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7

É razoavelmente variado este n.º 18 da NE e é assim que deve ser: os números temáticos ten‑

dem a ser livros incompletos, de conteúdo irregular. Regista ‑se a actualidade dos temas 

do presente número da NE, que abrangem assuntos tão variados como o Afeganistão, 

num artigo do Professor Andrzej Ananicz da academia diplomática polaca; a política 

energética; uma reflexão sobre a política internacional contemporânea e centrada nos 

seus aspectos mais teóricos; a natureza jurídico ‑política do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas – que reveste particular significado no momento presente –, e ainda 

três artigos com temas de história diplomática.

As notas de leitura – que têm a discreta intenção de suscitar consulta e estudo – 

foram elaboradas por alguns dos elementos do último concurso de adidos de embaixada, 

entrados para o Ministério em 2010. Trata ‑se de um exercício curricular que me parece 

ter tido interesse formativo para quem teve de se submeter a ele, e terá interesse infor‑

mativo para quem agora usufrua do resultado que aqui se publica. Os livros objecto 

destas “notas de leitura” são aquisições recentes da Biblioteca do MNE, a qual, dentro da 

modéstia dos seus recursos, está a fazer um esforço continuado de actualização e reno‑

vação, tanto em livros como em revistas periódicas. Estas notas são, algumas, em inglês, 

porque foi mais fácil aos autores elaborarem ‑nas na língua da obra original e se consi‑

derou pedagógico não ter complexos em relação à acusação fácil e ligeira de cosmopo‑

litismo displicente e snob. A razão é simples: em matéria de relações internacionais, da sua 

prática e do seu estudo, não se vai hoje a parte nenhuma sem fluência em inglês.

Na página da Intranet do MNE estão listadas todas as compras recentes, seja de 

livros, seja das revistas de publicação periódica, com os respectivos sumários, o que, 

espera ‑se, estimule a consulta, incentive a curiosidade intelectual e justifique o 

investimento feito. No fundo tem ‑se tentado combater a imagem deprimente de 

uma biblioteca sem leitores a transformar ‑se lentamente num cemitério de livros.

Carlos Neves Ferreira
Embaixador

Presidente do Instituto Diplomático
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9Future scenarios for the conflict in Afghanistan:  

a regional perspective

Andrzej Ananicz*

Executive Summary For the United States (U.S.) and the Coalition, the conflict in Afghanistan 

is over eight years long. For the North Atlantic Treaty Organization (NATO) it is over 

six. This report is divided into two halves. 

1.

The first half reflected on the nature of NATO’s current involvement in the conflict. 

A number of conclusions were drawn. First, Gen. Stanley McChrystal’s counter‑

‑insurgency (COIN) strategy, currently official U.S. and arguably NATO policy fails 

to address the current lack of cohesion within NATO and the existence of a “two‑

‑tier” alliance. The example used is the German government’s recent decision on the 

eve of the London Conference to increase their contingent by 500 troops; a full 

month after other allies had done the same. Furthermore, the German troops would 

not pursue an intensive COIN strategy, but rather focus on military aid and recons‑

truction. Second, there appears to be no allied vision of a political end ‑state in 

Afghanistan, which contributes to NATO’s lack of political engagement in the coun‑

try, as well as Pakistan and the wider region. Of course, the absence of an allied 

vision makes it difficult, if not impossible to debate the level and nature of each ally’s 

engagement. Also, absent from a political strategy is the acknowledgment of the 

political changes that have occurred in Afghanistan during the inter ‑war years, spe‑

cifically, the question of acceptability concerning the current Afghan elite. Furthermore, 

there is clearly no consensus within NATO with regards to whether a political solu‑

tion to the conflict exists or with whom they should negotiate. 

* This report was inspired and edited by Andrzej Ananicz, Director of the Diplomatic Academy at the Polish 

Institute for International Affairs (PISM). Andrzej Ananicz was the Head of the Foreign Intelligence Agency 

and the Deputy Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Fu
tu

re
 s

ce
na

ri
os

 f
or

 t
he

 c
on

fl
ic

t 
in

 A
fg

ha
ni

st
an

: 
a 

re
gi

on
al

 p
er

sp
ec

ti
ve

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 9 ‑55



10 The first half of this report also examined the conflict from an Afghan perspec‑

tive and underscored that a military solution is not the right solution. Afghanistan is 

not going to change soon into a liberal democracy. It is an Islamic society, which is 

reconfirmed in the country’s constitution. Also, Afghanistan is surrounded by Islamic 

neighbours who are fully aware of this fact and are using it to their advantage. In 

seeking a solution f, this truth must be adopted; otherwise the mission is destined 

to fail. 

2. Future Scenarios for the Conflict in Afghanistan: A Regional Perspective 

The second half of this report examined the conflict in Afghanistan from a regional 

perspective. Specifically, it endeavored to determine which of three future scenarios 

would best serve the interests of the region’s main actors. Here, the aim was to give 

greater clarity to the regional forces at play. The three scenarios under discussion 

were as follows: 

Scenario one: the U.S., the Coalition and NATO remain in Afghanistan indefini‑

tely, but fail to curb the insurgency. The Afghan Government (GIRoA) remains weak. 

Both the Afghan National Army (ANA) and Police (ANP) are inadequately trained 

and equipped, thus they are unable to assume responsibility for securing the country 

independently. The situation on the ground is similar to that at the time of writing 

in late 2009. 

Scenario two: the U.S., the Coalition and NATO withdraw precipitously, having 

failed to curb the insurgency. The GIRoA remains weak. Both the ANA and ANP are 

inadequately trained and equipped, thus they are unable to assume responsibility for 

securing the country independently. There is the strong possibility that the Taliban 

will return to power. 

Scenario three: the U.S., the Coalition and NATO withdraw, having achieved 

their respective goals and stabilized Afghanistan. The Giroa is relatively strong. Both 

the ANA and ANP are adequately trained and equipped. Thus, they are able to assume 

responsibility for securing the country either independently or with limited foreign 

assistance. Foreign advisors and a limited number of troops stay on, the latter as 

insurance for the ANA and ANP. The situation in Afghanistan is similar to that of 

1978, before the Soviet invasion. 

The regional actors examined were Iran, Pakistan, Russia, Central Asia and 

China. 

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 9 ‑55
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112.1. IRAN 

For Iran, this report concludes that of the three scenarios under discussion, the first 

would best serve Iranian interests. An indefinite continuation of the status quo would 

facilitate the peaceful growth of Iranian influence in Afghanistan to the detriment of 

Pakistan, thereby strengthening Iran regionally. Furthermore, it would solidify Iran’s 

role as the protector of Shiite Muslims. The U.S. and the West, being bogged down 

in Afghanistan, will have a much weaker hand on other issues pertinent to Iranian 

interests, such as Iran’s nuclear program or Western interference in Iranian domestic 

politics. In the first scenario Iran can also expand its economic influence not only in 

Afghanistan but also via its territory in the Central Asian Republics (e.g. Uzbekistan 

and Tajikistan).

2.2. PAKISTAN 

Short of normalization with India, none of the three scenarios under discussion would 

likely reconcile Pakistan’s desired end ‑state, that of a stable and unified Afghanistan, 

with a Pakistan ‑friendly government in Kabul. If India is Pakistan’s prime concern, two 

scenarios stand out. Taking into consideration the respective disadvantages of each, the 

second scenario seems comparatively worse. While the continuation of the status quo 

would likely subvert stability and security in Pakistan, the impact is likely to be greater 

if the U.S. and NATO were to precipitously withdraw. In the absence of U.S. and NATO 

forces it is likely that Afghanistan would not only descend into chaos, which would fuel 

the forces of militancy in Pakistan, but their withdrawal may even serve to embolden 

the militants. The militants could also use Afghanistan as a source of funding through 

the drug trade as well as a base to receive weapons and plan and execute further attacks 

inside Pakistan. The second scenario also raises the possibility of an ethnically fractured 

Afghanistan, which would threaten the integrity of the Pakistani state. 

Of the two scenarios then, the first would appear the better of the two, and the 

best of a bad set of options overall. 

