? Para isto poderão ter
contribuído tanto o menor grau de globalização política quando comparada com
a globalização económica e financeira, e até a globalização cultural, bem como
a escassa atenção que a Ciência Política e as Relações Internacionais deram a
este processo – dois elementos que provavelmente se terão alimentado
mutuamente.
Este breve texto não pretende ser um estudo exaustivo da relação entre
globalização e política externa; pretendemos, todavia, discutir como (ou se) a
globalização afeta e altera/adapta/molda a política externa e diplomacia.
Apresentaremos as linhas gerais deste debate, com especial atenção àqueles
autores que, de forma geral, argumentam por tal posição, mesmo quando têm
perspetivas bastante diferentes sobre essa relação. Da análise da produção
científica sobre o tema fica claro que faltam ainda estudos empíricos
sistemáticos que permitam analisar de forma mais concreta e com evidências
tais alterações. Mais uma vez, este texto é apenas uma aproximação inicial a
dimensões relevantes desse tema.
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O artigo divide-se em duas grandes partes: a primeira, “Teorias da
globalização e política externa”, pretende compreender este debate na relação
entre globalização e política externa desde as perspetivas das teorias da
globalização, bem como dos estudiosos sobre política externa. É também
importante salientar a relação entre globalização e europeização, com influência
simultânea na política externa e diplomacia dos Estados-Membros. A segunda,
“A influência da globalização na diplomacia”, foca três dimensões concretas em
que esta relação se viu alterada: soberania, meios de comunicação/tecnologias,
e a diplomacia e a guerra. Em suma, pretende-se demonstrar diferentes
dinâmicas da globalização que influíram e moldaram a diplomacia e a política
externa, em formas que nem sempre foram unívocas e que por vezes foram
contraditórias, pouco claras e paradoxais.
1. Teorias da globalização e a política externa
Falar de globalização é levantar um debate extenso e complexo que se
tem arrastado ao longo de toda a existência deste conceito. São três as linhas de
pensamento que se debatem sobre este termo: os hiperglobalizadores, que
prenunciam a perda completa de soberania por parte dos Estados na gestão da
sua própria economia e sociedade; os céticos, que rejeitam a ideia de globalização
e salientam que, apesar de qualquer mudança que possa ter existido ao longo
dos tempos, tanto os Estados como a própria geopolítica continuam os
principais motores da política internacional; e os transformacionistas, que
reconhecem a emergência de uma nova ordem política global e de uma linha
mais ténue a separar assuntos locais e internacionais, que, de forma genérica, se
situam entre as posições dos hiperglobalizadores e dos céticos (McGrew, 2014,
p. 16). Com este texto não se pretende discutir onde se encontra a razão, mas
sim compreender como a globalização acabou por moldar a política externa e a
diplomacia.
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No entanto, qualquer uma destas teorias é tão controversa como a
própria definição de globalização. Independentemente do espaço temporal em
que coloquemos o início da globalização1, ou da intensidade com que esta afetou
o panorama internacional, a verdade é que as dinâmicas mundiais entre Estados
se alteraram ainda no século passado, de uma forma nunca antes vista. A
evolução da economia, as interações

culturais, os desenvolvimentos

tecnológicos e a abertura das fronteiras a todos estes aspetos, influenciaram os
Estados enquanto atores do sistema político internacional e, por conseguinte, a
configuração da sua política externa e diplomacia.
Utilizando novamente McGrew (2014), este autor caracteriza a
globalização em quatro pontos essenciais para a discussão aqui proposta:
•

A transmissão para lá das fronteiras de atividades políticas,
sociais e económicas, influenciando, desta forma, outras
comunidades distantes;

•

A intensificação da interconexão social entre comunidades
dispares;

•

A evolução dos sistemas de transporte e comunicação, que
permitem inter-relações globais, aumentando, igualmente, a
velocidade da transmissão de ideias, bens, informação, etc;

•

O estreitamento entre o local e o global, uma vez que “local
events may come to have global consequences and global events
can have serious local consequences, creating a growing
collective awareness or consciousness of the world as a shared
social space, that is globality or globalism” (p. 18).

1

Ver Waters (2001).
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Assim, a distinção entre doméstico e internacional encontra-se mais
corroída quando falamos de uma política externa influenciada pela globalização.
As questões que este conceito acarreta são tão variadas que vão muito além da
interdependência e da internacionalização dos problemas estatais, mas também
de uma mudança e partilha da própria organização social, económica e política
do mundo (McGrew, 2014, pp. 18-21).
As previsões gerais sobre a relação entre globalização e política externa
tendem a encaixar, em parte ou no todo, na visão daquelas teorias da
globalização sobre o Estado e a sua agência: ou uma política externa mais
esvaziada de conteúdo, uma vez que a disseminação da democracia e da
economia capitalista implicariam menos alternativas nos processos de
formulação e decisão política (logo ‘menos política’) (Hill, 2003); ou que a
globalização retirou, em grande medida, a agência a boa parte dos atores, e que
estruturas eminentemente globais tinham centrado em si (todo) o poder de
decisão (Urry, 2003); ou que a globalização conduz a um conjunto de alterações
à política externa, alterando (a importância de) certas dimensões da política
externa de um Estado (nomeadamente, eliminando muitas das funções da
diplomacia clássica) (Jönsson, 2002).
Apesar de uma boa parte dos autores sobre o tema, excetuando aqueles
mais céticos da globalização ou realistas nas Relações Internacionais,
concordarem quanto à relevância da globalização para a política externa, pelo
menos naquilo em que influencia o panorama internacional em que este se
insere, a literatura existente e os estudos empíricos aprofundados sobre o tema
são escassos e limitados (Keukeleire & Schunz, 2008). Assim, a generalidade dos
trabalhos expõe breves traços gerais sobre as alterações de forma e conteúdo
que a política externa atravessa e enfrenta, devido à globalização ou facilitadas
por esta. Estas limitações decorrem de ambos os campos de estudo: por um lado,
“foreign policy is increasingly portrayed as yesterday’s fad rather than as a
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constitutive practice of contemporary global politics (Hellmann & Jorgensen,
2015, p. 1)”; por outro, “an examination of what appear to be the best-known
works on and forums for globalization reveals that foreign policy (…) has been
virtually excluded from GT [globalization theory]” (Aran, 2011, p. 708),
fenómenos que se cruzam e reforçam a forma incipiente como os estudos sobre
a globalização têm compreendido a política externa, e como os estudos de
política externa têm percebido a globalização como uma dimensão relevante.
Aliás, a própria noção de política externa parece tentar ser cada vez mais
ultrapassada pela agenda da política global e da governação global (Hellmann
& Jorgensen, 2015).
Relativamente à estratégia da política externa, Scholte (2005) defende
que existem três elementos através dos quais a globalização ‘reconstituiu’ o
Estado e, em consequência, o conjunto das suas relações externas: uma maior
complexidade na defesa dos interesses nacionais ou globais (mais difíceis de
identificar e menos homogéneos); uma redução dos incentivos para os conflitos
entre Estados; e o aumento da necessidade de relações transnacionais e
cooperação com outros Estados, mesmo para atender à sua jurisdição territorial,
o que demonstra a interpenetração entre o interno e o externo.
Quanto à forma de condução da política externa (e da diplomacia),
Neumann (2015) salienta que ocorreram: a explosão do número de cimeiras com
chefes de Estado e governo (summit diplomacy), e a centralização nestes dos
assuntos de política externa; o aumento de atividade internacional pelos
ministérios e a disseminação de departamentos para as relações internacionais
em todos os ministérios; e a maior participação dos gabinetes do primeiroministro na política externa, para coordenar diferentes áreas da gov ernação.
Por fim, é também o conteúdo da política externa que se altera em
consequência da globalização. E, ao mesmo tempo, procura influir sobre esse
mesmo processo de globalização. Isto decorre de uma maior competição de
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atores em política externa, dependente de vários níveis de decisão política, entre
o global, regional, nacional, subnacional e local; uma política externa com maior
atenção ao ambiente externo, mais coligações temporárias e uma maior
operação em rede; e incluindo até o próprio objetivo de moldar as estruturas de
política global, de forma explícita e implícita, na sua agenda (Keukeleire &
Schunz, 2015; Baumann & Stengel, 2010).
1.1. Globalização, europeização, e política externa europeia
Como mencionámos acima, a disseminação da democracia e da economia
capitalista poderiam indicar uma maior aproximação de diferentes políticas
externas ou, por outras palavras, que estas se encontrariam mais homogéneas
dada a menor amplitude de possíveis alternativas de formulação e decisão.
Um dos elementos que tem fomentado esse processo é a procura de
soluções políticas de âmbito regional que combinam uma dimensão geográfica
e de identidade com a implementação de organizações internacionais. Estes
contribuem para uma maior interdependência e para a prossecução de objetivos
comuns.
A União Europeia, entre outras instituições, é resultado desta mesma
lógica de integração regional. Um dos aspetos mais relevantes no
aprofundamento da integração da instituição tem sido o desenvolvimento de
uma política externa comum, a Política Externa e de Segurança Comum
(PESC). Partindo de uma base anterior de tentativa de cooperação mais
informal e informação entre os seus Estados-Membros sobre questões de
política externa, a PESC é instituída em 1993, pelo Tratado de Maastricht, com
valores e interesses comuns, mas continuando a assentar na cooperação
intergovernamental (Coelho, 2017).
Neste contexto, a ideia de europeização é particularmente relevante.
Assenta na influência da UE sobre os Estados-Membros e defende que as

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

110

políticas internas dos Estados têm sido moldadas pela participação na
organização, o que também se aplica à política externa destes. Aliás, tem sido
defendido que a própria procura por uma política externa da União decorre
deste processo mais vasto de europeização (Özcan, 2008). E a europeização
corresponde a um processo de convergência, quer pelas limitações a uma
política externa independente que a participação na UE e na PESC implicam
(Manners e Whitman, 2000), quer pela disseminação de ideias e diretiva s de
Bruxelas (Wong e Hill, 2011).
Todavia, uma questão maior tem que ver com a relação entre
europeização e globalização; ou melhor, o que é que pode ser atribuído a uma
ou a outra. Featherstone (2003, p. 4) afirma que "within the international
system, the relationship between europeanization and globalization is often
difficult to distinguish in case studies of domestic adaptation, obscuring the key
independent variable". Estes são fenómenos pelo menos em parte coincidentes,
do ponto de vista temporal e geográfico, sendo que a europeização, mais
concreta e imediata que a globalização, conseguiu analisar de forma mais
detalhada o seu impacto na política externa. É, portanto, necessária uma
distinção mais clara e uma melhor compreensão das ligações entre a
globalização e a europeização, para que melhor

se compreendam,

respetivamente, os efeitos da globalização e da europeização na política externa
dos Estados.
2. A influência da globalização na diplomacia
Como refere Campbell (2015, p. 2), sendo a diplomacia um dos
instrumentos que coloca em prática a política externa, também esta se apresenta
mutável perante a conjuntura internacional, com a abertura das fronteiras e a
alteração das prioridades de cada um dos Estados.

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

111

Assim, comecemos por definir a diplomacia como uma das fundações
mais importantes do sistema e das relações internacionais. O século XX ficou,
marcado pelo aparecimento da diplomacia multilateral em detrimento da
bilateral, “pela complexidade crescente das funções diplomáticas e pela
personificação da política externa” (Sousa, 2005, p. 64), tendências que têm
vindo a acentuar-se no presente século.
Alguns autores, como é o caso de Brian Hocking (1999, p. 18),
argumentam, aliás, que as organizações estatais perderam, com a globalização,
algum do seu poder e monopólio no que toca ao meio diplomático. Ao mesmo
tempo, as organizações não estatais aumentaram tanto em número como
importância ao adquirirem, também elas, estas funções.
Campbell (2015, p. 5) realça outro aspeto igualmente relevante,
perguntando-se se a globalização alterou de facto a diplomacia. A isto o autor
responde que a natureza da diplomacia se mantém apesar das alterações globais,
ou seja, continua a exercer-se em torno da construção, manutenção e utilização
das relações com um fim diplomático (cooperação, paz, etc). O que se altera, na
verdade, é a forma como se faz diplomacia já que o Estado perde o monopólio e
outras entidades entram nesse meio.
Posto isto, partiremos de seguida para uma análise da influência da
globalização na diplomacia tendo em conta três aspetos relevantes: a soberania
dos Estados, o conceito de guerra e os meios de comunicação/tecnologias.
2.1. Diplomacia e soberania
A diplomacia requer a soberania dos Estados para funcionar? É verdade
que a globalização afetou o monopólio da soberania dos Estados e, desta forma,
perfaz um efeito adverso na diplomacia estatal, uma vez que “sovereignty today
is increasingly understood as the shared exercise of public power and authority
between national, regional, and global authorities” (McGrew, 2014, p. 28). O
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espaço diplomático deixou de pertencer única e exclusivamente aos Estados,
onde, atualmente, fazem parte uma série de outras figuras como os jornalistas
ou as ONG. Da mesma forma, e como já foi mencionado anteriormente, também
a política externa ganha especificidades internacionais no que toca à sua
dimensão, passando assim a ser partilhada por um conjunto de atores, alguns
não estatais. Por fim, temos a rapidez da comunicação entre Estados, que será
analisada mais à frente (Campbell. 2015, pp. 6-7).
“It has argued that globalization reconstructs the world as a shared
social space. It does so, however, in a far from uniform manner: contemporary
globalization is highly uneven and it is as much a source of conflict and violence
as of cooperation and harmony. […] Sovereign statehood is being transformed
such that a conceptual shift in our thinking is required: from international
(inter-state) politics to global politics-the politics of state and non-state actors
within a shared global social space. (McGrew, 2014, p. 29)
Para além da presente questão da soberania, Daryl Copeland (2009, p.
4) levanta outro dilema pertinente. Para este autor, o problema não se encontra
apenas na perda do monopólio diplomático por parte dos Estados mas,
igualmente, na falta de preparação por parte dos diplomatas para lidar com
questões tão adversas e díspares provocadas pela globalização.
“Diplomats, as they have traditionally been trained and developed, are
particularly ill prepared to diagnose or treat the growing range of political,
economic, and, especially, science-based global problems that have become a
prominent feature of the evolving international landscape. Like the bases for
the new security, the diplomat, too, must be reimagined.” (Copeland, 2009, p.
4)
Por conseguinte, os Estados perdem a sua exclusividade, mas a
diplomacia continua a prevalecer e manter influência no panorama global, com
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uma metodologia e atores distintos, tendo em conta que as anteriores formas se
tornam menos relevantes perante o novo contexto global do mundo.
2.2. Diplomacia e os meios de comunicação/tecnologias
“Communication is one of the logically necessary conditions for the
existence of international relations. Without communication, there is no
diplomacy.” (Jönsson, 2016, p. 79)
A globalização trouxe consigo uma importância crescente dos meios de
comunicação dentro do panorama internacional e, por conseguinte, na forma de
se fazer diplomacia. Com isto, e utilizando as palavras de Hocking (1999, p. 16)
a título de exemplo, a atividade humana que se cria a nível global perfaz um
relacionamento entre Estados muito além das distâncias geográficas ou
administrativas.
A proliferação de pessoas, ideias e produtos a nível internacional,
provocada pelo desenvolvimento das tecnologias e da comunicação, facilitou a
interconexão social, política e económica entre Estados. Para mais, “in addition
to changes in the structure of international relations there are also changes to
patterns and practices in the flow of information, including the emergence of
social media as a key mechanism for the mobilization and communication
within and across societies” (Whitman, 2015, p. 17).
Assim, e para lá da “intensificação e aceleração dos intercâmbios e
atividades sociais” (Steger, 2006, p. 20) facilitados pela globalização e pelo
avanço tecnológico, este mesmo desenvolvimento constrói um certo dilema a
nível político-diplomático. A quantidade e a rapidez com que se disponibiliza a
informação e a facilidade de locomoção mobiliza outros grupos não estatais para
diversas causas, ao considerar-se o Estado menos eficaz na resposta a estas
questões que emergem.
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Todavia, e de uma forma geral, a estrutura diplomática teve poucas
mudanças, e só recentemente tem compreendido que a sua organização mais em
rede e menos hierárquica, bem como tornarem-se mais proativos na relação com
jornalistas e outros atores interessados na informação e posições desse
ministério, seriam essenciais para se manterem como elementos importantes
nos processos de tomada de decisão e implementação, bem como numa lógica
de comunicação instantânea, descentralizada, e em rede (Neumann, 2015, p. 53;
ver também Cooper et. al., 2008).
2.3. Diplomacia e guerra
Os objetivos principais da diplomacia ao longo dos tempos centraramse sempre na preservação dos interesses dos Estados a partir da defesa da paz e
na prevenção de conflitos (Jesus, 2017, pp. 151-152). Esta relação íntima entre
diplomacia e a guerra não se altera com a globalização, no nosso entender,
ganhando apenas novos contornos. De facto, como refere António José
Fernandes (2015), “a dinâmica do poder mundial modificou-se sensivelmente
nos últimos anos, na medida em que a importância relativa que se atribuía ao
elemento militar do Poder diminuiu” (p. 170).
Com a abertura de fronteiras e a facilidade de movimentação entre
Estados, surgiram também novos perigos que obrigaram a diplomacia a
especializar-se na gestão de riscos. Por meio da diplomacia, os Estados
reconhecem um problema comum abrangendo a ação externa a todos os
membros.
Outra questão que pode ser levantada encontra-se precisamente nas
consequências da alteração da estrutura fundamental do sistema internacional.
Isto é, e como explica Hocking (1999, p. 20), a própria natureza da guerra e as
preocupações dos agentes estatais sofrem alterações num mundo globalizado
onde a maior apreensão não se encontra num conflito mundial, como
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anteriormente observado, mas sim nas discórdias regionais e no medo de
contágio a outros Estados.
Notas finais
Este artigo apresentou diferentes perspetivas sobre a relação entre
globalização e política externa, e globalização e diplomacia. A erosão da
fronteira entre o interno e o internacional deveria estar no centro de um debate
mais amplo sobre esta relação (e até sobre a política externa e a diplomacia para
o século XXI); todavia, tal não tem ocorrido.
Tomar a globalização como um mero sinónimo de integração económica
ou como um fenómeno demasiado amplo tem impedido uma discussão mais
aprofundada sobre as mudanças provocadas no Estado e, de igual forma, como
é que este tem lidado com a primeira. As asserções dos autores que entendem
que a globalização afeta e altera/adapta/molda a política externa e diplomacia
parecem estar de acordo com as mudanças de política interna e internacional
que se têm verificado quanto a estas; continuam, todavia, a faltar estudos que
analisam tal relação de forma mais concreta e sistemática, e que portanto
fundamentem tais asserções. Esta sintetização e breve discussão do tema não
deixa, porém, de ser um elemento essencial para se compreender a relevância e
o potencial que este objeto de estudo tem, tanto para uma compreensão mais
exata do ambiente externo e como este afeta a política externa de um Estado,
bem como contribuir para que os decisores consigam reconhecer melhor as
implicações da globalização na ação externa e tomar decisões mais eficazes para
os seus objetivos.
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Diplomacia 2.0: riscos e oportunidades num tempo
de transição digital1
Duarte Bué Alves *