2.3. RUSSIA 

The most desirable scenario for Russia would be a continuing presence of NATO and 

U.S. troops in Afghanistan, provided it will not lead to a political and military success 

in the country as well as a growing Western presence in Central Asia. A prolonged, 

gradual defeat of the U.S. and NATO will divide the Western Powers and question any 

future ‘out ‑of ‑area’ operation. The scenario of collective withdrawal of NATO and 
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12 U.S. troops from Afghanistan is less attractive for Russia, but Moscow can still draw 

benefits from it. The worst ‑case scenario for Russia would be a permanent Western 

presence both in Afghanistan and Central Asia, leading to the stabilization of the 

security situation and attaching them stronger to the West. 

2.4. CENTRAL ASIA 

Assuming an efficient U.S. and NATO policy in the region, Russian cooperation and 

the stabilization of the situation in Pakistan, the third scenario, namely a U.S. and 

NATO withdrawal, having successfully stabilized Afghanistan would be without 

doubt the most desirable for Central Asia. It would allow Central Asia to strengthen 

and deepen all the benefits the region has gained since the launch of operation 

‘Enduring Freedom’ in 2001. 

2.5. CHINA 

China is torn between two competing interests. On the one hand it would like to see 

Afghanistan stabilized. On the other hand it would like to see U.S. and NATO troops 

withdrawn as soon as possible. Neither the second nor third scenarios appear to 

reconcile these interests. While instability would likely follow a precipitous U.S. and 

NATO withdrawal, the stabilization of Afghanistan would likely result in a limited 

number of U.S. troops staying on and a success of American and NATO military inter‑

vention in Asia. The first scenario appears to offer China a good compromise. While 

a continuation of the status quo would keep the U.S. and NATO bogged down milita‑

rily, their presence would ensure a degree of security and stability in Afghanistan. 

This would serve Chinese national security (provided that the security situation in 

Afghanistan does not worsen), secure Chinese investments and allow Beijing to incre‑

ase its political and economic influence in the country. Thus, of the three scenarios 

under discussion the first would appear the most desirable for China. 

2.6. CONCLUSION 

Of the three scenarios discussed the first scenario then, namely the continuation of 

the status quo would appear to best serve the interests of the majority of the regional 

actors examined, specifically all but Central Asia. Thus, this leads to the conclusion 

that Iran, Pakistan, Russia and China, while willing to offer limited assistance, it is 

unlikely that they will do so to an extent that enables the U.S., the Coalition and 

NATO to withdraw from Afghanistan anytime soon. 
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131. NATO: REFLECTION ON STATUS QUO 

1. 

Developments on the battlefield in 2006‑2009 caused a change in the U.S. strategy 

in Afghanistan and brought an intensified COIN strategy to the fore. Owing to the 

number of U.S. troops increased by 30,000, the President Obama ‑accepted, Gen. 

Stanley McChrystal’s plan in its military dimension means more concentrated opera‑

tions against the Talib guerilla, and in the political ‑military dimension – the start of 

the critical stage of the “Afghanization” of the conflict as well as an attempt to cre‑

ate a coherent Afghanistan ‑Pakistan (“Af ‑Pak”) strategy.  The sped ‑up “Afghanization” 

of the ongoing war is the inevitable result of President Obama’s decision to set the 

(tentative) date (July 2011) for the beginning of the conditional withdrawal of U.S. 

forces from Afghanistan. The Canadian government, too, resolved to withdraw its 

troops in 2011. Clearly, the sine qua non for the success of the “Afghanization” stra‑

tegy is the creation of an efficient Afghan National Army (ANA) and Afghan 

National Security Forces (ANSF) capable to take independent action in the field. To 

fulfill this and other political conditions relating to the government in Kabul appears 

difficult at present, especially given the planned time frame. NATO’s ISAF strategy for 

military action, devised for four stages, has been implemented from 2003, albeit 

with considerable difficulty. Particularly difficult were stages 3 and 4, in which 

NATO assumed overall command of southern Afghanistan from the U.S. in 2006. In 

doing so, NATO met considerable resistance from the Taliban who controlled the 

area. In the South, the ANA and ANSF have so far been ineffective. Whether they will 

be more willing to fight, following a massive reinforcement of U.S. troops, remains 

to be seen. 

2. 

President Obama’s decision to begin the drawdown of U.S. troops from Afghanistan 

in July 2011 assumes the realization of an (over)optimistic scenario: If the intensi‑

fied COIN strategy, which has been accepted also by NATO, does not succeed in 

destroying the Taliban, it will at least neutralize their offensive potential. On the 

other hand, the plan for the “Afghanization” of the war, which President Karzai 

unveiled during the conference in London in late January 2010, was taken at face 

value by the 70 participating countries. Karzai’s “Afghanization” plan cautiously 

assumes that the ANSF will take “the lead and [will] conduct [...] the majority of 
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14 operations in the insecure areas of Afghanistan within three years and take respon‑

sibility for physical security in five years.” Further, by October 2011, the strength of 

the ANA will grow to 171,600. This already raises the question whether President 

Obama’s decision to drawdown U.S. troops will be enforceable within the time 

frame planned by him. The length of the first stage of Karzai’s proposal, accounting 

for the ANSF build ‑up and operations, suggests that any potential drawdown of U.S. 

(and ISAF) troops will be spread over many years. The decision of the North Atlantic 

Council prior to the London conference assumed that only at a conference in Kabul, 

to be held towards the end of 2010, a plan would be put forward for the gradual 

taking over by the Afghans of responsibility for security in particular provinces. It 

seems therefore that the current declarations of particular NATO member states that 

they will withdraw their troops in 2011 should be treated as an expression of intent 

(and of the pressure of public opinion), rather than as a precise operation plan. A 

concrete plan will be formed, first and foremost, on the battlefield and the political 

fronts in Afghanistan itself. President Obama’s decision to build up the U.S. contin‑

gent as well as the relevant commitments made by other NATO members (additional 

9,000 men) should be treated as a minimum involvement, as a decision to buy time 

for the planned “Afghanization” strategy. 

3. 

In principle, Gen. McChrystal’s plan did not result in revolutionary changes in 

NATO’s political strategy. ISAF’s Strategic Vision, accepted in Bucharest in the spring 

of 2008, explicitly spoke of a gradual reduction of the role of NATO and the allies’ 

forces in direct clashes with the Taliban, and emphasized a greater focus on “training 

and mentoring” the ANA and ANSF (primarily the police). The lack of cohesion in 

NATO members’ hands ‑on activities, which resulted in the formation of a “two ‑tier 

alliance,” has still not been eliminated. The switch to an intensified COIN strategy, 

like that championed by Gen. McChrystal, has not eliminated the existing divisions. 

This applies in particular to the position taken by Germany. Already after Gen. 

McChrystal’s strategy was approved by President Obama and NATO, on the eve of the 

London conference German Chancellor Angela Merkel announced that Berlin might 

send an additional 500 ‑800 troops, thus taking their total number in Afghanistan to 

5,000. However, as in the past, the German contingent would focus on military aid 

and on reconstruction efforts. The German Defense Minister added that even though 

German soldiers should increase their “presence in the area”, he nevertheless ruled 
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15out their participation in offensive combat operations. The prospect for getting “clo‑

ser to the people” by pursuing the COIN strategy did not appeal to German politi‑

cians and even less so to the German public. Paradoxically, it was predominantly the 

Taliban who could facilitate the relevant changes, provided their attacks could force 

the German contingent to undertake more frequent and larger ‑scale operations out‑

side their bases. This, however, would not be the best way of squaring the circle of 

NATO’s strategy. 

4. 

However, the dilemma confronting NATO is above all how to coordinate political 

strategy with actions on the battlefield. This concerns, among other things, the extre‑

mely complex “Af ‑Pak” strategy. Here, given the possibility of both political and 

military actions (forces projection), it is the U.S., not NATO as an organization, who 

plays the key role. The ISAF’s Strategic Vision of 2008 confined itself, with regard to 

Pakistan, to an array of obvious demands which for equally obvious reasons 

Islamabad was not able (or going) to fulfill. However, in the political and economic 

aspects of a possible “Af ‑Pak” strategy, Saudi Arabia and other Muslim countries of 

the Middle East have a role to play. This means that at the end of the day, if something 

goes wrong, NATO will share the political losses, despite not being the principal 

actor in the play. Another problem is the creation of an effective Afghan army and 

security forces. This is an organizational challenge and, above all, a political challen‑

ge. As far as the first issue is concerned, the existing and planned forms of coordi‑

nation and aid already create a dense institutional structure. At times, this structure 

is even too dense, bearing in mind the bilateral actions and the EU involvement 

(police training within the EUPOL, but also the NATO Training Mission ‑A). 

Coordination will require even greater efforts (coordinating the coordinators). But 

even if the organizational obstacles are overcome (which is very likely), there will 

remain the issue of political representativeness which constitutes the basic problem 

in motivating and maintaining esprit de corps among the ANA and ANSF. 

5. 

Despite the turbulence in the course of last year’s presidential election in Afghanistan, 

NATO assumes that the question is, at least formally, resolved. The Afghan parliamen‑

tary elections rescheduled by President Karzai for September 2010 may be another 

element that may strengthen the legitimacy of the Kabul government. In practice, 
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16 however, there arise growing doubts over the political acceptability of the current 

elites. Therefore NATO’s political strategy gives no space to the probably fundamen‑

tal issue, namely to the changes that occurred as a result of the long war among the 

Taliban themselves and, more broadly, in the composition and structure of the local 

Afghan elites, especially in the areas that have witnessed the most severe clashes. To 

what extent are the traditional tribal elites still representative of the wider commu‑

nity? What place in the informal power structure do the new commanders and their 

followers take? Will the planned Grand Peace Jirga, that is to precede the conference 

in Kabul, draw those who actually make decisions on the battlefield? This is the area 

where many things are left unsaid, and not by accident. This is related with difficul‑

ties in outlining realistic political projects for Afghanistan, which, in turn, makes it 

difficult to outline a political project for NATO in Afghanistan that would go beyond 

the international community’s platitudinous wishes. 

6. 

The general goal, outlined in multiple NATO documents, remains unchanged: to make 

“the Afghan government [...] able to extend the reach of good governance, reconstruc‑

tion, and development throughout the country to the benefit of all its citizens”. Added 

to this wish is the demand for democracy and women’s rights. Taken literally, this wish 

list implies for NATO the role of a benevolent, although armed, mediator, and at the 

same time involves the Alliance in a more ambitious nation ‑building project. These 

tasks combine COIN, as a military strategy, economic aid, activities of the military‑

‑civilian PRTs, etc. So far, this strategy does not put out any clear ‑cut statement that in 

this type of warfare, to bring the other side to the negotiation table ranks first. In pre‑

senting his plan, Gen. McChrystal approached this issue much more clearly by saying, 

“I believe that a political solution to all conflicts is the inevitable outcome.” As the 

commander of NATO troops and a supporter of an intensified COIN strategy he added, 

nevertheless, “It’s not my job to extend olive branches, but it is my job to help set 

conditions where people in the right positions can have options on the way forward.” 

During a January 2010 visit to Pakistan, Defense Secretary Robert Gates made another 

step stating that the “Taliban were part of Afghanistan’s political fabric” (if they broke 

ties with Al ‑Qaeda). Yet, the lack of NATO’s clear standpoint on this matter is not acci‑

dental. NATO and its members are unable – or consider it untimely – to determine 

whether such partner for negotiations and for a more comprehensive political solution 

exists at all. In contrast, participants in the London conference backed President 
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17Karzai’s none too realistic project “to offer an honorable place in society to those 

willing to renounce violence, participate in the free and open society and respect the 

principles that are enshrined in the Afghan constitution, cut ties with the Al ‑Qaeda and 

other terrorist groups, and pursue their political goals peacefully”. To this end, the 

international community will establish a Peace and Reintegration Trust Fund that will 

go toward the Afghan Peace and Reintegration Program. 

7. 

When speaking about NATO’s involvement in Afghanistan, it is difficult to overesti‑

mate the importance of the Alliance’s credibility which has already grown into a 

fundamental principle. The value that determines the alliance’s weight and role 

within the international security system is unquestionable. Ergo, by involving itself 

in Afghanistan on behalf of the United Nations, NATO cannot lose this war. 

Credibility as a call mobilizing the elites (and to a less extent, societies) is of funda‑

mental significance, although the emergence of a “two ‑tier alliance” at the start, as 

it were, of ISAF operations dented its integrity. Yet, as a specific principle defining 

the notion of victory and defeat, this call is not particularly rousing any more. It 

implies a strategy that is meant to lead through COIN to nation ‑building on terms 

of total victory.  This type of zero ‑sum game has the desired effect only in exceptional 

cases. Therefore it seems that realistically to define the political tasks to be under‑

taken in Afghanistan comes as the greatest challenge to NATO.

Clarification on the specific terms of a compromise will occur at the end of this 

process. But before this happens, NATO’s new military strategy will be tested not 

only in COIN operations, but first and foremost in the ability to train an efficient 

Afghan force – its transformation from an unreliable and to some extent corrupt 

auxiliary into a fighting force. No doubt, this part of NATO’s strategy will be sup‑

ported by all its members. Especially by those whose troops operate under so ‑called 

“national caveats”. The same could be said of the entire spectrum of activities of a 

non ‑military nature. If, however, the optimistic assumptions about the ANA and the 

ANSF and about the effectiveness of COIN prove to be unrealistic, or materialize 

only in part, NATO will face crucial choice whose consequences are presently diffi‑

cult to predict. When considering options for NATO and especially for the USA, one 

should constantly keep in mind the arguments that were raised during the discus‑

sion about Gen. McChrystal’s plan, particularly those voiced by the U.S. ambassador 

in Kabul, retired Gen. Karl W. Eikenberry. 
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18 8. 

As has already been noted, beyond the reach of NATO is the “Af ‑Pak” strategy, con‑

sequently a key element of the strategy to narrow the Talib area of operations, while 

at the same time to strengthen the stability of Pakistan. There is no need to repeat 

here the findings regarding Islamabad’s attitude toward the war in Afghanistan (see 

the chapter on Pakistan). Suffice to remember that they do not imply total victory of 

NATO and of the related nation ‑building project. In the backdrop of the “Af ‑Pak” 

strategy one can find Islamabad’s strategic demand for an unspecified compromise 

that would enable Pakistan to maintain its influence in Afghanistan. According to 

Ambassador Eikenberry, “Pakistan will remain the single greatest source of Afghan 

instability so long as the border sanctuaries remain, and Pakistan views its strategic 

interests as best served by a weak neighbor.” Thus, it is a matter of speculation whe‑

ther in fighting and narrowing the “Afghan Taliban’s” area of operations Pakistan 

would be inclined to act as radically as it has recently done with regard to the 

“Pakistani Taliban” in Waziristan. If the reserve shown by Islamabad in practice does 

not change into vigorous cooperation, NATO will, perforce, get involved in the most 

unwelcome conflict that is extremely difficult to resolve. 

Henryk Szlajfer, PH.D., Professor with the Institute of Political Studies, Polish Academy of 

Sciences and of Warsaw University. Editor ‑in ‑chief of “Sprawy Międzynarodowe/The Polish Quarterly 

of International Affairs”. Former Polish Ambassador to the OSCE and IAEA in Vienna (2000 ‑2004), 

director of policy planning (1993 ‑2000) and the department of the Americas (2004 ‑2006) in the 

Ministry of Foreign Affairs. 

AFGHANISTAN

1. Factors affecting Afghan Policy 

Since the creation of the Afghan state, Afghan policy has by and large been interwo‑

ven with religion. Islam has served as the main point of reference for almost all 

Afghan authorities to date. As history has shown, almost all those in power have 

faced the problem of balancing religious beliefs with modern state institutions. At 

the same time it should be said that since the creation of the Afghan state, all 

attempts at reform have faced stiff opposition from the clerics. What is characteristic 

for Afghanistan is that such opposition often culminates in armed conflict in the 

name of Jihad. 
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19Desire for independence among the ethnic Pashtuns, who mainly live in areas 

adjacent to Pakistan, has undoubtedly influenced the development of political tradi‑

tion in Afghanistan. Having been built for many years, administrative independence 

in some Afghan provinces has developed and strengthened traditional forms of 

governance. From today’s perspective, these two factors are crucial, namely well‑

‑entrenched independence from central government and second, the influence of 

the clerics, which in recent decades has begun to reconcile a traditional world view 

with a fundamentalist one. 