Resumo: O tempo de transição digital em que vivemos tem impacto no modo
como se exerce a atividade diplomática e, em concreto, a diplomacia pública. As
redes sociais têm hoje um papel preponderante – pelo baixo custo do seu uso,
pelo alcance, pela difusão e pela aparentemente simplicidade. Mas não é um
mundo isento de riscos, desde logo obrigando à aprendizagem de novas
linguagens, de uma nova gestão do fluxo da informação e de um controlo
rigoroso de precisão e transparência. Plataformas como o Facebook, o Twitter
e o Instagram são instrumentos que vieram para ficar na vida dos diplomatas
permitindo revisitar as narrativas tradicionais e multiplicar os atores
envolvidos numa abertura sem precedentes.
Palavras-Chave: Diplomacia digital; redes sociais; transição digital; ciberdiplomacia; diplomacia pública
O primeiro telegrama de sempre da história diplomática foi enviado nos
anos 60 do século XIX por uma legação britânica. Quando o recebeu, o ministro
dos estrangeiros, Lord Palmerston, terá dito: “My God, this is the end of
diplomacy”. Como sabemos, não foi. Receios semelhantes, rezam as notas de
rodapé da história, terão surgido com o aparecimento do telefone e, já entrados
no século XX, ainda havia quem se lamentasse da perigosidade do telefone para
transmitir informação e instruções. Hoje, de acordo com um estudo recente,
97% dos Estados das Nações Unidas mantêm presença regular no Twitter,
apenas se excluindo do mundo de comunicação digital os governos do Laos,
Mauritânia, Nicarágua, Coreia do Norte, Suazilândia e Turquemenistão. Este
artigo pretende refletir sobre a realidade contemporânea da diplomacia digital,
que alguns autores chamam também e-diplomacia, ciber-diplomacia, diplomacia

1

Este artigo foi concluído em 2019, antes da crise pandémica e, portanto, não
contempla uma análise das suas repercussões no plano da diplomacia digital
*
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2.0, diplomacia em rede ou twiplomacia. Apresenta-se um retrato breve do que
fazem os principais atores internacionais neste domínio e tenta-se sistematizar
o que a literatura tem apontado como sendo as principais vantagens ou
oportunidades, e, não menos, os riscos que a mesma encerra. Sabendo que
praticamente 3 mil milhões de pessoas usam redes sociais (sendo que são 90%
na faixa etária de cidadãos com menos de 30 anos) e que o rolo compressor da
digitalização tem vindo a operar uma transição profunda nas sociedades
contemporâneas, forçoso é concluir que a diplomacia não ficará imune a esta
megatendência global dos nossos dias e terá de com ela se interrelacionar da
melhor forma possível.
A reflexão sobre o tema da diplomacia digital comporta, salvo melhor
opinião, três ângulos possíveis de análise:
(i) O primeiro é o da diplomacia pública: trata-se de analisar o modo
como os governos, os ministérios dos Negócios Estrangeiros, as
missões diplomáticas e os diplomatas fazem uso das redes sociais
para comunicar. Comunicar aqui deve ser entendido de forma ampla,
abarcando a explicação de uma posição, a promoção do país, a
resposta a situações de emergência, o controlo de danos, a
divulgação de informação e a disponibilização de serviços entre a
administração e os cidadãos (no domínio consular, por exemplo).
(ii) Num segundo plano, podemos considerar a cibersegurança e tem
a ver com a importância crescente do ciberespaço na segurança e
defesa. A par dos pilares tradicionais (terra, ar e mar) é hoje
consensual que o pilar digital é tão relevante como os demais,
princípio que ficou consagrado na Cimeira da NATO de 2014, em
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Gales. Mas diríamos que este segundo plano abarca ainda, além das
questões de segurança, a questão da liberdade da internet, do livre
fluxo de dados (free flow of data) e dos meta-dados, questões que vão
merecer atenção crescente da comunidade internacional nos
próximos anos.
(iii) Finalmente, num terceiro patamar, devemos refletir nos efeitos
da inteligência artificial e os seus instrumentos: internet das coisas,
machine learning, algoritmos, o big-data ou o blockchain. Que efeitos
terão estas ferramentas sobre as nossas sociedades, maxime do ponto
de vista ético – e também sobre a diplomacia – é algo que merece
análise. Certo é que se trata aqui, mais do que de uma transição, de
uma “metamorfose” sem precedentes (Kissinger et al., 2019). A partir
do momento em que um computador ganhou um jogo de xadrez aos
homens (Alphazero, em dezembro de 2017) podemos antecipar que
tudo é possível, inclusive, no limite, o enquadramento decisional de
uma opção estratégica no domínio da política externa feita no plano
puramente digital, decorrência inevitável da teoria dos jogos
associada à inteligência artificial.
Sendo preciso fazer opções decorrentes da limitação de espaço, este
artigo só irá analisar a primeira destas dimensões, ligada à diplomacia pública.
Brevíssima referência histórica e enquadramento teórico da diplomacia
digital
A generalidade dos autores que tem analisado as questões da diplomacia
digital (Manor, 2016; Adesina, 2017; Rashica, 2018) aponta as primaveras
árabes como o seu momento criador. Mas a verdade é que esse foi, em rigor, o
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momento da grande difusão, onde as redes sociais tiveram um papel relevante
– talvez determinante – e saíram das ruas e dos telemóveis, entrando nas
missões diplomáticas: em poucos dias, o ativista egípcio Wael Ghonim tornouse um influencer global, difundindo a revolução do Cairo através do Facebook.
Ler a matriz do que se passava na Praça Tahir já não era possível sem estar
ligado ao Facebook. A partir de então, como nunca antes, percebemos o papel
das redes sociais como forma de divulgação planetária de movimentos sociais
ou políticos.
Num registo mais sombrio, o aparecimento do autoproclamado Estado
Islâmico viveu também, em parte, da lógica desmaterializada das redes, para
difundir as suas ideias e para recrutar jihadistas (mais de 50 000 contas Twitter
ativadas; comunicações através da plataforma Telegram). Se no caso das
Primaveras Árabes os poderes instituídos foram em grande parte apanhados de
surpresa (e não estavam preparados para reagir porque não conheciam a
linguagem necessária à contra-narrativa) no caso do ISIS, o Departamento de
Estado e o Pentágono reagiram quase de imediato e esse é hoje um dos
principais domínios de ação da Coligação Global anti- Daesh.
A última década foi pródiga na aceleração desta tendência, como o
provam os tweets do Presidente Trump ou o papel do Whatsapp para a eleição
do Presidente Bolsonaro. A “diplomacia pública” (um termo cunhado pelo
diplomata norte-americano Edmund Gullion em 1965) ganhou novos
contornos: mantem-se válida a premissa de sempre de “influenciar e interagir”,
mas trata-se agora de trabalhar num contexto de um tempo (muito) acelerado
(levou 75 anos a que o telefone atingisse 100 milhões de utilizadores; o
Facebook atingiu a mesma cifra em 4 anos), em que importa conhecer novas
gramáticas cognitivas (abreviaturas, hashtags, emojis), gerir o big-data (à escala
de uma missão diplomática, como discernir o que é relevante entre o excesso de
informação?) e viver num ambiente em que não há margem para falhar no que
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diz respeito à transparência (tudo pode ser verificado numa pesquisa Google),
na interatividade, no diálogo em tempo real e na informalidade.
Se quisermos enquadrar conceptualmente o fenómeno da diplomacia
digital parece poder dizer-se que estamos claramente no domínio daquilo que
Joseph Nye cunhou em 1990 como soft power: instrumentos de influência
cultural, ideológica ou imagética que permitem “achieve goals through
attraction rather than coercion”. Hoje sabemos que, embora coexistindo com os
instrumentos de hard power, o soft power é porventura mais eficaz, mais
duradouro e mais facilmente aceite. Toda a diplomacia digital seria assim, na
aceção de Nye, um modo de influenciar e cunhar o tempo de modo “suave”.
Vários Ministérios dos Negócios Estrangeiros têm analisado este
fenómeno e trabalhado sobre ele. Talvez o primeiro tenha sido o Departamento
de Estado Americano que teorizou sobre o assunto em 2014 (21st Century
Statecraft, durante o consulado de Hillary Clinton) alertando para a necessidade
de complementing traditional foreign policy tools with newly innovated and adapted
instruments of statescraft that fully leverage the technologies of our interconnected
world. Mas já antes disso, em 2002, o mesmo Departamento de Estado tinha
criado a Taskforce on eDiplomacy (2002), depois rebaptizada como Office of
eDiplomacy e hoje integrado no Bureau of Global Public Affairs. Igualmente o
Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico tem um departamento para
esse efeito e também as organizações internacionais apostam firmemente neste
campo: o SG das Nações Unidas é um recém-chegado ao Instagram (apenas112
mil seguidores em outubro de 2019, mas mais de 3,5 milhões na conta oficial da
ONU); a OCDE tem um sólido registo nas redes sociais (270 mil seguidores no
Facebook mas quase 600 mil no Twitter), o mesmo acontecendo com a
Comissão Europeia. Voltaremos a este ponto mais à frente.
Dir-se-ia que, afastado um certo desvario dos ciberutopistas, melhor
será alinhar pela prudência dos ciber-realistas, percebendo que os mundos online
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e offline são duas realidades interconectadas, que se influenciam mutuamente e
que, hoje em dia, não chegaremos a perceber uma sem a outra.
Oportunidades
As vantagens de uma diplomacia digital como instrumento de
diplomacia pública são imensas. Vejamos as principais oportunidades que tal
instrumento oferece.
Em primeiro lugar, a mais relevante vantagem parece ser que o uso da
onda digital permite chegar onde antes não se tinha chegado: toda a informação
divulgada é instantaneamente global, rompe com todas as fronteiras (ou quase
todas, porque não logra vencer as grandes muralhas de bloqueio tecnológico) e
chega a audiências anteriormente impensáveis através dos meios tradicionais
(editais; cartas; anúncios de jornal). Uma página de Facebook pode dar
informação útil sobre o funcionamento de uma embaixada; uma conta de
Instagram mostra a atividade pública do chefe de missão; uma conta Twitter
pode explicar posições políticas assumidas pelo país.
Mas o mais interessante é que o mundo digital pode servir para que
exista um diálogo que o mundo real não permite: com relações diplomáticas
cortadas desde 1980, os EUA não têm, evidentemente, uma embaixada física em
Teerão mas têm uma embaixada virtual que pode ser acedida no site
https://ir.usembassy.gov/ e que, em inglês e em persa, explica que “this place
is for you, the Iranian People…”, dirigindo-se diretamente ao povo iraniano, e
assumindo querer ali desconstruir alguns mitos. Este exemplo mostra que a
inexistência de uma representação diplomática física não impede o diálogo
direto com as populações e de forma altamente eficaz.
No mesmo plano, há uns anos, quando esteve na moda uma plataforma
chamada Second Life (que teve assinalável mas fugaz sucesso), a Suécia abriu
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uma “embaixada virtual” nesse “país”, o que deu direito a notícia na BBC e na
revista Foreign Policy.
Mesmo descontando este caso mais bizarro, a verdade é que estamos
perante um instrumento que permite chegar a vastas audiências sem recurso a
mecanismos de intermediação tradicionais, como sejam a imprensa ou a rádio.
Uma outra vantagem evidente é a rapidez a baixo-custo. Tendo um
elevado número de seguidores, um ministério dos estrangeiros ou uma missão
diplomática podem conseguir fazer passar a mensagem desejada praticamente
de forma instantânea: uma vitória numa eleição em Nova Iorque pode ser do
conhecimento de um cidadão desse país que esteja em Perth segundos depois; o
ambiente numa cimeira do G7 pode ser do conhecimento global segundos
depois de publicada uma fotografia de uma reunião no Instagram (já veremos
este caso em particular). Esta difusão global e quase ilimitada faz-se a custo
próximo do zero já que para tal basta um smartphone. No contexto em que a
generalidade das missões diplomáticas enfrenta limitações de recursos e, ao
mesmo tempo, lhes é pedido que façam mais e cheguem mais longe, os
instrumentos de diplomacia digital podem ser uma ferramenta da maior
utilidade.
Em terceiro lugar, e daqui decorrendo, nunca foi tão fluida a noção de
distância e proximidade entre as missões diplomáticas e o público. Mas essa
proximidade, no mundo contemporâneo, e a partir do momento que assume
estar no campo digital, tem de ser interativa. Ela só cumpre o seu desígnio se
os seus promotores aceitarem a regra do diálogo, da interação e de ir a jogo
num tabuleiro com uma multiplicidade de atores. Esta entrada no mundo digital
obriga a um diálogo com a imprensa, os académicos, os cidadãos do próprio país,
os estrangeiros, os turistas, os viajantes e os empresários e investidores.
Também aqui se prova que, rompendo com a tradição clássica puramente para-
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estatal, emergem novos atores no domínio da política externa, de que os
exemplos das Primaveras Árabes são novamente o exemplo paradigmático.
Este outreach completamente inovador (na forma e no alcance) e, em
paralelo, a importância do diálogo envolvendo uma multiplicidade de atores
(multi-stakeholder) não pode deixar de contribuir para o reforço de relações entre
todos os players que forçosamente se conhecem melhor e se influenciam em
conformidade. Se o terreno tradicional da atividade diplomática é – ou era – as
relações entre Estados, essa assunção está hoje longe de corresponder à nova
realidade. Longe vai a rigidez dos Tratados de Vestefália, Viena ou Versalhes:
como bem sintetiza o documento de referência do Departamento de Estado
sobre esta matéria, “in addition to state-to-state diplomacy, we have added
state-to-people, people-to-state and people-to-people”. E esta nova forma de
comunicar, “transnational in scope and unconventional in tone”, empurra os
atores diplomáticos para a escuta e o diálogo com novas audiências. I sto tem
riscos e apresenta não poucos desafios, como a seguir referiremos.
Vale a pena trazer à colação um exemplo: no seguimento do terramoto
que assolou o Japão a 11 de março de 2011, a Embaixada de Portugal em Tóquio
não só criou um email dedicado às situações de emergência como também
aproveitou o blog (que já existia) para estabelecer um canal de comunicação
dirigido à comunidade portuguesa residente no Japão, aos viajantes que ali
estavam ocasionalmente e às famílias que, de Portugal, acompanhavam o
assunto com ansiedade. A embaixada publicava várias vezes ao dia a informação
oficial que recebia das autoridades japonesas, a informação partilhada em sede
de coordenação comunitária para os assuntos consulares, bem como ia
publicando os conselhos e instruções que iam sendo recebidos (de companhias
aéreas, seguradoras, de aconselhamento aos viajantes, racionamento energético
e de água, etc). Também nesta altura a Embaixada criou uma página de
Facebook com os mesmos objetivos. A partir do momento em que a vertente
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nuclear assumiu clara preponderância, estes canais disponibilizaram informação
da AIEA e da EURATOM sobre as medidas tomadas face aos incidentes com
os reatores de Fukushima, já que os receios sobre o impacto do nuclear eram o
que mais atemorizava a comunidade portuguesa. Com os instrumentos
disponíveis ao tempo e com o que era a moda digital vigente (os blogs ficaram,
entretanto, ultrapassados), trata-se de um exemplo que funcionou com
assinalável eficácia. Curiosamente, hoje em dia, relendo o que ali foi publicado,
constata-se que não seria possível editar da mesma forma muita da informação,
por ser de duvidosa compatibilidade com o Regulamento Geral de Proteção de
Dados. Mas esse era um constrangimento que não existia à época. Esta vertente
da comunicação em tempo real (e hoje muito mais acelerada do que no caso do
terramoto de 2011) tem sido posta à prova em sucessivas ocasiões,
nomeadamente no caso dos ataques terroristas dos últimos anos, obrigando as
missões diplomáticas a chegar aos seus cidadãos e “react to events as they
unfold” (Manor, 2018).

Riscos
Se as potencialidades das formas digitais de diplomacia pública são
grandes, os riscos não são menores: terreno movediço e inexplorado, usuários
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como as missões diplomáticas e os próprios diplomatas estão claramente ainda
a desbravar caminhos que a ninguém são familiares e onde a linguagem está
longe de estar estabilizada.
O primeiro risco associado, como temos testemunhado, é o da
propaganda/contrapropaganda. Não sendo embora nova a ideia de construir o
fluxo comunicacional para dar corpo à narrativa desejada, a verdade é que a
emergência da comunicação digital trouxe associada conceitos como fake-news
ou pós-verdade. Se a velocidade de circulação da informação é uma vantagem,
essa circulação acelerada é altamente problemática quando alavanca inverdades
ou estórias que relevam do estrito domínio da desinformação. Num encontro
sobre os desafios comunicacionais da NATO, em 2015, o Secretário-geral
Adjunto da organização, Alexander Vershbow, alertava para isso mesmo, por
exemplo, no quadro da situação da Crimeia. Por isso, muitas vezes, somos
compelidos para uma mensagem que é muito mais reativa ou desconstrutiva do
que edificadora ou inovadora (apesar de Vershbow sublinhar nesse encontro que
“we must also continue to tell a compelling story about who we are, what we
do, and why we do it”).
Outro problema é a algoritmização da informação, uma questão que está
muito para além da diplomacia pública. O tipo de sites que cada um de nós visita,
a título individual ou institucional, acaba por construir um perfil que o software
assume e, em função de alegadas preferências, seleciona, em nosso nome, aquilo
que acabamos por ver ou não. Este processo de profiling, com o qual qualquer
rede social hoje trabalha, baseia-se em vários fatores como a filiação política e
religiosa, perfil sociocultural, interesses, género, orientação sexual e geolocalização. Isto significa que, na prática, não vemos aquilo que queremos mas
aquilo que o algoritmo constrói para nós em função da pegada digital. Tal
representa um desafio para quem quer comunicar em diplomacia pública digital
já que, por mais inovador e criativo que se seja para alcançar um público-alvo,
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pode-se sempre esbarrar numa teia algorítmica que não se controla e que não
se consegue contornar. Ilan Manor (2016) estudou esta questão para concluir
que um simpatizante da causa palestiniana provavelmente não irá ver posts do
MNE de Israel, mesmo que siga ambos nas redes sociais. Problema paralelo é a
proliferação de bots, programas de software maliciosos que ficcionam utilizadores
que não existem, mas que engrossam estatísticas. Há hoje forte convicção de
que estes bots são promovidos por alguns governos para publicar comentários
elogiosos ou depreciativos relativamente a líderes estrangeiros e assim trazer
falsa robustez de apoio ou contestação a figuras visadas. As grandes empresas
digitais têm vindo a trabalhar sobre o segundo problema (o Twitter eliminou
milhões de falsas contas nos últimos anos) mas o primeiro é mais difícil porque
lhe subjaz uma lógica de mercantilização (publicidade dirigida) que só se pode
contornar com legislação global, literacia digital e forte espírito crítico.
Um terceiro grupo de riscos que podemos identificar tem a ver com as
competências digitais: não é por acaso que esta matéria tem vindo a merecer
atenção de vários ministérios dos Negócios Estrangeiros que organizam cursos
de formação sobre utilização de redes sociais, o que aliás também tem sido feito
pelo Instituto Diplomático português. Não há dúvidas que, pese embora todos
partam de uma base intuitiva e de learning-by-doing, há hoje técnicas
consolidadas de comunicação digital que podem ser aplicadas pelas missões
diplomáticas para um melhor sucesso da sua diplomacia pública.
O tipo de linguagem é um dos maiores desafios: se a linguagem
diplomática clássica assenta em ambiguidade, subtileza, elegância, racionalidade
e presunção de confidencialidade, a voragem do digital ancora-se em precisão,
transparência, assertividade, emoção e informalidade. Há que procurar a
mediana entre estes traços e modelar a linguagem às circunstâncias, mantendo
seguramente o primeiro acervo de características para as comunicações
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diplomáticas tradicionais mas não receando o segundo, burilado, para as
plataformas digitais.
Ainda assim, por mais pensada que seja a linguagem e por mais apurada
que seja a mensagem, há sempre erros e jogos de palavras que escapam ao mais
atento. O ex- MNE sueco Carl Bildt, uma das mais ativas figuras internacionais
no Twitter, escreveu em 2012 um tweet que ficou como exemplo de um ato
falhado:

Embora a mensagem seja coerente e pertinente, a comunidade digital
não deixou escapar a ironia de um jantar em Davos para falar da fome no mundo.
Noutro caso, uma mensagem nobre escapou ao controlo de quem a
emitiu e, mesmo tentando uma técnica original (reter o utilizador obrigando-o
a ler a mensagem escrita), acabou por cair numa infindável controvérsia. A
Primeira-dama dos EUA, reagindo ao rapto de um grupo de meninas na
Nigéria, apareceu segurando um cartaz dizendo Bring back our girls mas que
logo foi glosado pervertendo a mensagem original:
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Porque as redes sociais empurram os utilizadores para a instantaneidade
– sobretudo o Twitter – a pressa de reagir aos acontecimentos pode, por vezes,
ser inimiga da ponderação que se espera dos agentes diplomáticos. E porque
essa pressão do imediato nem sempre permite a reflexão aprofundada, há erros
que, uma vez cometidos, são irreversíveis mesmo que o tweet seja
posteriormente apagado. Foi o caso do embaixador francês em Washington,
Gérard Araud, que, na própria noite da eleição de Donald Trump escreveu (num
tweet que apagaria minutos depois):

Esta mensagem foi altamente criticada na imprensa francesa e
americana e é de presumir que não tenha propriamente facilitado os contatos do
embaixador Araud até ao fim do seu posto.
Ao invés, um caso de sucesso fazendo uso de linguagem reconhecida mas
reaproveitando-a em benefício da própria mensagem foi o de um tweet de
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Emmanuel Macron em defesa do Acordo de Paris (373 mil likes; 218 mil
retweets):

Finalmente, há momentos que levam a tweetosfera ao rubro. Foi o caso
de um tweet do Presidente Trump dizendo:

Aquilo que parece ser uma gralha ou resultado de um corretor
ortográfico quando se queria escrever “coverage”, levou a milhares de artigos,
retweets e comentários em todos os azimutes. Parece claro que o autor até
apreciou o seu lapso porque logo três minutos depois voltou ao teclado, em tom
divertido:

O Twitter, o Instagram e o Facebook – breve leitura comparada
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Apesar de o Twitter ser, de longe, a plataforma mais utilizada no
universo da política e dos media, a vantagem do Facebook em termos de
seguidores é ainda evidente no que diz respeito aos seguidores das redes sociais
dos governos/ministérios dos estrangeiros e missões diplomáticas.
Rede Social

Contas de Países

Seguidores por conta

Twitter

187 países das NU (97%)

18 mil

Facebook

179 países das NU (93%)

37 mil

Instagram

156 países das NU (81%)

4 mil

Relativamente ao Twitter, é evidente que o Presidente Donald Trump
teve um papel relevante na sua difusão no plano político, sendo um utilizador
constante e, ao que se diz, gerindo ele próprio as publicações. Nos meios
diplomáticos, tornou-se essencial seguir a conta de @realDonaldTrump para
seguir com rigor a vida política americana. O tom do Presidente americano é
inabitual: confrontacional, direto, peculiar, aguçado e autocentrado (uma
abordagem que tem paralelo em Matteo Salvini mas não em Marine Le Pen,
por exemplo). Aliás, Trump usa a sua conta pessoal (63 milhões de seguidores),
apesar da existência de outras como a da @WhiteHouse (19 milhões) ou do
@POTUS (26 milhões). Contrariamente ao que é habitual, o Presidente
americano interpela diretamente outras figuras internacionais como Merkel,
May, Trudeau ou King Jong-un (“the little rocket man”, disse o presidente
americano) mas raramente os visados interagem com ele ou sequer lhe dirigem
(ou tagam) um tweet. Exceções foram Donald Tusk, e os Presidentes do Gana
(em resposta aos comentários atribuídos ao Presidente americano sobre shithole
countries) e de Israel (em apoio ao muro na fronteira com o México).
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Também é interessante perceber ver quem segue quem: parece ser o
Serviço Europeu de Ação Externa o “MNE” mais interconectado, com 140
“seguimentos mútuos” (o topo da tabela contempla ainda MNEs do Reino
Unido, Rússia e Islândia). Curiosamente, Trump não segue nenhum líder
político internacional (apenas segue 39 contas, todas internas) mas é seguido
por cerca de 200, entre os quais vários Ministérios dos Estrangeiros… exceto
o próprio State Department.
O inglês é a língua preponderante no Twitter mas, por vezes, alguns
líderes internacionais usam outras línguas: foi o caso do Presidente Macron
quando o PM António Costa visitou Paris.

Também o Papa Francisco publica numa multiplicidade de línguas,
incluindo em português. Líderes com um discurso mais naciona lista não se
afastam da sua língua nacional (Salvini em italiano; Le Pen em francês). Por
força dos cargos, alguns deliberadamente escrevem em várias línguas (Ursula
von der Leyen escreve em alemão, inglês e francês; Mário Centeno em
português e inglês; Carlos Moedas privilegia o inglês no Twitter mas o
português no Facebook, percebendo que os públicos são distintos).
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No caso do Facebook, a comunicação política eficaz tornou-se muito
mais difícil desde a mudança dos algoritmos que arrancou em janeiro de 2018.
Talvez por isso tenha vindo a perder terreno, mesmo se com essa mudança
passou a ser possível pagar para ter mais alcances. Um estudo regular publicado
em Twiplomacy elenca 188 contas de Chefes de Estado, 83 PM’s e 88 MNE’s
com contas no Facebook mas estes números têm de ser lidos com muita cautela
(por exemplo, a conta referida do Chefe de Estado português não é real). O
Presidente Trump, por exemplo, também usa o Facebook mas com um tom
diferente: mais “propaganda” e menos “política”, como se falasse aos seus
convertidos no Facebook (um tom mais festivo e celebratório) e aos seus
adversários reagisse pelo Twitter. Mais do que nas outras redes, no Facebook
predominam os vídeos, havendo quem fale da fórmula 70/20/10 aplicada a esta
rede social: 70% de vídeos; 20% de fotos e 10% de texto. O Presidente Bolsonaro
levou esta prática ao extremo de fazer um live video da cama do hospital quando
foi alvo de um atentado na campanha eleitoral. Se Trump é campeão no Twitter,
o PM Modi ganha a batalha do Facebook, não havendo nenhum líder europeu
no top10, apesar de a página da família real britânica ser a que tem mais
seguidores entre os líderes europeus.
O Ministério dos Estrangeiros com uma estratégia mais estruturada
para o Facebook é a Suíça: se percorrermos várias páginas de missões
diplomáticas suíças constatamos isso sem dificuldade – a mesma fotografia de
perfil, a mesma linguagem e nalguns casos mensagens idênticas na mesma
semana (o que obviamente resulta de um código de conduta, acompanhado de
instruções). Também os Países Baixos têm esta informação muito organizada e
sistematizada, com estatísticas online que nos mostram que as suas embaixadas
no Cairo, Islamabad e Daca são as que têm mais seguidores de entre as 118
contas Facebook das missões diplomáticas holandesas.
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No caso de Portugal, a conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros
tem publicações regulares que passam por informação de caráter consular,
agendas dos membros do Governo e vídeos de conferências de imprensa. O
Facebook é também, inequivocamente, a rede mais usada pelas missões
diplomáticas portuguesas, registando-se algumas dezenas de contas com
informação e atualizações regulares dirigidas ao público do país de acolhimento
e à comunidade portuguesa.

Uma palavra final sobre o Instagram, a rede com mais penetração nas
camadas mais jovens e que, pela simplicidade aparente das mensagens
(privilegiando fotografias sobre texto) tem hoje um enorme impacto. No plano
internacional, talvez uma das fotografias mais célebres dos últimos anos tenha
sido publicada justamente no Instagram da Chanceler Merkel (que abandonou
aliás o Facebook em fevereiro de 2019 mas tem uma sólida presença no
Instagram).
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Esta imagem da Cimeira do G7 no Canadá é muito mais conhecida do
que a fotografia oficial do encontro e nem precisa de nenhuma legenda p ara
“contar uma estória” do ambiente da reunião, sendo a síntese não-verbal quase
perfeita não só daquele encontro mas, também, de certo modo, do estado do
mundo e do estilo das lideranças. O Instagram é também a rede em que há um
tom mais intimista e descontraído: a PM da Nova Zelândia mostrou aí o seu
filho; o ex-Presidente Obama publicava fotografias da mulher e das filhas; o PM
do Luxemburgo evocou o seu casamento para apoiar a causa LGBT; o
Presidente do Conselho Europeu Tusk partilhava momentos da sua vida
cultural e desportiva. O PM António Costa tem aí presença regular,
praticamente diária, mas num tom mais institucional. Da rede diplomática
portuguesa, poucas embaixadas têm conta regular, com destaque para Londres
com uma forte aposta na vertente cultural.
Pese embora estejamos perante formas de comunicação que ainda
encontram focos de resistência, certo é que o centro de gravidade da diplomacia
pública se deslocou em direção ao mundo digital e é provável que ali permaneça
e se consolide. Isso exigirá dos ministérios dos estrangeiros e dos diplomatas
um esforço acrescido para acompanhar a linguagem deste meio; para se
compaginarem com um tempo acelerado que não é, classicamente, o das
chancelarias e, finalmente, para inaugurarem uma plataforma de diálogo com o
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público através das redes. Mas neste esforço global valerá a pena ter presente o
comentário do Secretário de Estado americano John Kerry: “The term digital
diplomacy is almost redundant – it’s just diplomacy, period”.
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Devem os Estados negociar com terroristas? 11
Joana Araújo Lopes*

Resumo: De Washington a Pequim, a diplomacia é a arte da negociação
conduzida entre Estados a fim de promover a política externa e a resolução
pacífica de conflitos. Mas como devem decidir os Estados se tiverem de negociar
com grupos terroristas? Quais os prós e contras da negociação? No âmbito do
tópico proposto, “ambiente internacional e evolução da diplomacia”, este artigo
responde a estas questões, discutindo os custos e benefícios da negociação entre
Estados e terroristas, tendo como ponto de partida a evolução do quadro
securitário após o fim da Guerra Fria, em 1991. As democracias, embora mais
expostas, dispõem dos melhores instrumentos para combater o terrorismo: a
negociação apresenta resultados ambíguos mas é fundamental para o declínio
da violência.
Palavras-chave: contraterrorismo; diplomacia; negociação; terrorismo
Introdução
“I wondered how democratic states might make the same journey:

Engaging with mortal enemies, with terrorists, with evil, raised questions
of national security, morality, and the social contract between the state
and the people. How could governments go from vilifying those intent on their
destruction to making a complete U-turn and negotiating with them?”
Mitchell B. Reiss, U.S Special Envoy to Northern Ireland
2003- 2007 (2010a, p. 6)
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Em 1973, um ano depois dos ataques terroristas nos Jogos Olímpicos de
Munique, o grupo Setembro Negro reaparece na cena internacional com o
sequestro de vários indivíduos na Embaixada da Arábia Saudita em Cartum, no
Sudão, entre os quais cinco diplomatas, dois de nacionalidade norte-americana
e um belga. O grupo reivindicava não só a libertação de 60 palestinianos, detidos
na Jordânia, como também a do assassino do senador Robert F. Kennedy, Sirhan
Sirhan, então preso nos Estados Unidos da América (EUA). Mais de quatro
décadas depois, em agosto de 2014, e após dois anos em cativeiro, o
fotojornalista norte-americano James Foley é decapitado às mãos do
autoproclamado Estado Islâmico (Daesh). Em ambos os casos, o governo norteamericano não negociou com os terroristas e todos os reféns foram mortos. Em
entrevista à cadeia televisiva PBS (2019), Diane Foley, mãe de James, revelou
que o antigo Presidente norte-americano Barack Obama, em funções durante o
sequestro do seu filho, lhe pediu desculpa sob o argumento de que o “governo
poderia ter feito mais”.
A ideia de que “as democracias não negoceiam com terroristas”,
conhecida por “no concessions policy” (ou política de não negociação), tem sido
a retórica prevalecente neste tipo de casos por parte de grandes potências na
cena internacional. Em 2013, os membros do G8 – o grupo que reúne as nações
mais industrializadas e prósperas a nível mundial 2 – assinaram um acordo a
favor desta estratégia. Porém, esta política é apenas a versão discursiva pública
veiculada pelas entidades estatais. No tabuleiro do xadrez mundial, o discurso
político é um rendilhado de interesses e, em matéria de contraterrorismo, o jogo

2

O grupo G8, inicialmente designado G6, foi criado em 1975 com o objetivo de discutir
questões macroeconómicas, de comércio e desenvolvimento. Em 2014, na sequência da
anexação da Crimeia, o grupo ficou reduzido a sete membros com a expulsão da Rússia, membro
desde 1998. As nações que atualmente integram o G7 são os Estados Unidos da América, Japão,
Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Canadá. A União Europeia também participa neste
fórum, sendo representada pelo Presidente do Conselho Europeu e a da Comissão. A última
cimeira realizou-se em 2019 na cidade francesa de Biarritz.
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diplomático não é diferente, sobretudo quando estão em causa os interesses
vitais de um Estado, como a proteção dos seus cidadãos. Desde a assinatura do
acordo, sabe-se que pelo menos a França, a Itália e a Alemanha adotaram uma
política menos rígida, tendo optado pela via da negociação com o pagamento de
resgates em troca da libertação dos seus nacionais. Recentemente, também a
Espanha e a Bélgica optaram por esta estratégia com o Daesh (Brandt, George
e Sendler, 2016).
Por que razão os governos recusam negociar (oficialmente) com
terroristas? Quais os prós e contras da negociação? Tendo como p onto de
partida a evolução do quadro diplomático e securitário após a queda do Muro
de Berlim, em 1989, este artigo responde a estas questões, discutindo – em
abordagem introdutória – os custos e benefícios da negociação entre governos
e terroristas.
2. O terrorismo e o fim da Guerra Fria
O terrorismo é um fenómeno milenar e a literatura não é consensual no
mapeamento da sua evolução histórica. É um fenómeno dependente dos
contextos sociais e políticos, não podendo ser desvinculado dessa matriz. As
“quatro vagas” de David C. Rapoport (2004) é uma das esquematizações mais
citadas na literatura para descrever a evolução histórica do terrorismo
moderno3: (1) anarquista (1880-1920); (2) colonial (1920-1960); (3) nova
esquerda (1960-1979) e (4) religiosa (1979-) (Rapoport, 2004).
De forma consensual, o terrorismo adquire um carácter internacional a
partir da década de 1960 por um conjunto de fatores como a atenção mediática
aos ataques – reforçada posteriormente com o massacre de Munique em 1972 –

Uma “vaga” é um “ciclo que ocorre num determinado período e caracteriza-se por
fases de contração e expansão” e define-se pelo carácter internacional e de interdependência
(Rapoport, 2004, p. 47).
3
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, os métodos utilizados, ou a escolha de alvos como embaixadas. Segundo
Richard Clutterback (1992, p. 264) é em finais de 1960 que a “chantagem
política” por parte de grupos terroristas, surge como um assunto relevante para
os governos, sobretudo devido à ação internacional da Organização para a
Libertação da Palestina (OLP), pioneira no skyjacking (sequestro aéreo) e
também no recrutamento de indivíduos estrangeiros 4 (Rapoport, 2004).
No entanto, são as transformações político-securitárias da queda do
Muro de Berlim em 1989 e o fim da Guerra Fria com a dissolução do bloco
soviético em 1991 que originam a amplificação da ameaça terrorista e uma nova
forma de pensar a segurança. Se, até 1989, o mundo viveu suspenso pela
possibilidade de um conflito nuclear – que ofuscava quaisquer outras
preocupações securitárias –, a década de 1990 proporcionou um quadro de
mudança, assente numa ordem pós-vestefaliana 5 pautada pela proliferação de
narrativas sobre a “nova” ordem internacional, como o “Fim da História” de
Francis Fukuyama (1992) (que preconizava a defesa do triunfalismo do modelo
democrático-ocidental) e o “Choque de Civilizações” de Samuel Huntington
(1993) (símbolo da contestação à tese de Fukuyama) (Teixeira, 2016; Williams,
2008). No entender de Nuno Severiano Teixeira (2016, p. 11), “ambas as teses
tinham parte da razão. Mas o certo é que o mundo pós-Guerra Fria se revelou
muito mais complexo do que as profecias que o anunciaram”. Assistiu -se ao
4

Segundo Rapoport (2004), o carácter internacional do terrorismo é patente desde o
século XIX. Embora os ataques terroristas estivessem confinados a um contexto doméstico
(Rússia czarista), a década de 1890 demonstra que a cultura de terror rapidamente se difundiu a
outras zonas do globo, desde a Europa Ocidental até à Ásia, em parte pela influência de grupos
como Narodnaya Volya que encorajavam outros rebeldes a participarem na revolução.
5
Conceito relativo à Paz de Vestefália de 1648, ou seja, ao fim da Guerra dos 30 anos
com a assinatura dos tratados de Osnabrück e Münster. Marca o nascimento do sistema
internacional moderno baseado em três princípios: o da soberania (primado do Estado enquanto
entidade política principal); o da não ingerência nos assuntos internos dos estados (“Pacta Sunt
Servanda”, isto é, os acordos são para cumprir); e o princípio da independência do poder político
em relação à igreja (Gouveia, 2008a, Mendes, 2014). A ordem pós vestefaliana representa um
mundo pautado pela globalização e competição multilateral, na qual o Estado deixa de ser o
principal ator no sistema.
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desenvolvimento de uma nova ordem internacional caracterizada pelo
multilateralismo, mas também por um cenário de “volatilidade, incerteza,
complexidade e ambiguidade” (VUCA) 6 marcado pela erosão entre as dimensões
externa e interna da segurança. A segurança nacional e os assuntos
diplomáticos já não se restringiam exclusivamente às capacidades militares, ao
medo da guerra nuclear, à espionagem ou à dissuasão. A rivalidade bipolar foi
gradualmente substituída por outra: a do Estado contra as ameaças
transnacionais. A globalização e o progresso das tecnologias de informação e
comunicação – atualmente intensificado com o desenvolvimento dos novos
algoritmos e da inteligência artificial – deram azo a vários “paradigmas”; riscos
e ameaças, trazendo para a agenda política outros assuntos para além dos
militares, cuja centralidade se mantém no contexto atual.
No âmbito dos novos “paradigmas”, destaca-se a redução dos
orçamentos de Defesa e o relativo declínio (em frequência e intensidade) dos
conflitos inter-estatais em prol do aumento dos conflitos intra-estatais. Nos
riscos e ameaças, evidenciam-se os Estados falhados, a radicalização violenta, a
intensificação do crime organizado transnacional e do tráfico de drogas, a
migração ou a preocupação com as questões ecológicas e epidémicas. Para Júlio
Pereira, antigo secretário-geral do Sistema de Informações da República
Portuguesa (SIRP), estas ameaças têm uma nova caracterização em natureza,
modus operandi e em escala: “São assimétricas, difusas e des-territorializadas”
(Pereira, 2012, p. 2). Todos estes novos assuntos obrigaram à redefinição da
noção de segurança para uma abordagem mais holística, inclusiva de outros
domínios como o político, económico, social ou ecológico (Buzan e Hansen,
2009). O aparecimento de grupos terroristas como a al-Qaeda (1988)