Here, it is important to note the unifying role of Islam as a way of coalescing 

different ideologies within the idea of Jihad (holy war) and Shahadat (martyrdom). 

Most analysts agree, that though there may exist many differences within today’s 

Afghan insurgency, it is nonetheless relatively unified. This is an important factor that 

distinguishes today’s Jihad, from that of the 1980s and early 1990s, when various 

political parties and armed groups disbanded due to the lack of real leadership espe‑

cially inside Afghanistan. 

This paper will consider two scenarios, first, a long ‑term US and NATO com‑

mitment to the Afghan government and second, a near ‑term withdrawal of interna‑

tional forces. In both cases, the same problem arises, that being, international forces 

will be perceived in the eyes of ordinary Afghans as an occupying force. So as long 

as their presence can be used for political gain, it will be done. The main problem is 

the perception of power in Afghanistan and how power can be reconciled in a tra‑

ditional way. 

Here, we have to deal with the classic fight between the ‘justs’ and the govern‑

ment, who assumes power in an unlawful manner (‘zolm’ – ‘tyrant’). This notion is 

interwoven in Afghan tradition, but is nonetheless still very popular today. An addi‑

tional factor that favours the insurgents (especially in terms of propaganda) is the 

military disparity between themselves and the international forces in Afghanistan, 

which serves to strengthen the ideology of martyrdom. Martyrdom against the 

‘zolm’ is an obligation for all Muslims (especially in the Iranian world). The insur‑

gents also use terminology associated with faith. For as long as the fight against 

‘tyranny’ continues, this will continue to be done (I also think of fighting against 

infidels). 

In short, the primary problem in Afghanistan is the presence of international 

forces. The secondary problem, at least for the time being is the scramble for power 

that will inevitably follow their withdrawal from Afghanistan. 
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20 The support of both U.S. and ISAF troops for the ‘non ‑Islamic’ government in 

Kabul creates the dual image of ‘mujahedeens’ fighting for a government that is just, 

against a tyrant (i.e. the Karzai government) supported by infidels (i.e. the West). 

On the other hand, both economical as well as military support for the Afghan 

government enables the reconstruction of state structures as well as infrastructure 

essential for any modern country. Reform in almost all state sectors encounters 

armed resistance. Thus, this raises the question, why? In broad strokes, many of the 

measures taken by the Afghan authorities are seen as incoherent with Sharia law, as 

well as the Muslim faith. As a result, destruction is recommended. Further, every 

Afghan leader who acts in a bad way is seen as the cause of all failures in the eyes of 

ordinary Afghans. Thus, better faith can be ensured only by overthrowing a ‘bad’ 

authority. A bad authority also oppresses people, similar to how today’s government 

permits ‘infidels’ to murder Muslims, an example being the civilian casualties that 

result from air strikes conducted by international forces. In short, the right among 

ordinary Afghans to resist today’s government, traditionally speaking is increasing. 

There are also other factors to consider, namely strong pressure from the clerics 

(similar to exposing authorities to a test of faith) in cases connected with morality. 

An example is a rather famous case concerning a journalist, who was sentenced to 

death for an offence against the Quran, or another case in which a man was senten‑

ced to death for apostasy. Here, President Karzai is clearly drawn between the ideas 

of the Western world and basic tradition, which is represented by a large number of 

the clerics (and not only the conservative ones). The hard liners in today’s clerics are 

steadily gaining the ground they lost in 2001. This is clearly evident when observing 

publications funded by the Afghan Ministry of Hajj and Waqf (Ministry of Pilgrim 

and Religious Foundations). Speaking from experience, the Ministry of Hajj and 

Waqf, which is dominated by the conservative clerics with ties to the Naqshbandi 

Order, has for some time been running a program, the main goal of which has been 

to create a universal curriculum (accepted by all clerks/officials) for all the madras‑

sas in Afghanistan. This was only possible after the Karzai government created addi‑

tional posts for these clerics in the Ministry. This example is important on account 

of information illustrating the level of access to education in rural areas, Madrassas 

are the only functioning schools there. Thus, this means that the fight for the souls 

and minds of young Afghans is not being won. With this in mind, and the fact that 

positions in state institutions are being filled by the conservative clerics, it would 

seem like international forces have lost the ideological battle. Therefore all that is left 

is the military one. But does this bring significant changes? 
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212. Long -Term U.S., Coalition and NATO Support for the Afghan Government 

Most analysts are currently asking themselves, whether it is in fact possible to defeat 

the insurgents in Afghanistan as well as those in neighboring countries with milita‑

ry force? Thus, for the purpose of this analysis we need to establish two scenarios, 

first, military success and second, military failure. With regards to the first scenario, 

it seems likely that a military success would weaken Afghan support for the insur‑

gents (as the military action of international forces usually serves to swell the level 

of support). As a result, the insurgents would likely abandon armed fights, and ins‑

tead resort to terrorist activities (as has been the case with groups like ETA). Terrorist 

activities would aim to weaken the central government, as well as intensify political 

actions. Given the possibility that the insurgents would assume power, this may give 

rise to a dictatorship in Afghanistan, as the Afghan government tries to consolidate 

its power. What would be the consequences of all this? Maintaining control over the 

whole country, particularly the unstable areas which are mainly populated by 

Pashtuns, would require the central government to grant a high ‑degree of indepen‑

dence to those governing in such areas. This could include the exclusion of central 

government from some provinces. However, bearing in mind the instability in bor‑

dering Pakistan, coupled with the ‘Pashtunistan’ problem, the government in Kabul 

is not in a position to do this. Would this be possible after having stabilized Pakistan? 

The key question here, is whether military success in Afghanistan is possible without 

militarily succeeding in Pakistan? 

The second scenario assumes that international forces withdraw from Afghanistan 

in the long ‑term, having failed in their mission and devoid of a defined military 

success. It is hard to imagine what would constitute a success in military terms. As 

the past couple of years have shown, even an effective strike on the leadership of the 

main insurgent groups is not a great success. For the war continues unabated, des‑

pite the insurgents experiencing a number of casualties, which theoretically should 

weaken their capabilities. Thus, it seems success should be defined as when Afghan 

forces are able independently to fight the insurgency. Hence, the establishment of a 

functioning and efficient Afghan National Police (ANP) and Army (ANA) constitutes 

two of the five pillars of security sector reform (SSR) in the country. In the first 

phase of the Afghan conflict, the ANP engaged Afghan militants. The ANP has its 

roots in private militias, which operated throughout Afghanistan. By the end of 

2001, American Special Forces had already been training the militias, before handing 

over responsibility to the Afghan Ministry of Defense. The militias served as auxilia‑
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22 ry forces for their American counterparts. Since the process of disarming the militias 

began in 2005, they have been offered employment in the ANP or ANA. Many 

attempts were made to reform the militia, however none were successful due to the 

paralysis of the decision making process in the governing structure. While the ANA 

has largely been built from scratch, there were some paramilitary forces still opera‑

ting in Afghanistan, which were formally under the control of the Ministry of 

Defense. In reality however, the central government exercised little control over 

many of them. As a result, many pursued the interests of local authorities. In 2003‑

‑2006 the paramilitary forces were seen as a direct threat to the central government. 

Nonetheless, due to widespread insurgent activity and a shortage of Afghan troops 

in 2006, the government was forced to again align with these private paramilitary 

forces in order to fight the insurgents. A formal decision authorizing the creation or 

use of these paramilitary forces against the insurgents has never been taken in Kabul. 

Nonetheless, many of them act on behalf of the central government, particularly in 

the south of the country. In the short ‑term, it appears unlikely, if at all possible that 

Afghan security forces will be able, independently to deliver internal security. Thus, 

we can assume that this scenario has little chance of success. 

3. Near -Term U.S., Coalition and NATO Withdrawal from Afghanistan 

The next scenario relates to the potential withdrawal of international forces from 

Afghanistan in the near ‑term. For the purposes of this analysis, it is assumed that a 

‘near ‑term’ withdrawal is one which occurs precipitously inside of a couple of years. 

Thus, the political and military situation is not too dissimilar than that at the time 

of writing. With regards to this scenario, there are a number of factors to consider. 

First, we must presume that Afghan security forces would assume responsibility 

for fighting the insurgents. It should also be presumed that in announcing a fixed 

date for withdrawal, insurgent activity would likely intensify. With this in mind, how 

would Afghan security forces perform? In all probability, an intensification of insur‑

gent activity would likely lead to the disintegration of Afghan security forces, there‑

by strengthening private paramilitary forces. Due to the weakening of central struc‑

tures, in some areas of the country local alliances could be formed, which could 

serve to supply stability in those areas in the short ‑term. In this situation, the militias 

may receive illegal financing from internal as well as external actors. We should also 

assume that in the event of an internal withdrawal, the central government in Kabul 

would receive additional funds to pay off particular militias. While this may serve to 
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23stabilize the country, it may also serve to weaken state structures. Thus, in the short‑

‑term, this would strengthen ‘informal state structures’ in many provinces, especially 

in those where tribal structures remain. In the absence of security sector institutions, 

traditional institutions would emerge, operating contrary to universally accepted 

ideas of human rights. As a result, different groups and organizations could use this, 

to pressure the local authorities. The international community would also likely react 

to the disregard for human rights through pressurizing the central government, 

despite Kabul having limited means to pressure the respective local authorities. In 

the long ‑term, this could result in a total loss of government control in the provin‑

ces, as well as power ‑struggles in the capital city. 

The second factor that will impact the country following a near ‑term withdra‑

wal will be political. An important question here is whether the government in 

Kabul, bereft of the support of international forces would be able to stay in power? 

Here it would also appear that the insurgent’s offensive would be political in nature. 

It is also important to consider whether the withdrawal of international forces 

would divide the insurgents given that the presence of what are considered ‘occupa‑

tion forces’ is an important factor unifying the Afghan insurgency. Therefore, if 

international forces withdrew, then a fragmentation of the insurgents would likely 

ensue. This will have a special impact on the political struggle in the countryside. 

Existing democratic rules could become a tool in the political struggle (for example, 

elections, which could possibly remain). It is highly likely that some may attempt to 

restrict the access to power to those considered unfavorable to the government. In 

such circumstances, the former opponents could become a defender of democracy. 

Nonetheless, their disintegration will weaken them and probably impede them from 

assuming power in Afghanistan. In this case, it is likely that multiple actions in diffe‑

rent parts of the country would serve to destabilize the central government. At the 

same time, a fight that has up until now been between paramilitary forces aligned 

to the government and the insurgents may proliferate into multiple local conflicts, 

limited to certain areas. 

It also appears likely, that the destabilization of Afghanistan, which, bearing in 

mind the above appears likely, would subsequently lead to the reunification of the 

conservative movement, just as it did during the creation of the Taliban movement. 

The lack of security and an efficient, fully functioning public administration would 

evidence the failure of the ‘Western’ way of ruling the country. Thus, the main ban‑

ner, under which many different factions would unite, would be a complete subor‑
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24 dination to Sharia. The lack of rules (often known as a ‘Fetne’), coupled with a state 

that is in a phase of transition, of which the 1990s and the internal fighting among 

the mujahedeen is a good example, would strengthen the conservative movement, 

which, as was already mentioned, has in both Afghanistan and Pakistan a long tradi‑

tion of mobilization of the masses against ‘the injustice’. 

4. Conclusion 

In both of the scenarios discussed above, it would appear extremely likely that the 

conservative movement will return to power in Afghanistan. All that is left therefore 

is when and how this will happen? Also, a postponed withdrawal of international 

forces from Afghanistan appears the more likely of the two scenarios. Military suc‑

cess is extremely hard to achieve, if at all possible. Nonetheless, we have to consider 

the political situation of the government in Kabul following a military success. It is 

doubtful if the international forces in Afghanistan can succeed in the fight for 

Afghan souls and minds. Furthermore, we should even ask ourselves whether the 

military goals that NATO has set for itself are in fact achievable. 

Bearing in mind the aforementioned scenarios, along with the ISAF tasks, which 

have been set for this mission, the most likely scenario seems to be an indefinite ISAF 

presence in Afghanistan. However, the goals will not be achieved for a long‑time yet. 

The reform of the Afghan security sector, the execution of which seems to be a cru‑

cial component in the functioning of the Kabul government, is still during the pro‑

cess of implementation. 

Bearing in mind that the current efforts at creating an independent and fully 

functioning ANA and ANP are not bearing results, international forces are not in a 

position to withdraw. The question of security seems to be a key problem for conti‑

nued operations in this country. 

Szymon Skalski is a PHD candidate in the Faculty of Oriental Studies at the University of 

Warsaw, Warsaw. 

2. Future Scenarios for the Conflict in Afghanistan: A Regional Perspective 

The second half of this report examines the conflict in Afghanistan from a regional 

perspective. Specifically, it endeavors to determine which of three future scenarios 

would best serve the interests of the region’s main actors. Here, the aim is to give 

greater clarity to the regional forces at play. The three scenarios under discussion are 

as follows: 
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25Scenario one: the U.S., the Coalition and NATO remain in Afghanistan indefini‑

tely, but fail to curb the insurgency. The Afghan Government (GIRoA) remains weak. 

Both the Afghan National Army (ANA) and Police (ANP) are inadequately trained 

and equipped, thus they are unable to assume responsibility for securing the country 

independently. The situation on the ground is similar to that at the time of writing 

in late 2009. 

Scenario two: the U.S., the Coalition and NATO withdraw precipitously, having 

failed to curb the insurgency. The GIRoA remains weak. Both the ANA and ANP are 

inadequately trained and equipped, thus they are unable to assume responsibility for 

securing the country independently. There is the strong possibility that the Taliban 

will return to power. 

Scenario three: the U.S., the Coalition and NATO withdraw, having achieved 

their respective goals and stabilized Afghanistan. The GIRoA is relatively strong. Both 

the ANA and ANP are adequately trained and equipped. Thus, they are able to assume 

responsibility for securing the country either independently or with limited foreign 

assistance. Foreign advisors and a limited number of troops stay on, the latter as 

insurance for the ANA and ANP. The situation in Afghanistan is similar to that of 

1978, before the Soviet invasion. 

The regional actors examined are Iran, Pakistan, Russia, Central Asia and China. 

Each of the following chapters is dedicated to a regional actor, in which the advan‑

tages and disadvantages of each of the three future scenarios for each actor is consi‑

dered. 

IRAN 

As regards Afghanistan and NATO’s presence in the country, Iranian interests (as they 

are seen by the current establishment) are playing an important role for three rea‑

sons. First, Iranian foreign policy is dominated by the issue of national and state 

security. Second, Iran has a very strong ideological character. It is an Islamic republic, 

whose vocation is the dissemination of Shiite Islam. Further, these two elements are 

unified by the quest to achieve a position of regional preponderance, which, of 

course, would ensure security as well as enable Iran to protect and promote ‘pure’ 

Islam. Iranian politicians, along with a large percentage of Iranian society believe 

that regional preponderance is Iran’s destiny, not only because of its size, some 

75,000 million inhabitants and natural resources, but also because of the unique 

value of their civilization. 
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26 1. Scenario One 

1.1. Advantages 

This scenario may well be desirable for Iran. Tehran could use the insecurity in 

Afghanistan to satisfy its own interests in the country. First, a weak Afghan state is 

unlikely to become a U.S. ally against Iran. A continuing level of uncertainty in 

Afghanistan would keep the Americans bogged down. For Iran, ‘controlled chaos’ in 