O acrónimo inglês “VUCA” – sem tradução para Português - foi introduzido pela US
Army War College para descrever as transformações políticas ocorridas no fim do conflito
bipolar (USAHEC, 2018).
6
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representou uma das ameaças mais preocupantes não só pelo acesso a novos
meios de difusão das narrativas extremistas mas também pelo monopólio da
violência, agora “partilhado” com o Estado, que até então configurava o
tradicional detentor. Na academia emergiram diversos rótulos para caracterizar
esta ameaça, como “novo terrorismo” ou “terrorismo transnacional” 7, e o novo
panorama desencadeou um clima de insegurança a nível internacional (que
culminou com os atentados do 11 de setembro de 2001), obrigando o mundo
diplomático a adaptar-se a outras especializações, como a gestão de crises, ou a
reforçar determinados métodos na prevenção de conflito, como a diplomacia
“coerciva” e a “preventiva” (Mongiardim, 2007).
Desde 2001, não obstante as diferenças geográficas e os esforços
internacionais para a sua prevenção e combate, o terrorismo assume uma
posição de centralidade nas agendas políticas mundiais, continuando a ser
identificado como uma das principais ameaças à paz e segurança – uma
conclusão reiterada em vários relatórios como o “The Global Risks Report” do
Fórum Económico Mundial (2021), o “Munich Security Report” (2020), o “Global
Terrorism Index” (2020) ou na Declaração Comemorativa do 75º aniversário da
Organização das Nações Unidas (2020). O cenário difuso e complexo
permanece: desde 2020, o ponteiro do “Relógio do Apocalipse” do Boletim de
Cientistas Atómicos – que, desde 1947, mede a vulnerabilidade mundial a uma
catástrofe nuclear, climática ou tecnológica – situa-se a 100 segundos para a
Há autores que distinguem terrorismo “internacional” de “transnacional”. Se uns
encaram a distinção como mera linguística, utilizando-os como sinónimos, outros enfatizam que
o termo “transnacional” - usado em alternativa com o termo “global” - aponta para uma maior
abrangência e está relacionado com o advento da globalização. As origens desta separação são
dúbias: em 1976, a CIA já reportava sobre a mesma, revelando uma leitura diferente. Num estudo
divulgado em 2001, a organização refere que a distinção “is bound to draw some critical
comment” separando as noções a partir dos perpetradores. No terrorismo internacional, as ações
são perpetradas por grupos ou indivíduos afetos ao Estado; no transnacional, os atos são
perpetrados por grupos não estatais que podem ter ou não apoios governamentais (CIA, 1976
[2001], p. 5 e 7). Atualmente, esta leitura confunde-se com outras designações como o terrorismo
“estatal” e “doméstico”.
7
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meia-noite, a hora apocalíptica, o que representa um avanço significativo desde
os sete minutos originais do relatório inaugural (Mecklin, 2020). Perante as
circunstâncias, multiplicam-se os apelos para a adoção de respostas concertadas
aos desafios globais, assentes na segurança cooperativa, aliada ao respeito dos
princípios e regras do Direito Internacional.
3. O contraterrorismo
O combate ao terrorismo tem um traçado histórico que remonta ao
século XIX. No século XX, a primeira iniciativa surge com o Presidente norteamericano Theodore Roosevelt que, na sequência do assassinato do seu
antecessor, William McKinley (1901), apelou a uma “cruzada para erradicar o
terrorismo em todo o mundo” (Rapoport, 2004).
Após as tentativas, sem sucesso, da Sociedade das Nações, é apenas sob
os auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU) que são desenvolvidas
medidas contraterroristas a nível internacional. No quadro da União Europeia
(UE), as iniciativas remontam a 1976, ao grupo TREVI, mas é a partir da década
de 1990 em diante – sobretudo na sequência dos atentados de Madrid (2004) e
Londres (2005) – que ambas as organizações reforçam a sua atenção face à
ameaça e adotam diversas medidas securitárias. Do conjunto de legislação
implementada, destaca-se a Estratégia Global das Nações Unidas Contra o
Terrorismo (2006) e a Estratégia Antiterrorista da UE (2005) (atualizada em
2020, com a adoção da Agenda de Luta Contra o Terrorismo).
A dificuldade na formulação de políticas contraterroristas prende-se
com vários aspetos, como o da definição da ameaça. Existem diferentes tipos de
terrorismo e os motivos variam entre contextos e ideologias políticas, mas é
possível destacar alguns elementos comuns. Na esteira das indicações
internacionais, o terrorismo é geralmente entendido como uma tática praticada
por grupos não estatais (não exclusivamente), que se baseia no uso da violência
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de forma imprevisível e indiscriminada, especialmente contra civis, para atingir
determinados objetivos políticos, seja desestabilizar, alterar ou destruir as
estruturas sociais, políticas e económicas de um Estado ou organização
internacional. É uma forma de violência política que se alimenta da visibilidade
mediática e visa criar um ambiente polarizado, inseguro e de pânico. Os métodos
ou instrumentos utilizados para a perpetração da violência terrorista são
variados: assassínios, sequestros, raptos, carros armadilhados e armas brancas.
A estes, tal como como salientado pelo Counter-Terrorism Committee
Executive Directorate (CTED), do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
junta-se a possibilidade de utilizarem agentes NRBQ (nucleares, radiológicos,
químicos ou biológicos) em ataques terroristas 8, por exemplo através de
tecnologias como os veículos aéreos não tripulados (drones ou UAV) (embora
ainda seja uma hipótese remota) (CTED, 2019) Independentemente do método,
os Estados recorrem a três principais “instrumentos” para prevenir e combater
o terrorismo: (1) às forças de segurança e serviços de informações (intelligence);
(2) ao uso da força (com destaque para a intervenção militar) e (3) ao sistema
judicial (por exemplo, com a criminalização dos terroristas e a adoção de
legislação, orientada para o desenvolvimento de programas de prevenção e
combate às causas do terrorismo root causes). Todos estes elementos convergem
para combater os vários elementos da ameaça terrorista, seja a radicalização de
indivíduos, o financiamento de grupos terroristas, ou as suas redes de
comunicações (Pillar, 2008). É esta abordagem holística que constitui a essência
do contraterrorismo, o qual deve estar em permanente alerta de modo a
acompanhar a evolução da ameaça. A RAND (2019) descreve: “CT

8

Note-se que, em 2018, foram desmanteladas três tentativas de ataques terroristas
biológicos na União Europeia, mais especificamente na França, na Alemanha e em Itália (TESAT, 2019). Segundo a EUROPOL, desde 2011 registam-se várias atividades suspeitas relativas
ao incentivo de substâncias NRQB em ataques terroristas, sobretudo por parte de grupos
terroristas de matriz jihadista (i.e. Daesh e afiliados).
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[counterterrorism] can be seen as a complex set of strategies, policies and programmes
designed to take direct action against terrorists or their sponsors and supporters. CT
can include both proactive and passive measures that are (...) implemented across a wide
array of fields [such as] politics, law, finance, communications, defence, intelligence
and infrastructure. CT may engage a variety of actors [of such fields]” (Bellasio et
al., RAND, p. 50)
As críticas ao uso da força militar – reforçadas com a intervenção norteamericana no Iraque (2003) na sequência da declaração da “guerra contra o
terror” (war on terror) pela administração de George W. Bush em 2002 –
potenciaram o recurso a uma quarta tática contraterrorista: a via do diálogo e
negociação política.
4. A negociação: da recusa à aceitação
4.1. A diplomacia e a resolução de conflitos internacionais
À semelhança da espionagem, também a diplomacia é uma das profissões
mais antigas do mundo. São vários os exemplos da Antiguidade que
demonstram a sua importância bem como das informações. Há testemunhos da
existência de “espiões” desde o aparecimento das primeiras civilizações na
região da Mesopotâmia (3500-1500 a.C.) – entre Sumérios, Babilónios ou
Assírios –; e no Antigo Egito. Na Grécia Antiga, Aristóteles foi o primeiro a
semear as bases filosóficas da arte da negociação para a resolução de diferendos.
As ideias atenienses foram posteriormente desenvolvidas por pensadores como
Callières, Hobbes, Locke ou Rosseau. Richelieu, primeiro-ministro de Luís XIII,
terá sido pioneiro a introduzir a expressão négociation continuelle no discurso
político, a qual evoluiu para “diplomacia” com Edmund Burke para designar as
atividades do parlamento britânico (Berridge, 2002; Reiss, 2010a).
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A diplomacia tem múltiplas definições, mas é tradicionalmente
entendida como um instrumento de política externa, conduzido entre Estados
e outras entidades, que tem em vista a promoção das relações amistosas e a
resolução pacífica de conflitos. Para Margarida Lages, Diretora do ArquivoHistórico Diplomático, “é a arte do diálogo. (…) Quando a diplomacia falha,
entra a guerra, e quando a guerra acaba, entra a diplomacia para elaborar os
tratados” (iD, 2019).
O Direito Internacional prevê dois caminhos para a resolução de
conflitos: a via pacífica e a via bélica. A proibição do uso da força, acordada na
Carta das Nações Unidas em 1945, e o quadro securitário do pós-Guerra Fria
reforçaram o caminho da via pacífica 9. No campo da via pacífica, que se pauta
pela defesa das soluções políticas, a negociação é apenas um entre os vários
instrumentos da diplomacia para resolução de conflitos. Quando o potencial
parceiro de negociação é um grupo terrorista, o jogo para a resolução é diferente
porque é assimétrico e incerto, o que implica refletir sobre várias questões que
podem ter custos elevados para um Estado e gerar efeitos contraproducentes.
Em última instância, a recusa ou aceitação de um processo negocial, bem
como o seu sucesso, dependem da análise de múltiplos fatores como (1) o
contexto securitário; (2) a política interna e externa do Estado (i.e. a existência
de um legado histórico colonial é um fator adicional); (3) as características do
grupo terrorista e a sua predisposição para a negociação; (4) o efeito na opinião
pública ou (5) as consequências da negociação (Reiss, 2010a; Cronin, 2009).
Quais os argumentos utilizados para recusar a negociação?
A história sobre a proscrição do uso da força (ou “condenação internacional da
guerra”) é geralmente descrita em quatro etapas. A primeira remonta à segunda Conferência de
Haia em 1907 que proibiu o uso da força através de represálias em caso de dívidas entre Estados;
a segunda, ao Pacto da Sociedade das Nações que consistiu a primeira limitação geral da guerra,
salvo em três situações - a) medida de último recurso; b) medida coerciva decretada; c) legítima
defesa -; a terceira, ao Pacto Briand-Kellogg de 1928, que estabeleceu a renúncia da guerra para
a resolução de conflitos internacionais e a admitiu como opção de último recurso; e por fim, a
Carta das Nações Unidas de 1945 (Gouveia, 2008b, p. 766-768).
9
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4.2. A recusa (oficial) da negociação com terroristas
“The next day, President Nixon had a press conference scheduled. And he was asked by
a journalist, what are you going to do about the demands for these hostages? And he
said, we won't pay blackmail, we're not going to negotiate.”10
Os governos tendem a privilegiar três argumentos:
1. A negociação potencia a violência – Negociar com um grupo terrorista pode
ser contraproducente, amplificando os efeitos que se pretendem cessar ou
neutralizar. Se o governo negociar e ceder em determinadas exigências, como o
pagamento de um resgate, poderá contribuir, inadvertidamente, para a abertura
de precedentes (potenciando o aumento da violência e/ou inspirando outros),
além de providenciar mais recursos para futuras hostilidades. Neste âmbito,
coloca-se também a questão acerca de quem resgatar, o que suscita problemas
morais em relação ao tratamento diferenciado entre cidadãos. O resgate de um
membro do governo ou de um diplomata prevalece sobre o de outros cidadãos?
Aliado a estas razões, há um outro argumento: conhecido por “niilista” ou
“transcendental” – evocado, por exemplo, nas negociações com a al-Qaeda, e
reavivado como o caso de James Foley (Zaretsky e Mikics, 2014) – os Estados
rejeitam negociar porque os grupos atuam sobre a rejeição de qualquer princípio
político. Se um grupo pretende a destruição apocalíptica, ou se os objetivos
exigidos são do foro religioso e não secular, para o estado não existem objetivos
racionais passíveis de serem negociáveis (Neumann, 2007).

10
Comentário de Joel Simon, Diretor Executivo do Comité de Protecção de Jornalistas,
em entrevista à PBS (2019), sobre o caso do sequestro de diplomatas em Cartum, 1973.
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2. A negociação legitima o grupo terrorista e descredibiliza o Estado - Aliado à
primeira justificação, este argumento é principalmente alegado por grandes
potências que receiam perder o seu statu quo na arena internacional e a
credibilidade junto dos seus nacionais. Atos retaliatórios podem reforçar a
posição do grupo, promovendo a sua visibilidade e a radicalização de outros
alinhados com a narrativa extremista. Ademais, negociar pode promover
sentimentos de desconfiança e traição na opinião pública, sobretudo depois da
condenação prévia dos atos perpetrados e da recusa veemente da negociação
(Reiss, 2010a). Cronin (2009) explica também que, paradoxalmente, a
erradicação do terrorismo nem sempre é a prioridade para um governo: é
“preferível” ser alvo de um ataque terrorista (cuja autoria possa ser atribuído a
outros) do que perder a credibilidade interna. Para o governo, o ataque é uma
oportunidade cínica para, posteriormente, evidenciar o trabalho das forças de
segurança e intelligence, mostrando que “está a fazer alguma coisa”.
3. A negociação é um processo complexo que envolve múltiplas entidades - Na
terminologia de Harmonie Toros (2016), este argumento está relacionado com
o carácter difuso do terrorismo. Com quem negociar e como estabelecer um
compromisso? A seguir ao 11 de Setembro, os grupos operam de forma amorfa,
apoiando-se em estruturas horizontais (não hierárquicas), redes internacionais
e no apelo aos lobos solitários (indivíduos que atuam de forma isolada, sem
quaisquer ligações diretas ou indiretas a grupos terroristas). A al-Qaeda é
considerada um exemplo-chave, sendo por vezes designada como um “bando de
aves” (Morgan, 2004). Além destes fatores, acresce também o problema em
determinar se existem “terroristas”, “grupos terroristas” ou se, pelo contrário,
o que há são “atores políticos” (estatais e não estatais) que usam o terrorismo
enquanto tática para a atingir os seus objetivos. Do ponto de vista estatal,
coloca-se também o problema sobre a capacidade do grupo terrorista manter
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um acordo, dada a sua natureza disruptiva e não-soberana (mesmo que exista
vontade para negociar).
Independentemente do argumento, refletir sobre as perdas e os ganhos
da recusa pode ser um caminho para a distensão do conflito e violência. Ao não
negociar, o Estado pode não conseguir alcançar determinados objetivos de
curto prazo mas, a médio prazo, poderá obter informações relevantes sobre o
grupo (como a estrutura, liderança ou a motivação), permitindo-lhe responder
à ameaça de forma adequada.
4.3. A aceitação do processo negocial
Na prática, muitos governos avançam com o processo de negociação,
sobretudo de forma secreta. Nas palavras de Peter Neumann (2007, p. 128),
“there is a clear disconnect between what governments profess and what they actually
do”. Por exemplo, a recente divulgação de documentos classificados sobre o
ataque terrorista no Bairro Judeu parisiense, em 1982, revelou que Yves
Bonnet, o antigo diretor dos serviços de informações franceses, terá negociado
secretamente com os perpetradores, o grupo de Abu Nidal, de modo a cessar os
ataques no território. Segundo o espião, o Presidente François Mitterrand tinha
conhecimento do acordo mas “o Eliseu de nada sabia… oficialmente”. O jornal
Le Parisien transcreve as palavras de Bonnet (apud Willsher, The Guardian,
2019):
“We made a kind of verbal deal in which I said I don’t want any more

attacks on French soil and in return I’ll let you come to France and I
guarantee nothing will happen to you”
“And it worked. There were no further attacks between the end of 1983 and the end
of 1985 … afterwards, they carried out attacks in Italy, for example, but that did not
concern me as long as there was nothing on French soil.”
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Considerando o debate sobre a relação entre o terrorismo e o tipo de
regime, a discussão que se segue assume que uma democracia – entendida na
forma clássica de Lincoln como um “governo do povo, pelo povo e para o povo”,
pautado por eleições livres, justas e frequentes – tem os instrumentos mais
eficazes para regular quaisquer conflitos que possam favorecer a radicalização e
degenerar em violência terrorista. As democracias são os alvos mais visados
(Chenoweth, 2013) porque criam oportunidades favoráveis ao terrorista: pelo
compromisso com as liberdades civis, potenciam a sua visibilidade e são
permeáveis ao conflito. O descontentamento e o protesto são realidades das
sociedades democráticas. Contudo, é a valorização do debate crítico, as regras e
os princípios do Estado de direito e a robustez das suas instituições que
permitem contrariar potenciais surtos de violência e neutralizar os fatores
conducentes ao extremismo violento.
Não se trata de afirmar que as democracias são necessariamente mais
pacíficas mas, antes, defender que é o sistema melhor preparado para o combate
à ameaça terrorista, por oposição a um sistema autocrático. Num processo de
negociação entre um terrorista e um governo democrático, importa refletir
sobre quatro questões principais: (1) Porquê?; (2) Quem?; (3) Quando? e (4)
Como?.
1) Porquê negociar?
Seja um ato unilateral ou em coligação, os Estados negoceiam por
diversos motivos, nem sempre de forma voluntária. O objetivo principal do
Estado não é apenas a cessação do conflito, mas também minimizar quaisquer
riscos que possam colocar em causa a desestabilização do sistema político
(Neumamn, 2007, p. 129). Na obra “How Terrorism Ends?”, Audrey Cronin
identifica vários motivos para ambas as partes (tabela 1).
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Tabela 1. As razões para a negociação
ESTADOS
1. Instrumento para cessar a violência/encontrar uma estratégia de saída
2. Via de comunicação com o inimigo (instrumento de controlo)
3. Importante fonte de informação sobre motivações, táticas, estrutura, ligações
4. Fomentar a desorganização dentro do grupo terrorista (“divide and conquer”)
5. Influenciar a opinião pública (sobre a ação do governo e a narrativa extremista)
GRUPOS TERRORISTAS
A predisposição para a negociação depende da natureza do grupo, das suas motivações e
propósitos. Os grupos que negoceiam têm uma durabilidade superior à expectável e fazem no sobretudo em casos de controlo territorial.
Todavia, o objetivo último de um grupo terrorista é impossibilitar o contra-ataque (do
Estado). Daí a ideia do terrorismo como “a negação do combate” ou “a arma do mais fraco”
(Lutz e Lutz, 2005). Para muitos grupos, a perpetração de violência é tamb ém uma peçachave na sua identidade ou coesão e, por isso, a maioria prefere não negociar.
Fonte: Elaboração própria com apoio de Cronin (2009, pp.36-42).
2) Com quem negociar?
O Estado deve procurar conhecer não só as motivações ideológicas do
grupo mas também as características psicológicas do seu líder, a fim de
determinar a viabilidade do compromisso. A análise é dificultada se o grupo for
apoiado por outra entidade estatal porque, sem a aprovação da mesma, o Estado
terá pouca margem de manobra para alcançar um compromisso (Neumann,
2007, p.132). Na negociação, o Estado pode ainda recorrer a informadores
(desertores ou agentes infiltrados), aspeto este que tem originado questões
éticas como: “Existem ‘bons’ e ‘maus’ terroristas?”. Em The Most Wanted Man,
John le Carré elabora sobre a problemática acentuando os dilemas desta

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

153

categorização dicotómica. Quem deserta e colabora com um Estado é “bom” e
quem está contra é um “mau” terrorista? E qual é o ponto de vista do desertor?11
Desde as primeiras investigações psicológicas sobre os terrorista s em
finais de 1960, as causas da ameaça apoiavam-se na “psicopatologia do
terrorismo”, isto é, a ideia de que a violência perpetrada é resultado de um
comportamento desviante ou louco, motivado por impulsos inconscientes que
teriam as suas origens na infância. Por isso, até meados de 1980, várias foram
as tentativas de criação de determinados “perfis”, como refletem os estudos
pioneiros dos psiquiatras Hacker (1976) e Post (1980), que classificaram os
terroristas

como

“cruzados”,

“crazies”,

“anarquistas-ideológicos”

ou

“criminosos” (Borum, 2004).
Atualmente, esta ideia é desacreditada. O terrorista é um ator racional
que faz uma escolha deliberada e intencional (Borum, 2004), e a sua
personalidade é considerada estável, não existindo indícios empíricos de
psicopatia (Crenshaw, 2000, Horgan, 2005). Embora a comunidade
internacional continue a procurar determinados padrões identificativos de um
terrorista, através do profiling12, não é possível traçar um único perfil porque
existe uma pluralidade de fatores que explicam o seu comportamento, desde os
individuais (respeitantes à personalidade) aos contextuais (relativos à conjuntura
política, económica ou social em que o indivíduo se insere).