Afghanistan better serves its interests than the possibility of the country promoting 

ideological issues. While Sunni Wahhabists (i.e. the Taliban) oppose Iran, they are even 

greater opponents of the U.S. While Western forces contain the Taliban, Tehran can 

gradually expand its influence not only in the Afghan provinces that border Iran, but 

also in the Shiite Hazarajat region (see figure 1). Tehran is also effectively using the 

political turmoil in Afghanistan to install sympathizers in President Karzai’s central and 

provincial administration. Over ‑time, this may reinforce the pro ‑Iranian lobby in 

Afghan state institutions. Afghanistan’s western provinces are becoming more and 

more dependant on Iran. The Hazaras – an ethno ‑religious group based in central 

Afghanistan – are receiving special protection (along with financial, political, educa‑

tional aid, etc.), having been treated for decades as pariahs in their own country and 

are now entering the political scene (see figure 1). If this were to continue it would 

likely consolidate Iranian influence in Afghanistan, while weakening Pakistan’s posi‑

tion in the region, which is currently entangled in a struggle with the Taliban. 
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27Second, chaos in Afghanistan makes the country dependant on external assistan‑

ce. Not only does Iran invest money and know ‑how, but also political capital into the 

country. The first visit of the Iranian President Mahmoud Ahmadinejad to Kabul in 

2007 was staunchly opposed by the U.S. Nonetheless, the Afghans looked upon the 

visit as an opportunity to further stabilize their country. Only two days after the 

Iranian elections held in June 2009, Afghan President Hamid Karzai called his 

Iranian counterpart to extend his congratulations. This underlines the strategic 

importance for Afghanistan of having good relations with Iran.1 For Iran this is a 

desirable scenario. On the one hand, an indefinite U.S. and NATO presence would 

guarantee a minimal level of security in Afghanistan so as to develop infrastructure 

and fight opium production. While on the other hand, the presence of U.S. and 

NATO forces means that Iran does not have to exert military influence in the country 

to protect Shiite brothers and sisters, which might be negatively received among 

some Afghans. 

The lack of an Iranian military presence in Afghanistan, coupled with Iranian 

efforts to ensure employment for Afghans, improve their living conditions and shel‑

ter millions of refugees, while at the same time abstaining from religious agitation 

and respecting their values can serve to improve Iran’s image in the country. 

Instability in Afghanistan serves to destabilize the security situation in Pakistan. 

Not only are the military transports from the Pakistani port of Karachi exposed to 

terrorist attacks, but so too are civilian deliveries transiting Pakistan. This opened an 

opportunity for Teheran to offer an alternative transit corridor connecting Herat city, 

located in western Afghanistan with the Iranian port of Chabahar (see figure 2). 

Iranians, in cooperation with India, have invested in the construction of a good 

quality road, decided not to impose transit fees on Afghan entrepreneurs using this 

connection and also created profitable customs conditions at the port premises. 

Furthermore, they are planning to expand the road network to the North to connect 

it to the Uzbekistan and Turkmenistan transportation system. 

1 Robert Tait, ‘Ahmadinejad’s first Afghan visit ruffles U.S. feathers’, The Guardian, August 14, 2007 http://www.

guardian.co.uk/world/2007/aug/14/ iran.afghanistan 
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28

Strategically, the most important point is that the U.S. and the West are illustra‑

ting their inability to solve Asian problems. The recurrence to martial methods impo‑

sed by the West appears to be counterproductive in Asia. Iranian slogans of Islamic 

justice and the right to self ‑determination become increasingly more attractive. 

Meanwhile the U.S.’s omnipotence is going to be compromised, even in such a peri‑

pheral state as Afghanistan. 

Bogged down in Afghanistan, the U.S. and the West will have a much weaker 

hand on other issues of Iranian interests, such as the nuclear program or Western 

interference in domestic politics. 

1.2. Disadvantages 

A prolonged NATO/ISAF presence in Afghanistan may result in the westernization of 

Afghanistan. Under international (Western) pressure several legal decisions based on 

Quranic rules have been canceled. At the London conference President Karzai reiterated 

his determination to observe human rights, including liberties relating to the position 

of women in Afghan society and politics. If this trend continues and takes firmer roots, 

Afghanistan may start distancing itself from Iran as regards civilization proximity. 

Continued instability in Afghanistan with a Western presence means the prolon‑

gation of American troops in close vicinity to Iranian borders. Americans will have 

more time to build up their bases to the East of Iran (see figure 3). Nevertheless, the 

U.S. has already built up its military infrastructure in Afghanistan to the extent that 

it provides the American’s strategic control over neighbouring countries. 
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2. Scenario Two 

2.1. Advantages 

The main advantage is the defeat of the U.S. and the West in Asia. 

We may speculate that the absence of NATO forces could open up opportunities 

for Iran. Despite the return of the Taliban being highly likely, Iran may be able to 

influence the process in which Afghanistan is put straight. Iran could attempt to 

establish different coalitions in the Afghan government through subsidizing some 

formations and dispatching forces, which could aid the Afghan government’s fight 

against the Taliban. However, the effectiveness of such measures is doubtful. The 

Pakistani establishment has a wider variety of instruments and measures to influen‑

ce Pashtun leaders, who would probably assume control of major parts of 

Afghanistan’s territory and dominate the country’s political leadership. 

2.2. Disadvantages 

We should assume that a NATO withdrawal would result in the Taliban returning to 

power. This could undermine a number of Iranian interests. The return of a Wahhabist 

state on Iran’s borders would directly threaten the country’s security. The success of 

this Islamic rite would offset any satisfaction Iran might have in seeing the West fail, 

especially the U.S. The return of a Wahhabist state would also serve to strengthen 

Sunni Islam within Iran (Baloch, Arabs, some of the Kurds), which could foster reli‑

gious and ethnic unrest as well as the emergence of terrorist groups. It would also 
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30 be impossible, or extremely difficult for Iran to protect the Shiite Hazaras in 

Afghanistan. Iran’s main regional competitors – Pakistan and Saudi Arabia – would 

acquire more influence in Afghanistan. Iran would also lose an important asset in its 

dialogue with the West, namely cooperation in Afghanistan. 

If the Taliban did return to power or political chaos did engulf Afghanistan, then 

this would undermine Iranian politic and economic interests. Tehran has invested 

considerable capital in the construction of transport corridors (i.e. the route betwe‑

en Bandar Abbas and Tashkent or Herat to Chabahar) used by Iranian companies as 

well as opened banks in Afghanistan (see figure 2). Iran has also been able to domi‑

nate the economies of Afghanistan’s western provinces while being economically 

active in Kabul among other cities. 

Further, chaos in Afghanistan would likely result in another wave of refugees 

arriving in Iran, which is significant given that the current rate of unemployment in 

the country is at an alarming level. Drug trafficking would also prove harder to fight 

as a result of weaker cooperation with Afghan authorities. Iran is perhaps the largest 

recipient of Afghan opium. 

The fiasco of the NATO/ISAF mission does not have to mean that all American 

troops would leave Afghanistan. Probably the U.S. would make sure that some air 

bases be operative on Afghan territory. Thus, the encirclement of Iran by a chain of 

American military installations would not be broken. 

3. Scenario Three

In this scenario, we must assume that Afghan security forces are able either by the‑

mselves or with limited external assistance to curb the insurgency. Tasks have been 

divided appropriately and successfully between the authorities in Kabul and the pro‑

vinces and to the satisfaction of most ethnic groups, clans and religious leaders (i.e. 

a situation in Afghanistan somewhat similar to that before 1978). The purchase of 

poppy by the state or by foreign pharmaceutical companies, along with the intro‑

duction of alternative cultivation, limits drug production. Internal peace aids the 

clearance of mines, restores agriculture, trade and services. Foreign advisors remain 

in Afghanistan along with a limited number of troops, which act as insurance for the 

Afghan National Army (ANA) and Police (ANP). 

3.1. Advantages 

The stabilization of Afghanistan would help Iran to deal with two difficult social 

problems: drug addiction (of course not completely) and the two million Afghan 

Fu
tu

re
 s

ce
na

ri
os

 f
or

 t
he

 c
on

fl
ic

t 
in

 A
fg

ha
ni

st
an

: 
a 

re
gi

on
al

 p
er

sp
ec

ti
ve

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 9 ‑55



31refugees currently sheltering in the country. It would also aid the development of 

profitable economic cooperation with its eastern neighbours. Good diplomatic rela‑

tions between Iran and Afghanistan would likely continue. 