11
Aconselha-se a consultar a história de Aimen Dean, um desertor da al-Qaeda que se
tornou espião para os serviços secretos britânicos (MI6). Trabalhou oito anos na organização
como agente duplo, tendo ajudado a desmantelar vários atentados contra o Ocidente, incluindo
um ataque biológico no metro de Nova Iorque. A sua “carreira” chegou ao fim em 2006 por uma
alegada fuga de informação da CIA, revelada na obra do jornalista Ron Suskind, o que colocou
em causa o seu disfarce. Na obra “Nine Lives: My Time as the West’s Top Spy Inside al-Qaeda”,
Dean conta o seu percurso em colaboração com dois jornalistas.
12
“Sets of physical, behavioural or psychological characteristics with particular types
of offenders and the use of such characteristics as a basis for making law enforcement decisions”
(OSCE, 2014, p. 15).
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3) Quando negociar?
Se, na terminologia de Martin Wright, a negociação é “a arte da
comunicação”, então é também crucial saber dominar o momento oportuno, ou
aquilo que filósofos gregos designavam por kairos, na terminologia de Górgias.
Decidir qual o momento certo numa negociação é uma das questões mais
complexas porque, em última instância, pode determinar o seu sucesso ou
fracasso. Há autores que defendem que a negociação deve ser iniciada quando o
grupo está perto da derrota, mas esta estratégia pode favorecer a violência.
Neumann (2007, p. 133) salienta que um Estado só deverá avançar para a
negociação quando o grupo terrorista declara publicamente o fim da violência ,
pois essa exposição funciona logo como um compromisso, sendo uma boa
estratégia que pode minar a base de apoio do grupo. Para Cronin (2009), o
segredo consiste em negociar quando a causa tem apoio e legitimidade popular.
Do ponto de vista teórico, conhecer o funcionamento da teoria do mutually
hurting stalemate (MHS), e o conceito de ripeness de William Zartman (2013),
também pode ser proveitoso para saber quando negociar: uma situação de MHS
ocorre quando as partes em conflito reconhecem que, se não negociarem, ambas
perdem. Logo, para evitar a derrota mútua, devem considerar a negociação,
sendo este o momento propício para a resolução porque o conflito se diz
“maduro” (ripe). Todavia, do ponto de vista prático, é difícil induzir e manter
um MHS com um grupo não-estatal, não existindo evidências empíricas
suficientes sobre a validade desta técnica em relação a grupos terroristas.
4) Como negociar?
Mesmo quando o grupo terrorista aceita o processo de negociação, o
Estado não tem a garantia do seu sucesso. Uma das estratégias utilizadas pelos
governos é conduzir as negociações pelo método de concessões (Neumann,
2007), oferecendo a ilusão de “vitória” ao inimigo: os terroristas têm poucos

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

155

“incentivos” em participar num acordo se considerarem que não têm hipóteses
de atingir os seus objetivos, quer primários ou secundários. É também uma
forma de controlo, neutralizando qualquer tentativa de violência. Reiss (2010b,
p. 260) salienta que, para os governos, é imperativo estabelecer quais os aspetos
que não são negociáveis, de maneira a garantir a sua orientação interna e
também a tranquilizar a opinião pública, marcando desta forma a sua posição
face aos terroristas. Para atingir estes objetivos, os Estados também podem
recorrer a terceiros interlocutores (mediadores).
5. A eficácia da negociação
Determinar a eficácia da negociação enquanto método contraterrorista
é uma questão complexa. Os resultados divergem não só consoante o período
em análise, e a metodologia utilizada, mas também, a nosso ver, da avaliação
primária de duas dimensões: (1) a eficácia do terrorismo e (2) a eficácia das
políticas contraterroristas estatais.
Na primeira dimensão, importa compreender se o terrorismo é uma
estratégia eficaz ou não, em relação com o fim da violência. Esta é uma das
questões mais controversas e menos exploradas na literatura mas na qual
podemos destacar duas linhas de raciocínio. Por um lado, autores como Walter
Laqueur ou Alan Dershowitz defendem que o sucesso do terrorismo reside no
compromisso com a causa. Os grupos terroristas são atores racionais logo,
enquanto o terrorismo for percecionado como a melhor opção para atingir
quaisquer objetivos, a violência irá continuar a ser utilizada. Por outro lado,
académicos como David C. Rapoport, Max Abrahms ou Peter Neumann
argumentam que o terrorismo não é eficaz porque os grupos raramente atingem
os seus objetivos, sobretudo primários (English, 2015, p. 6-7) O alcance de
objetivos de curto ou longo prazo nem sempre determina o fim do grupo, ou da
violência, o que dificulta a gestão governativa em matéria de contraterrorismo.
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Por isso, autores como Paul Wilkinson ou Louise Richardson argumentam que
o terrorismo é uma estratégia ineficaz, mas de expressão significativa no alcance
de objetivos de curto prazo, tais como ganhar visibilidade, provocar uma ação
reativa do governo ou influenciar a opinião pública, criando empatia para a
causa e/ou medo (English, 2015, Crenshaw, 1981). Na segunda dimensão,
relativa à eficácia das políticas contraterroristas, os resultados são diversos
porque, não obstante a legislação internacional e dos progressos no âmbito da
prevenção e mitigação de ataques terroristas, a avaliação sobre o sucesso das
políticas implementadas baseiam-se em dados de difícil recolha, tais como o
número de ataques perpetrados; de detenções ou de combatentes terroristas
estrangeiros recrutados; bem como em taxas de ocupação territorial ou de apoio
a um determinado grupo. Uns especialistas consideram que o sucesso do
contraterrorismo é evidente quando um determinado grupo deixa de constituir
uma ameaça à segurança nacional de um país; outros defendem que o sucesso é
revelado a partir do momento em que há uma redução na atividade do grupo
(Jordan, Kosal e Rubin, 2017, pp. 183-184). A avaliação sobre a eficácia da
negociação, em particular, tem várias leituras, sendo possível destacar três. Se
uns autores, por comparação a outros instrumentos, encaram a negociação
como a técnica preferencial para resolver as disputas com grupos terroristas,
outros são moderados nas conclusões. Numa terceira linha de raciocínio, a
negociação é encarada como um método duvidoso, contendo em si diversos
paradoxos. No primeiro grupo, a conclusão é categórica: as negociações são a
melhor escolha, não existindo fundamento empírico sólido que comprove que o
recurso ao diálogo favorece o aumento da violência e do terrorismo. Esta visão
é corroborada com o estudo académico de Carolin Goerzig (apud Toros, 2016).
O grupo dos “moderados” apresenta resultados equilibrados. O estudo
académico de Arin et al. (2019), sobre a eficácia do uso da negociação em casos
relativos à tomada de reféns ocorridos entre 1978 e 2005, é ilustrativo deste
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ponto. A análise demonstra que nas 1435 situações analisadas em 125 países, a
opção pela estratégia negocial teve um efeito moderado na prevenção de ataques
futuros violentos. Embora se verifique um aumento da violência quando a
estratégia de negociação é utilizada “de forma moderada”, verificou-se também
que em casos com maior recurso ao diálogo, o efeito de contenção é
tendencialmente reforçado.
No terceiro grupo, a negociação é encarada como um método “falível”.
Isabelle Duyvesteyn e Bart Schuurman (2011) apontam três paradoxos que
coincidem, em parte, com os argumentos da recusa: (1) nem sempre constitui
um meio para cessar um conflito mas, antes, uma via para desbloquear um
determinado impasse, dando margem para a continuação das hostilidades; (2)
uma vez iniciada a negociação, podem ocorrer cisões entre as partes, facilitando
a formação de setores mais radicais e o aumento da violência; e (3) a sua
durabilidade é limitada. Duyvesteyn refere que, entre 1990 e 1999, mais de 40%
dos conflitos que cessaram através da negociação foram retomados num período
de 5 anos (ICCT, s/data).
6. Notas conclusivas
Este artigo explicita os custos e benefícios das negociações entre
governos e terroristas, tendo como ponto de partida as transformações
securitárias após o fim do conflito bipolar. O quadro após 1989 permite
compreender a passagem de uma política estatocêntrica para um mundo pósvestefaliano, pautado pela globalização, emergência das ameaças transnacionais
e erosão entre as fronteiras externa e interna da segurança.
A questão “Devem os Estados negociar com terroristas?” dá título ao
artigo. Não temos uma resposta conclusiva porque, em bom rigor, é um dilema
que resulta de múltiplos fatores como o contexto securitário, a experiência
histórica dos Estados, as consequências dessa negociação ou da predisposição
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do próprio grupo terrorista para aceitar o processo. Como vimos, o discurso
público é diferente da ação governativa. Publicamente, os governos recusam
negociar com receio de encorajar novas hostilidades e de perder credibilidade
em prol da legitimidade ao grupo. Contudo, negoceiam com base num cálculo
de probabilidades, face ao contexto político-securitário e o conflito em causa,
refletindo sobre quatro questões: porquê?; quem?; quando? e como?.
Em última instância, o ponto central neste artigo é o seguinte: as
democracias têm os melhores instrumentos para combater e neutralizar os
fatores conducentes ao terrorismo. O recurso à diplomacia, em particular à
negociação, é apenas um desses instrumentos que raramente é utilizado como o
único método para cessar a violência terrorista. Ainda que a negociação seja um
instrumento imperfeito, moralmente questionável e de difícil medição em
termos de eficácia, negociar é preferível à total recusa, porque os Estados
retiram maiores benefícios de negociar do que de não chegar a fazê-lo. Ao entrar
no processo, há alguma margem de controlo das decisões e têm a possibilidade
de vitória com o fim do conflito e da violência. Por isso, uma vez feita a análise
entre prós e contras, parece-nos que a questão central para os Estados não é
tanto saber se devem ou não negociar mas, antes, saber quando o devem fazer e
como, de modo a mitigar quaisquer consequências negativas. A negociação não
é uma estratégia de “tudo ou nada”, os resultados são ambíguos e morosos —
mas é fundamental para o declínio da violência.
O combate a quaisquer ameaças securitárias, onde se inclui o terrorismo,
deve ser baseado numa análise contextualizada, holística e na gestão cautelosa
de perceções. A sua contenção depende não apenas do perigo real da ameaça,
mas, sobretudo, da forma como o Estado responde ao terrorismo. A pressão
pública para o emprego de respostas visíveis, rígidas e imediatas, como as
estratégias coercivas baseadas no uso da força militar, devem ser preteridas em
prol de soluções políticas. As manifestações imponentes das forças de
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segurança, as reações discursivas exageradas e o impacto visual dos ataques são
contraproducentes porque não só criam incentivos para a retaliação do inimigo
como também amplificam o medo e a insegurança, alimentando o terrorismo.
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Diplomacia pública, diplomacia da cidade &
diplomacia do cidadão: o caminho aberto pelas
cidades criativas portuguesas1
Niedja de Andrade e Silva Forte dos Santos*

Resumo: A diplomacia pública é uma tendência como ferramenta de política
externa, potencializando-a. Nesta seara, a diplomacia da cidade e a diplomacia
do cidadão são conceitos decorrentes da diplomacia pública, observáveis no
âmbito da rede de cidades criativas da UNESCO. Portugal está na rede com
cinco cidades e certamente ampliará sua participação nos próximos anos. O
artigo tem por objetivo evidenciar oportunidades para Portugal, a partir das
cidades e dos cidadãos, através do estudo de caso da rede de cidades criativas
UNESCO, lançando luz sobre os conceitos e teorias em torno da diplomacia
pública, diplomacia da cidade e diplomacia do cidadão.
Palavras-chave: diplomacia pública, diplomacia da cidade, diplomacia do
cidadão, cidades criativas, UNESCO, Portugal.
1. Introdução
Em junho de 2019, representantes de 180 cidades de 72 países
encantavam-se com a música e a arte de um jovem português no Giardini del
Poio em Fabriano, Itália. A XIII UNESCO Creative Cities Annual Conference
era o motivo da reunião de pessoas dos variados continentes na pequena e
encantadora comuna italiana que revelou o papel Fabriano ao mundo. O músico
lusitano partiu das margens do rio Tâmega para revelar-se àquela comunidade
tão diversa. Amarante, sua cidade natal, é uma das 25 cidades música da rede de
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cidades criativas da UNESCO, desde 2017. Como cidade música, organizou a
performance do artista no yoU COME Festival, que fazia parte da programação.
A promoção da cultura portuguesa foi realizada pelas relações
internacionais, despertando admiração e atração. O modelo é conhecido como
soft power e pressupõe o exercício da influência internacional sem sanções ou
recompensas (Nye, 2004, pp. 5-8). É ação no âmbito da diplomacia pública (DP).
A DP relaciona-se com a diplomacia tradicional como instrumento de
promoção da influência internacional. Entretanto, frequentemente envolve
elementos que não integram a diplomacia tradicional, com risco de impacto
negativo na imagem internacional. A DP é poderosa ferramenta da diplomacia
em que os atores normalmente não estão sob controle.
Além de outros atores, a DP envolve cidades e cidadãos. A atividade
diplomática das cidades é a diplomacia da cidade. Quando realizada pelo cidadão,
é conhecida como diplomacia do cidadão. Na sociedade contemporânea, são
dimensões da DP crescentemente demandadas.
O cidadão está na arena internacional. A partir da década de 1990, a
globalização trouxe acessibilidade ao transporte aéreo, disseminação da world
wide web e dos computadores pessoais e, posteriormente, dos smartphones. Com
o telemóvel à mão, o cidadão conecta-se ao mundo em segundos. A globalização
conferiu o status de agente de DP ao cidadão. Por conseguinte, impõem o melhor
entendimento do instituto e seu potencial de impacto na política externa.
De forma semelhante, as cidades vêm ampliando seu papel na sociedade
global. Atualmente, algumas contribuem mais para o produto interno bruto
(PIB) global do que países. Com PIB na casa de US$ 1,6 milhões, a região
metropolitana de Tóquio está à frente da Espanha e da Austrália, com PIB na
ordem de US$ 1,4 e US$ 1,5 milhões, respetivamente (Tavares, 2016, pp. 3-4).
Em termos de prospetiva, a ONU estima que, até 2050, dois terços da população
mundial, equivalente a 2,5 mil milhões de pessoas, viverá em cidades e que mais
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de 40 megacidades terão mais de 10 milhões de habitantes (UN, 2018). Ademais,
apesar das grandes decisões mundiais serem adotadas em alto nível político,
envolvendo chefes de governo ou de Estado e organizações internacionais,
muitas ações para solucionar ou mitigar questões globais, como as alterações
climáticas, são executáveis no nível local. As cidades efetivamente têm impacto
na política externa.
Neste cenário, em 2004, a UNESCO criou a Creative Cities Network
(UCCN), reunindo cidades que se destacam pela criatividade, com o objetivo de
promover a cooperação internacional. Entre 2015 e 2017, cinco cidades
portuguesas ingressaram na rede: Óbidos, Idanha-a-Nova, Barcelos, Braga e
Amarante.
O presente artigo visa refletir sobre a diplomacia pública, nas suas
dimensões diplomacia da cidade e diplomacia do cidadão, como ferramenta de
política externa, através da análise da experiência portuguesa na UNESCO
Creative Cities Network. Para tanto, contextualiza a UCCN e a trajetória de
Portugal na rede, seguindo depois com a abordagem da DP e das suas
dimensões diplomacia da cidade e do cidadão, para enfim, apresentar reflexões
finais.
2. A Rede de Cidades Criativas da UNESCO
A UNESCO Creative Cities Network (UCCN) foi criada em 2004,
reunindo cidades que adotam a cultura e a criatividade como fator estratégico
de desenvolvimento. A UNESCO classifica-as em sete núcleos: cinema, design,
literatura, música, artesanato & arte folclórica, gastronomia e artes digitais.
Atualmente, 180 cidades de 72 países integram a rede.
Obter o selo UNESCO não é tarefa simples. O criterioso edital de
seleção considera 11 categorias de requisitos principais: 1. contexto histórico;
2. ações para incluir a criatividade como fator de desenvolvimento; 3. potencial
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contribuição para a rede; 4. realização de eventos culturais; 5. educação e
formação de jovens e adultos, aliadas à cultura e criatividade; 6. infraestrutura
cultural na cidade; 7. ações e programas para os mais vulneráveis do ponto de
vista social; 8. promoção da participação da sociedade civil; 9. ações de
cooperação internacional; 10. políticas públicas para a indústria criativa; e 11.
projetos multidisciplinares envolvendo dois ou mais núcleos criativos
(UNESCO, 2019). Enfim, é um desafio que exige preparação.
O processo de candidatura é rigoroso. Inicialmente, deve ser
apresentado um dossier com os requisitos mencionados, que pode ser elaborado
por um órgão privado ou pelo setor público, desde que acompanhado por uma
carta do autarca. A Comissão Nacional da UNESCO também deve apoiar a
candidatura, podendo fazê-lo com um limite máximo de quatro candidaturas
nacionais. Assim, a articulação política em múltiplas camadas é premente para
viabilizar a candidatura.
Permanecer na rede UNESCO é igualmente trabalhoso. Ao ingressar na
UCCN, as cidades comprometem-se a manter as melhores práticas: desenvolver
programas em prol do desenvolvimento sustentável através da criatividade e
cultura; apresentar um relatório quadrienal; além de participar nas conferências
anuais. Nestas, cada cidade normalmente comparece com uma delegação de três
pessoas, podendo ser representantes do governo local, da iniciativa privada ou
da sociedade civil. Com efeito, a partir da seleção como cidade criativa, faz-se
mister ações internas e atuação na dimensão externa. Por conseguinte, ser
cidade criativa UNESCO significa desenvolver capacidades em DP.
3. Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO
A história de Portugal na UNESCO possui algumas décadas. A adesão
ocorreu em 1965, com firme atuação a partir de 1974. Em 1975 instituiu a
delegação permanente junto daquela organização. Por sua vez, a Comissão
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Nacional da UNESCO foi criada em 1979, como parte Ministério dos Negócios
Estrangeiros (Portugal, 2019a). Adicionalmente, a partir da década de 1980,
paisagens naturais e monumentos históricos, como a Torre de Belém, passaram
a ser reconhecidas como Património Mundial da Humanidade. Assim, Portugal
soma quase meio século de atuação juntamente com a UNESCO.
Portugal também está ativamente presente na rede de cidades criativas.
A trajetória iniciou-se em 2015, quando Óbidos foi selecionada cidade literatura
e Idanha-a-Nova cidade música. Mais recentemente, em 2017, Braga foi
escolhida cidade Media Arts (artes digitais), Barcelos cidade artesanato & arte
folclórica e Amarante cidade música. Até ao final de 2019, outras ingressam na
rede, possivelmente abrangendo novas cidades portuguesas. A candidatura deve
contar com apoio do presidente da câmara e aval do governo nacional. Em
Portugal, cinco cidades portuguesas obtiveram o título de cidade criativa da
UNESCO no intervalo de apenas dois anos.
A preparação da candidatura enquadra-se no modelo de governação
multinível. O padrão exige a articulação entre o autor da candidatura, o governo
local e o Governo nacional, através da Comissão Nacional da UNESCO,
integrada no Ministério dos Negócios Estrangeiros. A governança multinível
foi introduzida no mundo académico na década de 1990 por Gary Marks em
estudo sobre a Comunidade Europeia, explicando a dinâmica de gestão política
de três fundos europeus para a integração regional, compartilhada entre
governos subnacionais e nacionais. Ali foi identificado o processo de decisão
multinível (Marks, 1992). Peters & Pierre definem como “negotiated, nonhierarchical exchanges between institutions at the transnational, national,
regional and local levels” (2001, p. 131). O modelo significa que os envolvidos
possuem igual ou semelhante poder na tomada de decisão. Assim, a competência
do Governo nacional é compartilhada com outros atores, o que exige maior
capacidade de negociação e mediação.
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Ser cidade criativa traz muitas possibilidades. A história portuguesa na
UCCN vem sendo construída com mestria. A título de exemplo, o festival de
música eletrónica Semibreve, realizado anualmente em Braga, alcançou
dimensões globais quando propagado pela organização (UNESCO, 2018a). O
público internacional pôde constatar como Portugal ditou tendências neste
campo. No âmbito cultural, a tradição musical portuguesa, que reside no
imaginário da audiência internacional através do fado, renova -se com a
tecnologia e a música eletrónica. O mundo descobriu que o festival contribui
para a produção científica no campo das artes digitais, envolvendo
universidades de referência em Portugal. Exemplo análogo é verificado em
Amarante. Perfeitamente alinhado com as diretrizes da UNESCO, o programa
Revitalização Urbana de Amarante (RUA), aliado à política nacional de
desenvolvimento urbano sustentável de Portugal, ganhou notoriedade global
(UNESCO, 2018b). Com efeito, a atuação diplomática das cidades criativas pode
potencialmente contribuir para a ampliação da influência internacional de
Portugal.
Deste modo, a melhor compreensão conceitual da diplomacia pública, as
suas teorias científicas, bem como das dimensões diplomacia da cidade e
diplomacia do cidadão certamente contribuirá para o aprimoramento das ações
diplomáticas enquanto ferramentas de política externa.
4. A Diplomacia Pública
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal reconhece a
importância da DP para a política externa. Com efeito, o MNE desenha os seus
contornos entre os seguintes elementos: promoção da cultura, ação dos
diplomatas, sociedade civil como público alvo e foco na divulgação da imagem
do país. Tais aspetos podem ser identificados na definição para o conceito de
diplomacia pública: “A atividade diplomática praticada junto de atores não
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estatais [que consiste] (...) em informar, comunicar e interagir com a sociedade
civil (...) [em que] os diplomatas procuram transmitir uma imagem correta do
país, promovendo as suas valências, fatores diferenciadores e competitivos”
(Portugal, 2019a). Também reconhece que, nesta vertente do seu trabalho, os
diplomatas são apoiados pela “coordenação com as agências e institutos
relevantes como a AICEP, o Camões ou o Turismo de Portugal” (Portugal,
2019a). Portanto, a DP integra o repertório diplomático português.
A DP é instrumento pacífico para exercício da política externa
(Magalhães, 1982, pp. 11-19; Nicolson, 1942). Ao propor uma taxonomia para
a DP, Cull enumera cinco grupos de ação: listening, advocacy, cultural diplomacy,
exchange diplomacy e international broadcasting (2009a, pp. 17-22). Por outro lado,
analisando a luta americana antiterrorismo, Zaharna identifica três tipos de
práticas sem categorizá-las: políticas, advocacia e comunicação com o público
(2010, pp. 31-52). Como a classificação é uma tarefa subjetiva, que deve evitar
erros grosseiros e pontos desadequados (Hampel, 2002, pp. 9-10), autorizamonos a oferecer classificação, baseada nas etapas de desenvolvimento: 1. a
monitorização ou listening; 2. definição das políticas; e 3. advocacia. De acordo
com a nossa visão, a etapa de advocacia é realizada através de estratégias como
a diplomacia cultural, os intercâmbios e a comunicação. Por sua vez, a
comunicação engloba os canais internacionais de televisão, a imprensa e as redes
sociais. O facto é que a DP é feita através de um conjunto articulado de práticas
com alcance internacional.
Nada obstante a novidade, o conceito abrange mecanismos milenares.
Em relação ao listening, Sun Tzu alertava que, na guerra, o conhecimento
deveria vir de pessoas com conhecimento sobre o campo inimigo e não de
adivinhações. Da mesma maneira, durante as Guerras Médicas, em 480 a.C.,
Xerxes da Pérsia obteve a neutralidade de Argos através da advocacia, ao
encaminhar correspondentes que enfatizaram o facto de ali haver descendentes
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dos persas, através de Perseu. Para exemplificar a diplomacia cultural, há o caso
da biblioteca de Alexandria, construída pelos gregos (Cull, 2019, pp. 27 -28).
Assim sendo, a DP é uma prática longínqua que se renova há séculos.
Posteriormente, surgiria o termo “diplomacia pública”. No início do
século XX, ficou famoso o discurso “Fourteen Points”, onde Woodrow Wilson
opôs a diplomacia pública à secreta (United States, 1918, p. 5). Contudo, foi
Edmund Gullion, que atuou como primeiro reitor da Faculdade Fletcher de
Direito e Diplomacia da Tufts University, que ficou conhecido por cunhar o
termo diplomacia pública no sentido de influência internacional (Cull, 2009b, p.
19). Na década de 1970, a DP já era concebida como ferramenta para informar,
consolidar imagem, construir relacionamentos de longo prazo (Nye, 2008, p.
101) e garantir a segurança reputacional (Cull, 2019, p. 135).
Também é importante diferenciar o conceito. A DP não se confunde com
a propaganda, já que esta, normalmente, é unidirecional. Da mesma forma,
difere do branding, no domínio do marketing, que é mais amplo. Contudo, possui
fronteiras bastante ténues com as relações culturais, até porque a cultura é um
de seus instrumentos (Melissen, 2005, pp. 16-23).
Na perspectiva terminológica, os termos diplomacia tradicional,
diplomacia pública e nova diplomacia pública são frequentemente encontrados
na produção científica sobre o tema. Conforme esclarece Snow, a diplomacia
tradicional compreende as relações de governo para governo (G2G); a
diplomacia pública o diálogo entre o governo e públicos globais (G2P), visando
a sua adesão aos objetivos da política externa; e a nova diplomacia pública
significa a forma como governos, indivíduos e grupos privados influenciam a
política externa (P2P) (2009, p. 6).
Quanto aos atores, a literatura refere a diversidade abrangida pelo
manto da DP, contemplando cidades e cidadãos. Por exemplo, Melissen usa a
metáfora “democratization of diplomacy”, apontando que, além dos Estados, há
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as associações de estados, entes subnacionais, como as cidades, as províncias e
atores não estatais, como as ONG (Melissen, 2001, p. 2,10), que participam da
DP. Por outro lado, Pisarska afirma o papel do cidadão, dissertando sobre
público interno e política externa (Pisarska, 2016). Portanto, cidades e cidadãos
estão presentes no contexto da DP.
Quanto ao conceito, existe alguma divergência. Para uns, o conceito de
diplomacia pública está mais associado aos interesses e valores dos
representados (Zaharna 2010, p. 1). Para outros, relaciona-se com os esforços
para gerar soft power, criando atratividade, mobilizando cultura, políticas
internas, intercâmbios e outras ações (Nye, 2008, p. 94-95), sendo uma evolução
natural da diplomacia (Melissen, 2005, p. 3), com pressupostos como
credibilidade, autocrítica e participação da sociedade civil (Nye, 2019, p. 7).
Acreditamos que a definição pode conjugar os elementos expressando o que
significa DP. Assim, o conceito considerado neste artigo fica assim delimitado:
diplomacia pública é um instrumento da política externa, alicerçando a atividade
diplomática tradicional, com apoio de atores como as cidades e os cidadãos, que
tem o objetivo de construir relacionamentos de longo prazo, transmitir
informações, consolidar imagem, influenciar e atrair audiência internacional,
valendo-se de ferramentas de comunicação como atividades culturais,
intercâmbios, conferências e reuniões, imprensa e e media audiovisuais
tradicionais, além dos meios digitais, com canal de feedback.
No quadro das cidades criativas da UNESCO, a principal ferramenta de
comunicação é a diplomacia cultural. Cabe lembrar que a organização
internacional sistematiza as cidades conforme sua especialidade cultural:
música, cinema, literatura, artesanato & artes folclóricas, gastronomia, design e
artes digitais. Tradicionalmente, os Estados executam a diplomacia cultural
através de institutos especializados. Assim ocorre com o Goethe-Institut na
Alemanha, o British Council no Reino Unido, a Alliance Française na França e
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o Instituto Camões em Portugal. O modelo da UCCN propõe uma nova lógica,
focada no ambiente das cidades ou governos subnacionais.
Assim, o artigo discute noções e enquadramento teórico da diplomacia
das cidades e cidadãos, inseridos no cenário internacional pela UNESCO como
agentes diplomáticos, principalmente através da cultura. Um melhor
entendimento sobre a diplomacia da cidade e a diplomacia do cidadão
certamente levarão à maior eficácia das ações diplomáticas.
5. A Diplomacia da Cidade
As cidades são um antigo ator nas relações internacionais. A história das
relações internacionais e da diplomacia estão tradicionalmente centradas nos
Estados, relacionando-se à Vestefália (Mendes, 2017, pp. 15-18). Da mesma
forma, entre 1550 e 1300 a.C., na antiga Mesopotâmia e no Egito, a atividade
diplomática era realizada por cidades (Hamilton & Langhorne, 2010, p. 8).
Igualmente, a atuação de embaixadores era comum nas cidades-Estados gregas,
como Atenas e Esparta (Pluijm & Melissen, 2007, p. 6). Adicionalmente, as
cidades-Estados italianas renascentistas foram as primeiras a estabelecer
missões diplomáticas no estrangeiro (Nicolson, 1942, 25-27). Tudo isto
demonstra que a diplomacia praticada pelas cidades é um costume enraizado na
História da Humanidade.
Contudo, a diplomacia também já foi prerrogativa exclusiva dos
Estados. A partir de Vestefália e, até o final da Segunda Guerra Mundial,
prevaleceu o padrão centrado no Estado (Pluijm & Melissen, 2007, p. 7).
Entretanto, com a globalização, ampliou-se a necessidade de apoio ao governo
nacional para gerir temáticas da agenda internacional. Muitas dessas questões
desenrolam-se ao nível local, operando a “vertical disintegration” (Soldatos,
1990, p. 36) e envolvendo a atividade política dos atores subnacionais. Com
efeito, a ampliação do protagonismo dos governos locais e das cidades viria a
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encerrar a exclusividade dos Estados na arena internacional (Hocking, 1993, p.
41).
Para o conceito de diplomacia da cidade é adotada a definição de Pluijm
& Melissen: “Institutions and processes by which cities, or local governments
in general, engage in relations with actors on an international political stage
with the aim of representing themselves and their interests to one another”
(2007, p. 6).
Do ponto de vista científico, a diplomacia das cidades pode ser estudada,
basicamente, por duas teorias: a paradiplomacia e a diplomacia multicamadas. A
primeira considera a existência de dois mundos políticos, um estatocêntrico e
outro habitado pelas cidades (Soldatos, 1990, pp. 36-38). A diplomacia
multicamadas olha para as cidades e para os Estados como parte de um
complexo ambiente diplomático, em que o espetro doméstico e internacional se
misturam em diferentes níveis frente à governação de temas globais (Pluijm &
Melissen, 2007, p. 9; Hocking, 1993, pp. 36-41). Assim, as duas teorias
diferenciam-se pelo grau de articulação entre o Estado e as cidades no exercício
da atividade internacional.
A teoria da diplomacia multicamadas pressupõe a atribuição de papéis
internacionais aos Estados e às cidades. A teoria reza que ambos os atores são
“part of a complex diplomatic environment, which does not recognize the
exclusive territories of the domestic and the international” (Pluijm & Melissen,
2017, p. 9). Corroborando, Hocking ressalta o objetivo compartilhado entre os
atores de promover interesses nacionais operacionalizáveis regionalmente e a
vantagem das cidades em relação a um importante recurso: a legitimidade junto
à população local (1993, p. 47). Com efeito, é exigida grande habilidade de
“netwotk facilitation” (Hocking, Melissen, Riordan & Sharp, 2012, p. 5, 7). De
certo modo, a noção de diplomacia multicamadas está associada à ideia de
governação multinível (Hocking, 1993, p. 4).
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A forma de observar e gerir as cidades criativas portuguesas é
determinante para a realização do potencial impacto na influência internacional
de Portugal. Contudo, a presença de cidades portuguesas na UCCN é recente e
está em construção. Se, de um lado, o ingresso das cidades na rede é fruto de
processo de governança multinível, por outro, a rotina de participação e
desenvolvimento de atividades internacionais pode ser continuamente
aprimorada. A liderança cada vez mais ativa do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, mediando e articulando a política externa com as ações
desenvolvidas pelas cidades criativas, certamente trará benefícios e
fortalecimento para todos os atores.
6. A Diplomacia do Cidadão
A diplomacia do cidadão está presente no âmbito da UCCN, assim como
a diplomacia da cidade. A participação obrigatória nas conferências anuais da
UNESCO ocorre através de delegação das cidades, normalmente composta por
representantes do setor público, privado e sociedade civil. A conferência
desenrola-se com a interação de pessoas que representam e transmitem a
imagem de suas cidades. Também são promovidas atrações culturais com
artistas das cidades criativas. Adicionalmente, ao longo de cada ano, as cidades
desenvolvem colaboração internacional, baseada em intercâmbios e atividades
culturais, essencialmente. É um cenário em que o cidadão atua como relevante
agente diplomático.
Neste particular, cabe esclarecer que a utilização da palavra cidadão
refere-se ao indivíduo, à pessoa. A escolha pelo vocábulo apoia-se na literatura
internacional, que usa o termo citizen diplomacy para referir-se ao fenómeno. A
sua definição pode ser expressa como “concept that every global citizen has the
right, even the responsibility, to engage across cultures and create shared
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understanding through meaningful person-to-person interactions”. (The
Center for Citizen Diplomacy, 2019).
A prática é mais antiga que o conceito. A título de exemplo, no fim do
século XV, Francis Bacon delimitou-a no ensaio “Of Goodness and Goodness
of Nature”, visualizando o cidadão global: “If a man be gracious and courteous
to strangers, it shows he is a citizen of the world, and that his heart is no island,
cut off from other lands, but a continent, that joins to them” (1908, p. 57). Em
relação ao termo, há quem afirme que teria sido cunhado na década de 1980
(Samuel-Azran, Ilovici, Zari & Geduild, 2019, p. 39). Todavia, o facto é que, no
final dos anos 40 do século XX, um homem à frente do seu tempo já havia
tratado da citizen diplomacy com o sentido que conhecemos hoje: James Marshall
(1949), então presidente da Comissão Nacional da UNESCO dos EUA.
Naquela época, Marshall falou sobre a necessidade de democratização da
política externa (1949, p. 83), afirmando que a “citizen diplomacy is a promising
implement of peace” (1949, p. 85). Atualmente, verifica-se a diplomacia do
cidadão nas redes sociais, mas, na época de Marshall, acontecia de outra forma.
Ele esclareceu que os cidadãos eram “hand-picked” por organizações, como a
Comissão Nacional da UNESCO, para participar em conferências ou atividades
internacionais (1949, p. 89). Na verdade, tratava-se da diplomacia do cidadão
sob controle estatal.
A visão de diplomacia do cidadão como parte da estratégia de política
externa do Estado ou da estratégia diplomática é explicada pelo modelo “multitrack diplomacy”. Nesse padrão, diversas vias de diplomacia articulam-se para
o atingimento do objetivo comum. Ele opõe-se ao modelo “track one & track
two”. A track one é a diplomacia realizada pelo Estado, através dos ministérios
dos negócios estrangeiros. A track two é a diplomacia não oficial, envolvendo
outros atores. Em alguns casos, é usada por governos de matriz mais autoritária
para promover ações que não podem promover oficialmente. Contudo, também
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significa a diplomacia exercida por atores não estatais (Fulda, 2 019, p. 197).
Assim, não é difícil notar que a globalização fez diminuir a multitrack diplomacy
e ampliou a track one & track two diplomacy.
Outra forma de explicar os modelos é adotada por Samuel-Azran, Ilovici,
Zari & Geduild (2019, p. 38-40). Os autores tratam por top-down approach o
exercício da diplomacia do cidadão integrada e articulada pelo Estado. O bottomup approach significa a diplomacia do cidadão, realizada por sua decisão e
iniciativa. O facto é que a facilitação do transporte internacional e a
disseminação das redes sociais efetivamente abriu a possibilidade para qualquer
pessoa tornar-se agente de diplomacia. Desta forma, é notória a coexistência
atual das duas abordagens, a top-down e a bottom-up.
Nye, o pai do soft power, confia no potencial da diplomacia do cidadão,
mas mapeia pontos de atenção. O autor afirma que o “real soft power comes
from a society, not from government”. Adicionalmente, salienta que, cada vez
mais, a influência internacional é pautada na credibilidade. Com efeito, o modelo
de comunicação de via dupla, de pessoa para pessoa é mais eficaz do que a
comunicação unilateral. O autor enumera os fatores de sucesso da diplomacia
do cidadão: a imagem positiva é frequentemente melhor projetada pelas pessoas
privadas; a comunicação direta em rede permite ultrapassar, mais facilmente,
barreiras culturais; além da circunstância de que a comunicação corpo-a-corpo
é mais eficaz do que a realizada pelos canais internacionais de televisão. Vale
salientar que Nye reconhece que o modelo diplomático descentralizado
frequentemente

encontra

resistência

nos

Estados.