Good cooperation with Afghanistan and further assistance in stabilizing the coun‑

try would offer Iran leverage in dealing with the West in other important areas (e.g. 

the nuclear program, sanctions, Sunni terrorism). 

Assuming that Iran is not going to change its international policy anytime soon, 

this scenario also contains some adverse elements. 

3.2. Disadvantages 

It is hard to imagine that the authorities in Kabul would object to the U.S. maintai‑

ning its military bases in the country, mainly for the purpose of counteracting a 

resurgence of the aggressive Taliban movement in neighbouring Pakistan. Iran 

would, therefore, remain surrounded by ‘the Great Satan’. Stabilization in Afghanistan 

requires the ‘cleaning up’ of the political situation in Pakistan and so, would streng‑

then an important regional competitor. In a stable Afghanistan, it would be much 

harder for Iran to play an influential political role, but rather one acting mainly 

backstage. 

It must be remembered that in Iranian political discourse the security factor is 

paramount. From this perspective the disadvantages far outweigh the advantages. 

4. Conclusion 

An indefinite continuation of the status would best serve Iranian interests. Thus, the 

first scenario, namely an indefinite U.S. and NATO presence would appear the most 

desirable for Iran. It would facilitate the peaceful growth of Iranian influence in 

Afghanistan to the detriment of Pakistan, strengthening Iran’s position in the region. 

Further, Iran’s role as the protector of Shiite Muslims would be solidified. Other 

interests may also be served, especially economical as Tehran increasingly aids the 

West. 

As a result one can expect Iranian authorities to verbally support the prompt 

withdrawal of operation ‘Enduring Freedom’ and NATO forces from Afghanistan. 

However in reality they will strive to delay the withdrawal process and make it a 

thorny issue. At the same time, Iran will boost its contacts with both official Afghan 

authorities and insurgent groups in order to safeguard its interests in the period of 

phasing ‑out of Western missions. 
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32 It will be also reasonable to foresee a search of Iranian diplomacy for areas of 

cooperation with other regional players, having similar though not always overlap‑

ping interests, such as those of India and Russia. 

Mateusz Ananicz is an independent analyst. 

PAKISTAN 

1. Scenario One

1.1. Advantages

It would be an understatement to say that relations between India and Pakistan have 

historically been poor. Since Britain relinquished its claim over the Indian subconti‑

nent and partitioned its former colony into two states, India and Pakistan have fought 

three full ‑blown wars, two of which over Kashmir, a territory to which both lay claim. 

Still unresolved, the dispute ensures that relations remain ‘poor’ to this day. Against this 

backdrop, growing Indian influence in Afghanistan since the U.S. ‑led invasion of 2001 

and the ousting of the Taliban regime that resulted is significant. India has reopened 

its embassy in Kabul and consulates in Mazar ‑e ‑Sharif, Herat, Jalalabad and Kandahar 

(see figure 4). Close to the Pakistan border, the latter have prompted accusations that 

India’s intelligence wing has been using them as cover to stir separatist sentiments 

among Pakistan’s restive Baloch. India has pledged $1.2 billion USD for the recons‑

truction of Afghanistan, making it the sixth largest bilateral donor. Reconstruction 

projects have included the construction of the Zaranj to Delaram highway, which 

ostensibly marginalizes the Pakistani ports of Karachi and Gwadar (See figure 2). 

Personal contacts between New Delhi and Kabul have also benefited from the fact that 

many current Afghan leaders – President Hamid Karzai among them – studied at 

Indian universities or were part of the Indian ‑backed Northern Alliance during Taliban 

rule. Not surprisingly then, Pakistan regards growing Indian influence in Afghanistan 

as hostile and part of an encirclement strategy, which also permits India to exploit the 

country’s ethnic fissures. The alleged Indian airbase at Farkhor, Tajikistan feeds Pakistan’s 

encirclement theory (see figure 4). While the continuation of the status quo would 

likely perpetuate this trend, the U.S. and NATO presence would at the same time pre‑

vent India (and any other regional competitor) from acquiring a preponderant posi‑

tion of influence in Afghanistan. Further, their presence reduces the likelihood of 

Pakistan having to fight a fourth full ‑blown war against India, as this would clearly 

undermine U.S. and NATO interests in Afghanistan. 
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A continuation of the status quo would also prolong U.S. and NATO reliance on 

Pakistan, from which the country could extort benefits. During the Bush years, coope‑

ration brought considerable economic benefits for Pakistan, especially the military, 

arguably bolstering the country’s conventional defenses in the event of a war with India. 

Going forward, the greater emphasis is likely to be on the civilian, rather than the mili‑

tary level. Further, military assistance is likely to be focused more on the tools, training 

and support to fight the ‘war on terror’, rather than a conventional war with India. 

A continuation of the conflict in Afghanistan would also ensure that the Afghan 

government, headed by Hamid Karzai, whose father incidentally favored a 

‘Pashtunistan’ – an ethno‑linguistic state that unites both sets of Pashtuns straddling 

the ‘Durand line’ – would be in no position to stir separatist sentiments among the 

millions of ethno‑linguistic Pashtuns in Pakistan. 

1.2. Disadvantages 

As Pashtun and Baloch ethno ‑linguistic groups straddle the 2,640 km long ‘Durand 

line’, the situation in the southern and eastern regions of Afghanistan will always 

directly impact adjacent areas in Pakistan (see figure 5). Thus, the continuation of the 

status quo and the failure of U.S. and NATO troops to quell insurgent activity in the 

south and east of the country would feed the forces of militancy in Pakistan. Currently 

the militancy undermines the writ of the Pakistani state and threatens its viability. 

Instability at home would continue to weaken Pakistan regionally as well as distract the 

military from its eastern border with India. 
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34

The failure of U.S. and NATO forces to quell insurgent activity would also 

undermine Pakistan’s interests in Central Asia. Pakistan wants to develop commercial 

and communication linkages to Central Asia as well as become an energy export 

corridor for the region’s resources. The deep ‑water port at Gwadar, which is situated 

on the Balochistan coast, has been built with this in mind. So too has the proposed 

road and rail network linking the port to Afghanistan and Central Asia. 

As the war in Afghanistan wears on, Pakistan is likely to come under increasing 

pressure from a frustrated U.S. and NATO. Also, unilateral strikes from U.S. UAVs on 

targets holed up on Pakistan territory are likely to continue and may even be broa‑

dened to include Balochistan province. However, such strikes reportedly receive 

Pakistani consent and further, Washington has to tread a fine line, as any acts consi‑

dered hostile could ultimately prove self ‑defeating. 

A prolonged conflict in Afghanistan could increase cooperation and collabora‑

tion among ethno ‑linguistic Pashtuns straddling the ‘Durand line’ as well as resent‑

ment for the Pakistani state. This could serve to foster separatist sentiments. 

2. Scenario Two

2.1. Advantages 

If a precipitous U.S. and NATO withdrawal were to follow a power ‑sharing agree‑

ment between the Karzai government and moderate Taliban, then this could be 

advantageous for Pakistan. Not only would the Taliban presence likely offset any 
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35ethno ‑nationalist impulses in the Karzai government, but also limit Indian influence. 

Furthermore, an agreement may serve to stabilize Afghanistan and in turn, Pakistan. 

However, this is highly unlikely. First, the Taliban claim there are no ‘moderates’ 

among them and second, why would the Taliban – moderates or not – negotiate 

from what would appear to be a position of strength. 

It is also possible, that a precipitous U.S. and NATO withdrawal would culmina‑

te in the fall of the Karzai government and the return to power of the Taliban. 

Certainly, an orphaned Karzai regime would prove an easier target, than when forti‑

fied by some 135,000 U.S. and NATO troops. This would also bring benefits for 

Pakistan. Firstly, under Taliban rule India’s influence in Afghanistan would decline. 