As

razões

são

compreensíveis: descentralização da atividade diplomática, dificuld ade de
controle, risco de não alinhamento das mensagens com as políticas públicas,
dentre outros. Por outro lado, o autor alerta que são riscos inevitáveis nas
democracias e no século da comunicação global. Nye sugere que a aproximação
com os cidadãos e estruturas de conversas nacionais são um caminho
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certamente melhor do que a tentativa de controle, pois, nesse caso, o soft power
seria minado. Como afirma o autor, é o paradoxo da diplomacia do cidadão.
No contexto da UNESCO, a participação do cidadão ocorre por
intermédio da cidade, que tem a ligação com a organização internacional. Não
há caminho para a sua participação por conta própria. O cidadão segue ligado
às cidades, mas não ao Estado. De toda forma, muitas vezes, nem mesmo as
cidades possuem padrões para articulação desses cidadãos às suas políticas.
Especialmente na era da informação e da comunicação, não se deve
negligenciar a diplomacia do cidadão. Ela pode ser uma ferramenta vigorosa da
DP, complementando a atividade estatal. De outro lado, pode ser um tiro mortal
na DP, uma vez que o cidadão, gozando da credibilidade da pessoa real pode
revelar informações contrárias à política externa em escala global,
especialmente através dos media digitais. Essa possibilidade começou a ser
verificada com mais frequência na atuação de ativistas, mas intensificou-se com
as redes sociais. Por conseguinte, a inclusão da diplomacia do cidadão na
estratégia de DP é pertinente e necessária no mundo contemporâneo.
7. O caminho pavimentado para Portugal
A diversidade e riqueza cultural de Portugal são importantes ativos
internacionais. Nos últimos anos, o país tem sido um dos destinos turísticos
preferidos de turistas de todo o mundo, destacando-se como importante destino
global. Além das paisagens naturais, os turistas apontam aspetos culturais como
o fado, o vinho, o pastel de nata e a arquitetura antiga como motivos para a
preferência por Portugal (The Telegraph, 2018). Aqui cabe referência ao
histórico das grades navegações e conquistas territoriais empreendidas pelo
país. Com efeito, a arte, a história e a cultura portuguesas estão entre os motivos
pelos quais o público internacional vem demonstrando uma crescente
preferência por Portugal.
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A rede de cidades criativas da UNESCO tem por objeto o fomento da
cooperação internacional através da cultura e da criatividade. Portugal já está
representado no núcleo de música, com Idanha-a-Nova e Amarante; no núcleo
de artes digitais, com Braga; no núcleo de literatura com Óbidos; e no de
artesanato & arte folclórica, com Barcelos. Ainda há espaço para participação
nos núcleos de cinema, design e gastronomia. Neste diapasão, quanto mais
integradas as cidades estiverem entre si e quanto mais alinhadas estiverem com
a estratégia de política externa, mais soft power gerarão para Portugal.
A Comissão Nacional da UNESCO de Portugal é chave para o processo.
O exemplo da Coreia do Sul, que tem 8 cidades criativas, evidencia isso. A
Comissão Nacional Coreana para a UNESCO (KNCU) criou uma rede
doméstica de cidades criativas, com o objetivo de compartilhar informações,
através de workshops e encontros, realizados pelo menos duas vezes ao ano
(KNCU, 2019, p. 15). Com esta estratégia, a KNCU mantém-se informada sobre
o andamento das atividades das cidades e alinha informações estratégicas sobre
a política externa coreana, deixando às cidades a escolha pelo alinhamento ou
não. Não há imposição, mas, tendo em conta os benefícios, as cidades aderem
integralmente. Inclusive, a KNCU, direcionou o caminho de participação das
cidades na rede, de forma que a Coreia do Sul foi o primeiro país a ter cidades
em cada um dos sete núcleos criativos, intensificando a sua influência. Em
Portugal, com a mediação do MNE, através da Comissão Nacional da
UNESCO, e envolvimento de outras entidades ou órgãos, como o Instituto
Camões e o Turismo de Portugal, as ações das cidades criativas podem ser
articuladas, planeadas e potencializadas.
A diplomacia do cidadão faz-se por caminhos tortuosos. O paradoxo da
diplomacia do cidadão, referido por Nye, pode ocasionar que ações do Estado
visando articulação gerem efeito contrário, perfurando o soft power. Contudo, há
um exemplo inspirador na Suécia. Em campanha realizada em 2011, o governo
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apostou na diplomacia do cidadão. A cada semana, delegava a conta de Twitter
@sweden a um cidadão diferente que poderia postar informações sobre a Suécia.
Foi uma campanha na abordagem top-down da diplomacia do cidadão que gerou
impacto positivo para o país (Samuel-Azran, Ilovici, Zari & Geduild, 2019, p.
38-39). Por conseguinte, a reflexão crítica e, eventualmente, o envolvimento de
cidadãos na discussão de alternativas e modelos, com a mediação e liderança do
Ministério dos Negócios Estrangeiros podem levar a ideias e soluções frutíferas
nesse campo.
A Coreia do Sul e a Suécia, referidos nos exemplos, não precisam de
inverter a imagem negativa no cenário internacional. Antes, já gozam de
credibilidade, procurando apenas a sustentação ou aprimoramento desta. É o
mesmo caso de Portugal. A experiência da Coreia do Sul evidencia que
encontros sistemáticos e periódicos do governo nacional, através da Comissão
Nacional da UNESCO, com partilha de conhecimento, informações e debates
em torno da política externa nacional pode ser uma solução. Inclusive, Portugal
já iniciou ações nesse sentido em 2017, quando promoveu a conferência
“Património Cultural, Cidades Criativas, Cidades de Aprendizagem e Turismo
Sustentável” (Portugal, 2017). Do ponto de vista do cidadão, a Suécia revela que
a confiança e a responsabilidade atribuídos ao cidadão colocou-o no grupo de
advocacia da política externa. Ambas as soluções desenvolvem-se num ambiente
de comunicação e negociação e não de controlo e imposições.
As diplomacias do cidadão e da cidade são dimensões que se expandem
no campo da DP. As soluções não estão prontas e certamente dependem da
estrutura, perfil político e cultura de cada Estado. Entretanto, exemplos de
outros países indicam direções. As características e aspetos de Portugal
sinalizam uma estrada pavimentada para a potencialização da DP, bastando
apenas escolher os veículos para percorrer o caminho.
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7. Reflexões finais
Standing at the entrance to Lisbon harbour, the Monastery of the
Hieronymites – construction of which began in 1502 – exemplifies
Portuguese art at its best. The nearby Tower of Belém, built to
commemorate Vasco da Gama's expedition, is a reminder of the great
maritime discoveries that laid the foundations of the modern world.
(UNESCO, 2014).
Portugal, o conquistador. A citação em epígrafe, utilizada pela UNESCO
para referir-se à seleção do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém como
Património Mundial da Humanidade em 1983 revelam algumas das
peculiaridades que posicionam Portugal no mundo. Entre tais características
estão a singularidade da arte e da cultura portuguesa, os grandes feitos
marítimos, a influência exercida por Portugal na construção do mundo
contemporâneo e seu espírito conquistador. Entretanto, se no passado Portugal
saía pelos sete mares conquistando novos territórios, nos dias atuais, segue
conquistando mentes e corações, através do soft power da sua cultura. O caminho
está aberto e o poder será potencializado na medida em que a política externa
portuguesa consolide a articulação do Ministério dos Negócios Estrangeiros
com as cidades criativas, além de promover uma estratégia de envolvimento dos
cidadãos que têm propagado a arte e a cultura de Portugal mundo afora.
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Negociações paralelas e controversas no Congresso
de Viena: o apoio de Berlim às pretensões
portuguesas1
Ana Leal de Faria

*

Resumo: Tem-se por adquirido que, em 1815, Portugal estava sob tutela
britânica, mas convém não esquecer que a política definida pelo Governo do Rio
de Janeiro visava claramente a restituição do império e a projeção do novo Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves no concerto europeu. Trata-se, neste
artigo, de ponderar sobre possíveis alianças a estabelecer pela corte portuguesa,
ou antes, luso-brasileira, no quadro das novas condições do sistema
internacional. Isolados em Viena, os plenipotenciários portugueses dividiramse entre aqueles que preferiam um acordo com Inglaterra, como foi o caso de
Palmela, e os que procuraram novos alinhamentos políticos: Saldanha da Gama,
que procurou negociar o apoio da Rússia e Lobo da Silveira, que chegou a
assinar um projeto de tratado com os plenipotenciários prussianos.
Palavras-chave: Congresso, Instruções, Olivença, trafico de escravos, tratado
de comércio
1. Portugal: de reino europeu a império intercontinental
Está por fazer o estudo sistemático da adaptação da diplomacia
portuguesa às novas condições do sistema de relações internacionais nascido
das guerras napoleónicas. Tem-se por seguro que se manteve a sua base
fundamental – os laços de aliança com Inglaterra – sem tentativas de os alterar.
Efetivamente, se analisarmos a correspondência diplomática e a imprensa do
início do tempo das invasões francesas, a aliança com Inglaterra na resistência
a Napoleão é tomada como uma grande empresa comum. A necessidade de

1

Este artigo foi elaborado com base no texto da comunicação que apresentei ao
Colóquio The Congress of Vienna and the making of a new international system. 1815-2015,
realizado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 30 de novembro e 1 de dezembro
de 2015, com o patrocínio do Instituto Diplomático.
*
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defesa do país sobrepõe-se às preocupações económicas e, até 1814, os aspetos
negativos desta colaboração – consubstanciados no tratado de comércio de 1810
– são esquecidos ou minimizados. Contudo, ficou bem claro, durante as
negociações da adesão de Portugal ao tratado entre a França e a 6ª Coligação
(Paris, 30 de maio de 1814), e depois, no Congresso de Viena, que a satisfação
das reivindicações portuguesas dependia do apoio britânico e que o governo
inglês estava pouco disposto a prestá-lo.
Note-se que os plenipotenciários portugueses foram obrigados a anuir à
restituição da Guiana à França, não conseguindo a devolução de Olivença por
parte da Espanha. Mais: Portugal recebeu a menor das indemnizações
conferidas aos países que tinham lutado contra a as tropas napoleónicas. Como
reagiram as diversas correntes de opinião na corte portuguesa? Que alianças
alternativas seriam possíveis? O propósito deste artigo é, pois, procurar
reconstituir o esquema dos comportamentos dos contemporâneos da época em
estudo, visando restabelecer as diversas possibilidades de escolha e ação o que
significa não só determinar a opção realizada como também fazer a
inventariação das possibilidades vencidas, bem necessárias para compreender
os momentos históricos seguintes.
É um lugar-comum dizer que Portugal estava manifestamente sob
tutela britânica, sem peso no concerto europeu – mas convém não esquecer que,
em 1815, o país tinha a dimensão de uma monarquia imperial. A proclamação
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (16 de dezembro de 1815)
abrangia um verdadeiro império, o primeiro (e único) europeu com a sede de
Governo na outra margem do Atlântico. Se esta perspetiva podia ferir, por um
lado, os sentimentos nacionalistas lusos – pois tomando-se o Brasil como centro
poderiam eventualmente marginalizar-se e sacrificar-se os interesses
portugueses metropolitanos (Alexandre, 2000) –, por outro, a política definida
pelo Governo do Rio de Janeiro visava claramente a restituição do império e a
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projeção do novo Reino Unido no concerto europeu. A política de alianças
matrimoniais seguida por D. João VI é uma prova disso mesmo (Luís, 2015).
2. Entre a pressão de Inglaterra e o possível apoio das outras potências
vencedoras
Ao iniciar-se o Congresso de Viena, estavam pendentes para Portugal
duas questões essenciais: a restituição de Olivença e a abolição do tráfico de
escravos. Na primeira, estava em causa a manutenção da integridade do
território nacional; a segunda, ao tempo, era considerada contrária aos
interesses económicos coloniais na América Central e do Sul (Caldeira, 2013,
236). Enquanto muitos reformadores esperavam que “the Trade”, como era
conhecida esta atividade, fosse totalmente extinta, havia enormes fortunas e
verdadeiras indústrias, desde traficantes a donos de plantações, que a isso se
opunham. Havia mesmo quem profetizasse um colapso económico ou terríveis
massacres perpetrados pelos escravos, caso lhes fosse concedida a liberdade,
seguidos da inevitável derrocada das Índias Ocidentais face à previsível
brutalidade da revolta. Que opções possíveis perante as novas condições do
sistema internacional? Haveria outra saída para além da aliança inglesa? Com
que apoios se poderiam contar para conseguir a devolução de Olivença ou para
resistir à pressão do abolicionismo britânico? A Inglaterra era mesmo a
verdadeira grande potência ou antes a defensora do equilíbrio no espaço
continental europeu (Bois, 2003, 408), capaz de grande pragmatismo em busca
de novas combinações de forças sempre que necessário?
Talleyrand chegou a sugerir que as grandes potências nomeassem um
comité para analisar mais detalhadamente a questão do tráfico, mas face às
instruções enviadas do Rio de Janeiro, que recusavam qualquer concessão nesta
matéria, os plenipotenciários portugueses (e também os espanhóis) impediram
a proposta. Castlereagh, pela Grã-Bretanha, escolheu a via diplomática da
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negociação. O seu principal objetivo era proporcionar a unidade entre a
coligação europeia – cuja fraqueza contra Napoleão resultara sempre das suas
divisões e das suas lutas de interesses – e reunir todos em torno de uma causa
comum (Capefigue, 1843, 383). De cedência em cedência, Castlereagh acabou
por conseguir que Portugal e Espanha concordassem com um pra zo de oito
anos para terminar o “odious and criminal Traffick in Human flesh”, assinando
a declaração conjunta das grandes potências (8 de fevereiro de 1815), que
condenava a prática como “repugnant to the principles of humanity and
universal morality”. Não era, ainda, a abolição do tráfico, nem muito menos da
escravatura, mas era um tímido começo: pela primeira vez os direitos humanos
tinham lugar numa conferência de paz (King, 2008, 215-217).
Isolados em Viena, sem notícias da corte, que desconhecia ou não se
interessava pela realidade efetiva do Congresso, os diplomatas portugueses
tomavam conhecimento, vivo e direto, do novo jogo de interesses e das novas
estratégias diplomáticas (Macedo, 2006, 428, 429). Acabaram por divergir.
Palmela dava maior peso a uma perspetiva integrada no contexto europeu,
embora especificamente portuguesa, e preferiu negociar com Castlereagh a
fixação de limites temporais e espaciais ao tráfico com a justificação de a mãode-obra escrava ser imprescindível à economia brasileira e o argumento de que
o tráfico português se realizava em condições menos cruéis do que os outros
(Zamoyski, 2007, 412, 413). Os seus dois colegas procuraram novos apoios
políticos para impedir a abolição do tráfico, mesmo que apenas parcial, que
consideravam ser totalmente contrária aos interesses nacionais.
A linha formulada por António Saldanha da Gama – que se destacara
por notáveis medidas de desenvolvimento económico e exploração geográfica
de Angola (Gama, 1839) onde tinha exercido um mandato como como Capitãogeneral e Governador (1807-10), seguindo-se a nomeação como Conselheiro da
Fazenda na corte do Rio de Janeiro (1810-14) – ia no sentido de negociar o apoio
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russo para moderar as exigências de Inglaterra, mas rapidamente se desiludiu.
A resposta do Conde de Nesselrode, secretário de Estado e Ministro
Plenipotenciário do czar Alexandre I, não lhe deixou esperança alguma ao
recomendar-lhe que conseguisse um acordo com os ingleses: “Je vous conseille
de vous arranger à l’aimable avec l’Angleterre, parce que nous ne sommes pas
de tout disposés à nous brouiller avec cette Puissance’’ 2.
Só no caso de Olivença se alcançou algum patrocínio por parte da
Rússia. Porém, de acordo com Saldanha da Gama, “este mesmo não foi tal que
se poderia esperar em um objecto de tanta justiça”. De facto, o apoio russo
revelara-se uma ilusão e as negociações para prorrogar e ampliar ao espaço
brasileiro o tratado de comércio luso-russo de 1798 enfrentaram dificuldades,
incoerências e demoras, acabando por ficar adiadas para serem tratadas com
mais calma e numa conjuntura mais favorável.3 Por um lado, a Rússia era uma
potência eminentemente continental, por outro, a diplomacia de S. Petersburgo
comprometera-se a secundar os esforços da Grã-Bretanha para a extinção do
comércio negreiro. Também a França se obrigara a fazer cessar o tráfico no
prazo de cinco anos (Alexandre, 2000, 73-75).
Joaquim Lobo da Silveira – Ministro Plenipotenciário em Estocolmo
(1806-14), onde casara com uma senhora alemã – sondou a Prússia, que há mais
de um século tentava assinar um tratado de comércio com Portugal (Faria,
2013, 73-98). Negociá-lo em Viena – no momento em que a interrupção das
relações comerciais entre a Silésia prussiana e a América espanhola coincidia
com a deslocação do centro da administração portuguesa para o Brasil – parecia,
na perspetiva de Lobo da Silveira, uma oportunidade única para dar maior peso

2

Ofício de António Sa ldanha da Gama, Viena, 11/23 de Maio de 1815 in Relações
Diplomáticas Luso-Russas. (2004). MNE-IDI, p. 738.
3
Idem, Viena, 17/29 de março de 1815, pp. 734, 735.
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ao espaço imperial português, diversificando alianças e buscando novos apoios
políticos.
Na perspetiva alemã, um acordo comercial com uma potência europeia
sedeada na América do Sul representaria um inegável trunfo: a corte portuguesa
reunia todas as condições para ser um excelente observatório sobre a evolução
política americana, as revoluções em embrião, a influência aí exercida p elas
potências marítimas4 e o reflexo que todos estes movimentos teriam na Europa.
Nas instruções dadas ao Conde de Flemming – primeiro Ministro
Plenipotenciário nomeado para a corte do Rio de Janeiro (5 de fevereiro de
1817) – o gabinete de Berlim previa a formação de cinco grandes massas de
Estados distintos – os Estados Unidos da América, o Peru, o Chile, a Terra
Firme e o reino do Brasil – , estimando que pela sua ação e reação recíprocas
formariam “un nouveau système politique, un système américain, qui exercera
à son tour une influence décisive sur le système de l’Europe »5.
A posição da Prússia no quadro geopolítico europeu encontrava-se
consideravelmente alterada: em Viena, cedera grande parte da Polónia à Rússia
e fora obrigada a contentar-se com a Saxónia Setentrional e a Renânia, mas esse
enfraquecimento tinha levado, em contrapartida, à aquisição de muitas
manufaturas e fábricas florescentes. Lobo da Silveira, que conhecia bem o
espírito alemão, percebeu que o governo de Berlim iria sentir-se no dever de
multiplicar e alargar as suas relações comerciais. Com parte do território
integrado na Confederação Germânica, os políticos constatavam o falhanço da
unidade financeira, jurídica, comercial e económica preconizada por Humboldt,
ao mesmo tempo que os patriotas lamentavam os entraves levantados à

4

Os portos do Brasil tinham sido abertos ao comércio holandês. Cf. Arquivo Nacional
Torre do Tombo - ANTT, MNE, Cx. 230, Ofício N.º 14, Viena, 9 de março de 1815.
5
Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz, Berlim - G. StAPK, III, H. A., MaA,
I, N.º 6259, 15 fls. manuscritos.
190
Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

constituição de um Estado unitário pela oposição entre a Áustria e a Prússia e
pelas reivindicações de soberania dos vários príncipes (Faria, 2010, 83 -86).
Se antes o que interessava a Berlim eram as relações de Portugal com
os outros Estados da Europa, sendo o Brasil e as outras colónias q uestões
meramente acessórias, a deslocação do centro da administração portuguesa para
os trópicos mudou tudo. O Brasil apresentava-se aos olhos germânicos como
“un formidable théatre d’observations”, de acordo com as já referidas instruções,
passando a revestir-se de grande importância, não só económica, mas também
política.
3. Diplomacia e economia: entre os princípios e os interesses
A anulação do tratado de comércio de 1810 entre Portugal e Inglaterra 6
era fundamental para o escoamento dos produtos prussianos, sobretudo para o
Brasil. Deve dizer-se que, na época, o conteúdo do diploma era praticamente
desconhecido do resto da Europa, mas todos percebiam que oferecia uma quase
exclusividade aos comerciantes britânicos.
Em Viena, Frederico Guilherme III aproveitou a ocasião proporcionada
pela audiência particular que concedeu a Lobo da Silveira – a quem coube a
missão de entregar a carta protocolar que o Príncipe Regente enviara a todos
os monarcas aí presentes – para manifestar o seu interesse em assinar “hum
Tratado de Commercio entre Portugal e a Prússia porque convinha que todas
as nações, e não huma só commerciassem; e que elle da sua parte estava disposto
a particularmente proteger o commercio portuguez nos seus Estados”7.

6

ANTT, MNE, Cx. 230, N.º 1 a 35. Ofícios de Viena, 12 de novembro de 1814 a 24 de
junho de 1815 [sobre a restituição de Olivença e sobre a anulação do tratado de comércio de 19
de fevereiro de 1810]. O Tratado encontra-se publicado por Borges de Castro (1856-80). Tomo
IV, 348 e segs.
7
ANTT, MNE, Cx. 230, Ofício N.º 8, Viena, 2 de janeiro de 1815.
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Os plenipotenciários portugueses informaram o governo de Berlim que
não estavam autorizados a concluir tratados de comércio, mas, apesar disso,
Karl August von Hardenberg (1750-1822) – chanceler da Prússia e também
ministro plenipotenciário ao Congresso – recebeu plenos poderes para iniciar
negociações. No relatório de 2 de janeiro está bem expressa a posição de Berlim:
“Contam sempre sobre a minha boa vontade” teria sido a réplica do monarca às
dificuldades apresentadas por Joaquim Lobo da Silveira.
Do ponto de vista económico, o gabinete prussiano encarava a passagem
da sede do Governo português para a América como um feliz acontecimento
para o comércio e, a esse respeito, “le premier anonce d’un nouvel ordre des
choses”. Não admira que tivesse apoiado, em Viena,8 a formação do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves. Mas havia um problema de sobreposição
praticamente insolúvel: os artigos que as manufaturas prussianas da Silésia e
outras províncias estavam em condições de exportar eram precisamente aqueles
que o Brasil importava de Inglaterra, a coberto das condições altamente
vantajosas do referido tratado de 1810 (Faria, 2010, 94).
De acordo com as instruções do gabinete de Berlim – assinadas por
Hardenberg e também pelo seu conselheiro Johann Peter Friedrich Ancillon
(1767-1837) – seria desejável que os verdadeiros princípios da economia política
fossem adotados e seguidos por todas as potências. Então, os tratados de
comércio deixariam de ser necessários. Subjacente a esta ideia estava a
influência de Adam Smith (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, 1776), logo traduzido para alemão. Mas, enquanto a intervenção
governamental não desistisse de interferir na iniciativa privada e controlar “the
invisible hand” do mercado, o realismo político germânico conformava-se em
seguir os preceitos e processos habituais, a bem do interesse nacional:

8

Idem, Ofício N.º 19, Viena, 1 de abril de 1815.
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- “Il seroit sans doute à souhaiter que les vrais principes d’économie
politique fussent tellement adoptés et suivis par toutes les puissances
qu’il ne fut plus de question des traités de commerce, que la nature des
rapports tient lieu à cet égard des conventions et que les mérites et les
besoins réciproques des nations à saisir para la négociation de tous les
pays, et abandonnés a eux-mêmes, deviennent la seule règle du
commerce; mais tant qui les principes contraires existent et qu’il se fait
des traités de commerce à l’avantage de certaines nations il est
d’obligation stricte d’en travailler à en conclure des pareils en notre
faveur”.9
Os

relatórios

dos

plenipotenciários

portugueses,

redigidos

regularmente ao longo de meses, evidenciam um certo desconforto
relativamente aos procedimentos presenciados. Constantemente se queixavam
de um Congresso “onde um Directório das grandes Potências da Europa tem,
sem direito algum, disposto de facto de todos os interesses dos outros Estados”.
Entre todos, Lobo da Silveira foi, sem dúvida, o mais crítico, a ponto de escrever
que seria “pôr novas armas entre as mãos da Inglaterra, ligarmo-nos por hum
artigo do Tratado Geral, assignado por toda a Europa, à execução de huma
obrigação ainda não sancionada, que aqui contraímos sós com ella” 10.
Na questão do abolicionismo, tão cara a Castlereagh, tanto a Rússia
como a Áustria, que nada tinham a perder com a extinção do tráfico negreiro,
seguiam a orientação britânica enquanto, neste jogo de interesses, a Prússia se
mostrava compreensiva para com a posição portuguesa, que reclamava
indemnizações à Grã-Bretanha pelo apresamento, em 1811, de alguns navios ao

9

G. StAPK, III, H. A., MaA, I, N.º 6259.
ANTT, MNE, Cx. 230, Ofício N.º 19, Viena, 1 de abril de 1815.
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largo da costa de África, sob o pretexto de transportarem escravos (Blois, 2003,
379).
Depois de longas disputas, Portugal obtinha o valor dos navios
capturados (Convenção e Tratado, 21 e 22 de janeiro de 1815) 11; libertava-se de
qualquer obrigação para com a Grã-Bretanha, quanto a Olivença, caso viesse a
chegar a algum acordo com Madrid; cedia na questão da Guiana; e concordava
com a abolição do comércio esclavagista apenas a Norte do Equador, a partir do
Cabo Formoso, negociando um prazo de oito anos para estender as mesmas
cláusulas às regiões do hemisfério Sul, desde que se revogasse o tratado de
comércio de 1810.
A possibilidade de continuar o tráfico de escravos em todo o hemisfério
Sul, embora temporariamente, contou com o apoio prussiano. Adiava o
problema, mas, para já, era suficiente para não prejudicar o fornecimento de
mão-de-obra negra, que se considerava imprescindível à economia brasileira.
Contudo, o gabinete de Berlim procurou salvar a face. Por um lado, declarava
reconhecer o contributo de Portugal para uma negociação “aussi interéssante
pour l’humanité et la civilisation d’un vaste Continent” ao renunciar ao tráfico
no Norte do Equador e manifestava a convicção de que se o Príncipe Regente
não tinha ordenado a abolição total de um comércio, que certamente repugnava
aos seus sentimentos, se devia à necessidade de conciliação entre os interesses
das colónias portuguesas e os deveres para com os seus súbditos (Faria, 2010,
101). Por outro, ao mesmo tempo que afirmava defender o princípio da abolição
do trato negreiro – “en faisant des voeux et des efforts pour qu’il ait lieu
graduellement partout”12 –

dava garantias de se cingir estritamente ao

11

A ratificação britânica data de 14 de fevereiro, apenas assinada por Portugal, a 8 de
junho desse ano.
12
G. StAPK, III, H. A., MaA, I, N.º 6259.
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estipulado na ata final do Congresso, na sua recomendação sobre o respeito
pelos interesses, hábitos e mesmo medidas tomadas pelas potências.
4. O Projeto de Tratado com a Prússia: comércio, justiça e segurança
Este apoio tinha contrapartidas. A troco de garantir não tomar medidas
que ferissem os direitos das potências que ainda conservavam o trato negreiro,
e de respeitar escrupulosamente esses direitos, Berlim propunha estreitar os
laços entre as duas nações através de um tratado de comércio que pudesse ser
considerado vantajoso para ambas as partes e, como tal, ratificado e assinado o
mais rapidamente possível.13
Mais uma vez se dividiram as opiniões dos plenipotenciários
portugueses: Palmela e Saldanha fizeram questão de clarificar que não tinham
“parte alguma no projecto de Tratado que se formou, e se excluem por
consequência inteiramente tanto do mérito, como da responsabilidade que dahi
resulte”14, enquanto Lobo da Silveira se dispôs a negociar, acompanhado pelo
conselheiro da legação, Rodrigo Navarro de Andrade (1765-1839), que tinha
sido encarregado de negócios na Rússia (1805-11) e na Sardenha (1813-15).
Foi elaborado um longo e cauteloso projeto de acordo15, com a referência
expressa de que contava já com a aprovação do rei da Prússia. Redigido em
francês e assinado em Viena, a 28 de maio de 1815, estipulava um prazo de nove
meses para a ratificação por parte de Portugal (Art. XIX).
Constava de 19 artigos, aplicando a cláusula de “nação mais favorecida”
aos direitos de entrada (Art. V, VI e X), o que significava que em Portugal, no
Brasil e nas outras possessões portuguesas, os produtos prussianos, desde que
13

ANTT, MNE, Cx. 230, Memória de 15 de março, Anexa ao N.º 26, Viena, 26 de maio

de 1815.
14

Idem, Ofício N.º 26, Viena, 26 de maio de 1815.
G. StAPK, III, H. A., MaA, II, Nr. 4650, « Projet d’un Traité de Navigation et de
Commerce entre la Prusse et le Gouvernemment de Portugal conclu à Vienne le 28 Mai 1815»,
13 fls. manuscritos.
15
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transportados nos respetivos navios, teriam as mesmas regalias eventualmente
já concedidas a outras nações (que sabiam ser a inglesa). Desde logo
apresentado como sendo provisório, limitado a um prazo de três anos a partir
da assinatura das ratificações, o acordo seria a base de um futuro tratado
definitivo (Art. XVIII).
O estabelecimento recíproco de cônsules gerais, cônsules, vice-cônsules
e agentes (Art. IV) dava bem conta da nota dominante – o comércio:
1. Liberdade absoluta e mútua de navegação e comércio nos territórios das
potências signatárias (Art. III);
2. Diminuição das taxas alfandegárias sobre a entrada do vinho português
na Prússia e sobre os bens de consumo, desde que esses produtos fossem
importados para uso interno e não estivessem meramente em trânsito,
caso em que a redução se verificaria apenas para os direitos
alfandegários;

também

os

produtos

portugueses,

desde

que

transportados em barcos prussianos ou portugueses, teriam a redução
de ¼ dos direitos alfandegários (Art. V);
3. Reciprocidade no caso da entrada dos produtos prussianos nos reinos,
Estados, províncias e ilhas sob o domínio da coroa de Portugal, tanto na
Europa como na América (Art. VI); na paridade do pagamento de
direitos de armazenagem nos estados de ambas as potências contraentes
(Art. VII); e na alteração das tarifas alfandegárias, cuja redução deveria
ser proporcional (Art. X).
4. Os estabelecimentos portugueses na Ásia e em África ficavam vedados
ao comércio prussiano (Art. III), manifestamente interessado no
escoamento dos seus produtos na Europa e apostando no novo mercado
brasileiro.
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Mas havia outros aspetos a considerar. O primeiro dizia respeito à
justiça. Diversos artigos são reveladores das cautelas do gabinete de Berlim face
a um reino que os seus diplomatas descreviam como tendo um sistema judicial
deficiente – o que era atribuído a uma quantidade inumerável de leis, a maior
parte contraditórias, propiciando frequentes atrasos e falta de cumprimento das
obrigações16. Vejam-se as cláusulas seguintes:
Art. VIII - Exigência mútua na passagem de certificados de origem no
sentido de se evitarem as fraudes;
Art. XII - Reciprocidade na limitação do tempo de detenção ao período
estritamente necessário para verificar o delito;
Art. XV - Justiça pronta e imparcial nos tribunais respetivos para os
processos cíveis envolvendo negociantes portugueses na Prússia e viceversa, atribuindo-se aos cônsules a resolução das divergências entre os
negociantes da sua nação.
Um outro conjunto de artigos refere-se à segurança e proteção de
pessoas e bens:
Art. XI - Acolhimento e proteção mútua aos navios que por motivos de
força maior peçam abrigo nos portos das duas partes contraentes
Art. XIII e Art. XIV - Reciprocidade na colaboração das autoridades
locais em caso de deserção ou motim e no socorro aos náufragos tratados
mutuamente como nacionais;
Art. XVI - Proteção de pessoas e bens, durante um ano após uma
eventual declaração de guerra entre as partes contraentes, com a

16
«Relaction de la Cour de Portugal du Conte de Mertitz» e Portugal 35, «Nouvelles
de la Cour de Lisbonne», 1788-89. G.StAPK, Rep. XI, 200, Portugal 34.
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condição de que só poderão abandonar o país beligerante depois de
saldadas as dívidas.
Concluídas as negociações, Frederico Guilherme III enviou a D. João VI
a Ordem da Águia Negra, a mais alta condecoração da Prússia. Em
reciprocidade, foi obsequiado com a Grã-Cruz das Três Ordens,17 mas o tratado
não chegou a ser ratificado. Dois anos mais tarde, o Conde de Flemming será
enviado ao Rio de Janeiro para dar continuidade às negociações já que o tratado
não passava, ainda, de um simples projeto, apesar de ter sido “sérieusement
médité et débattu par les commissaires des deux parts, mais qui n’a encore été
ratifiée par aucune des deux puissances contractants» 18.
Conclusão
O século XIX começou com projetos de união europeia. Por muitas
críticas que se façam aos congressistas de 1815, temos de admitir que
enfrentavam uma enorme tarefa, daquelas que desafiam qualquer solução ideal.
Muitos foram os descontentes, o resto do mundo foi ignorado e os
nacionalismos foram encarados como um potencial perigo. No entanto, o
Congresso cumpriu a sua principal finalidade: a paz ao fim de um quarto de
século de guerra. Esta grande reunião iniciou uma série de processos que
acabaram por fazer parte da moldura das relações internacionais, como a ideia
e a prática de cooperação e consultas através de conferências de ministros e
embaixadores para tratar de problemas específicos no sentido da criação de
maior solidariedade entre os poderes, embora ainda sob suspeita. Era a tentativa
de uma espécie de pax Europæa, identificada com a lei, a ordem e o progresso.
Castlereagh chamou-lhe “a general European police” (KING, 2008, 318).
17
18

G StAPK, III, H. A., MaA, I, N.º 6283
Idem, N.º 6259, fls. 1-8.
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Entre 1818 e 1822, uma série de congressos, agrupando os ministros
dos Negócios Estrangeiros, tentaram assegurar o “concerto europeu”, impondo
uma espécie de pacto entre os soberanos contra os movimentos nacionais e as
revoluções. A entrada de Portugal no grupo dos países que dirigiam o
Congresso de 1814-15, graças à arguta argumentação de Palmela, tinha por
objetivo “evitar que se consagrasse juridicamente a desigualdade entre as
potências” (Alexandre, 1993, 328). Havia que reduzir a extrema subordinação à
Grã-Bretanha para afirmar uma consideração internacional na base de uma
independência absoluta.
A promessa de uma aliança luso-prussiana inscrevia-se neste jogo. Mas,
se por um lado, a dualidade da diplomacia portuguesa no confronto de duas
prioridades (a portuguesa-europeia e a portuguesa-brasileira) não facilitava a
tarefa dos plenipotenciários portugueses; por outro, as tentativas de autonomia
da política externa da corte do Rio de Janeiro relativamente a Inglaterra
chocavam com o verdadeiro ”diretório” estabelecido na Europa pelos “grandes”,
cada qual com as respetivas zonas de influência, mais ou menos definidas, o que
dificultava a libertação da tutela britânica.
Afinal, era com Inglaterra que as outras potências procuravam
entender-se quando pretendiam qualquer coisa de Portugal (Martinez, 2010,
363). Contudo, a política de casamentos seguida por D. João VI (o príncipe
herdeiro com uma das filhas do Imperador Francisco I da Áustria e duas das
infantas com os seus tios maternos, respetivamente o rei Fernando VII de
Espanha e o infante Carlos Isidro) evidencia as tentativas de reforçar uma
posição internacional que encontrava no continente americano, com a elevação
do Brasil a reino, uma forma de escapar às imposições das potências que então
dominavam a Europa. D. João VI foi, na verdade, o primeiro rei brasileiro.
A convenção e o tratado assinado com Inglaterra (22 de janeiro de 1815)
consagraram a linha defendida por Palmela e os outros plenipotenciários,

Negócios Estrangeiros N.º 20. Edição Digital. Fevereiro de 2021

199

proibindo o tráfico de escravos por súbditos portugueses a Norte do Equador,
mas continuando a permiti-lo a Sul. O Brasil ficava confirmado como centro do
sistema imperial português. A recusa em transferir a corte para Lisboa,
resistindo às fortes pressões britânicas nesse sentido, a elevação do Brasil a
reino e o casamento do príncipe herdeiro com a filha do imperador austríaco
conferia um duplo carácter ao império luso-brasileiro – europeu e americano –
que interessava às demais potências europeias num tempo em que os
movimentos independentistas das antigas colónias tinham já passado da
América do Norte para a do Sul, contaminando as colónias espanholas.
A corte portuguesa podia ter passado para os trópicos, mas os processos
eram os mesmos. Com ela foram também as proverbiais manobras dilatórias
usadas em Lisboa, na tentativa de não indispor os ingleses nem afastar outras
eventuais oportunidades. Entrou-se numa época de profundas mudanças
políticas, sociais e económicas sem nada se ter decidido. Para além da
instabilidade e das contradições da situação política, os relatórios que chegavam
a Berlim davam conta do estado de decadência do comércio e da miséria de
milhares de famílias forçadas a procurar refúgio em Portugal 19. Só em 1842 se
retomaram as negociações que culminaram, dois anos depois, na assinatura do
“Tratado de commercio e navegação entre a Rainha a Senhora D. Maria II e
Frederico Guilherme, Rei da Prússia” (Castro, 1856-80, T. VI, 510-533).

19

G. StAPK, III, H. A., MaA, I, Nr. 6231 a 6244, Correspondance avec la Mission du
Roi (1817 a 1828). Os Ofícios do Conde de Flemming, escritos no Rio de Janeiro, entre 1817 e
1821 são muito interessantes sobre a situação política na América latina e no Brasil. Em Lisboa,
o Conselheiro d’Olfers foi incansável na redacção de numerosos e volumosos relatórios, entre
1822 e 1824, sobre os debates nas cortes e a situação política portuguesa. Seguem -se os
esclarecedores relatórios do EEMP De Royer (1824-28). Vejam-se também os Nr. 6260 a 6264
com os relatórios do Cônsul Peters (1820-21), do Vice-Cônsul Poppe e do Cônsul-Geral Mr. De
Meuron (1823-41) e em MaA, II, Nr 4652 encontramos os relatórios de Antoine Maya, Porto,
1825-26.
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