Secondly, Afghanistan would likely become home to a whole host of Islamic extre‑

mist groups bent on terrorizing India. On the other hand, this could also serve to 

strain Pakistan’s relations with India and bring the two closer to a full ‑blown war. 

2.2. Disadvantages 

A precipitous U.S. and NATO withdrawal would likely serve to destabilize Pakistan, 

but to a much greater extent than in the first scenario. In the absence of some 

135,000 U.S. and NATO troops the country would likely descend into chaos, which 

in turn would fuel the forces of militancy in Pakistan. In fact, their withdrawal may 

even serve to embolden the Pakistani militants as well as insurgents operating in 

Afghanistan, amplifying the threat to the Pakistani state. While instability at home 

would weaken Pakistan regionally, chaos in Afghanistan would also undermine 

Pakistan’s interests in Central Asia. 

With a U.S. and NATO withdrawal on the horizon, a weak, Karzai government 

bereft of the security forces to quell the insurgency would likely consolidate ties 

with India, who it considers one of its closest allies. India would have an immediate 

interest in buttressing the regime. If the Karzai regime were to fall, Afghanistan 

would shelter Islamic extremist groups bent on terrorizing the country. Thus, it is 

possible, that a precipitous U.S. and NATO withdrawal would result in India acqui‑

ring a position of influence in Kabul. This would be disastrous for Pakistan. It would 

mean de facto Indian encirclement and permit India to exploit Pakistan’s ethnic fis‑

sures. In response, Pakistan would consider countermeasures, not excluding support 

of the Afghan insurgents, most likely the Taliban. A war by proxy would likely be the 

result, which would be potentially destabilizing for relations between India and 

Pakistan as well as the entire region. 
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36 As noted above, there is also the possibility that a precipitous U.S. and NATO 

withdrawal would culminate in the fall of the Karzai regime and the return to power 

of the Taliban. While this would bring benefits for Pakistan, it could also have some 

disastrous consequences. Similar to 1996 ‑2001, the Taliban’s Pashtun ethnic identity 

would likely preclude them from extending their influence beyond the southern and 

eastern regions of the country (see figure 5). Consequently, Afghanistan would like‑

ly fracture along ethnic lines, which could serve to stir separatist sentiments among 

the millions of ethnic Pashtuns in Pakistan, thereby threatening the integrity of the 

Pakistani state. Of course, Pakistan would hope that in its likely support of the 

Taliban, who are ideologically, rather than ethnically motivated Pashtun nationalism 

would be suppressed in favour of an Islamic identity. Yet a ‘Pashtunistan’, with a 

distinct Islamic flavour is not inconceivable, especially when one considers the cur‑

rent cooperation and collaboration among Pashtun and Islamic elements straddling 

the ‘Durand line’.2 Other consequences would include a large number of Afghan 

refugees crossing the porous border into Pakistan. Afghan drugs and weapons would 

likely follow. Besides the obvious strain on Pakistani infrastructure as well as social 

problems, drug revenue could be used to help fund the militancy, while greater 

access to weaponry could help arm the militants. The militants could also use 

Afghanistan as a base to plan and execute further attacks inside Pakistan. 

3. Scenario Three 

3.1. Advantages 

In quelling the insurgency and stabilizing Afghanistan, it is likely, though not gua‑

ranteed that stability would return to Pakistan. If this is the case, then it follows that 

the militancy would no longer undermine the writ of the Pakistani state and threaten 

its viability. While stability at home would strengthen Pakistan regionally and allow 

the military to redirect its attention towards the eastern border with India, stability 

in Afghanistan would also serve Pakistan’s interests in Central Asia, from which the 

country stands to benefit economically. However, it is important to recognize that 

regional competition is now fierce – the Indian ‑built Zaranj to Delaram highway and 

Iranian port of Chabahar offering a good example (see figure 2) – and periodic 

unrest in Balochistan province may serve to undermine these opportunities. 

2 Selig S. Harrison, ‘The Pashtun time bomb’, The New York Times, August 1, 2007 http://www.nytimes.

com/2007/08/01/opinion/01iht‑edharrison.1.6936601.html?_r=1
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37Assuming that the process of stabilizing Afghanistan also succeeds in unifying 

the country, then this would be beneficial for Pakistan. A united Afghanistan would 

likely serve to suppress separatist sentiments among Pakistan’s restive Pashtun and 

Baloch populations. 

3.2. Disadvantages 

Considering the current growth of Indian influence in Afghanistan, it is likely that if 

the U.S. and NATO succeeded in stabilizing the country and then, subsequently 

withdrew, India would acquire a preponderant position of influence in Afghanistan 

(though India would face stiff competition from China). For Pakistan this would 

mean de facto Indian encirclement and the possibility of a two ‑front war against an 

Indian ‑Afghan axis. Effective Afghan security forces could augment this threat. 

A stronger Karzai government would be in a better position to resist subordina‑

tion to Pakistan, especially if backed by India. A Karzai government confident in the 

cohesion of its own state may also increasingly play the ‘Pashtunistan’ card, while 

India could also leverage its influence in Afghanistan by exploiting Pakistan’s ethnic 

fissures. If defeating the Afghan insurgency, including the Taliban is a prerequisite to 

the U.S. and NATO stabilizing Afghanistan, then Pakistan’s ability to counter such 

threats and project influence into the country would be limited. 

A U.S. and NATO success in Afghanistan would reduce Washington’s reliance on 

Pakistan with the prospect of U.S. aid and attention falling accordingly, though the 

U.S. appear to have learnt their lesson. Another consequence may be increased U.S. 

cooperation with India, especially as Washington looks to forestall China becoming 

the dominant power in Asia. Nonetheless, it should be noted that since 2001 U.S. ‑

‑India relations have warmed regardless. 

A sub ‑scenario worth considering is if the U.S. and NATO succeeded in stabili‑

zing Afghanistan, but then the former (it is highly unlikely that NATO troops would 

stay on) only marginally withdrew. Theoretically, the continued U.S. presence would 

preclude India (and any other regional actor) from acquiring a preponderant position 

of influence in the country; while at the same time offer Pakistan all the benefits of 

stability in Afghanistan. However, this would meet considerable resistance from 

Russia, China and Iran. Wanting to forestall Chinese dominance in Asia, it is more 

likely that the U.S. would want India to take its place though Washington would have 

to be careful not to alienate Pakistan. Perhaps most of all, it appears increasingly unli‑

kely that the U.S. and NATO will succeed in stabilizing the country in the first place. 
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38 4. Conclusion 

Short of normalization with India, none of the three scenarios under discussion would 

likely reconcile Pakistan’s desired end ‑state, that of a stable and unified Afghanistan, with 

a Pakistan ‑friendly government in Kabul. All three scenarios could conceivably increase 

Indian influence in the country, which Pakistan regards as hostile, while only the third 

scenario, the scenario in which Afghanistan is likely to appear most hostile would bear 

stability and unity. Furthermore, a hostile Afghanistan would only serve to undermine 

Pakistan’s interest in a stable and unified country. Most would agree that Pakistan consi‑

ders India to be its prime concern. Thus, in determining which of the three scenarios 

would be the best of a bad set of options for Pakistan, it is instructive to do the same. 

In this regard, the first two scenarios stand out. Taking into consideration the res‑

pective disadvantages of each, the second scenario seems comparatively worse. While 

the continuation of the status quo would likely subvert stability and security in 

Pakistan, the impact is likely to be greater if the U.S. and NATO were to precipitously 

withdraw. In the absence of U.S. and NATO forces it is likely that Afghanistan would 

not only descend into chaos, which would fuel the forces of militancy in Pakistan, but 

their withdrawal may even serve to embolden the militants. The militants could also 

use Afghanistan as a source of funding through the drug trade as well as a base to 

receive weapons and plan and execute further attacks inside Pakistan. The second sce‑

nario also raises the possibility of an ethnically fractured Afghanistan, which would 

threaten the integrity of the Pakistani state. Of the two scenarios then, the first would 

appear the better of the two, and the best of a bad set of options overall. 

Alleged Pakistani support of the Afghan Taliban would appear to confirm this 

conclusion. While it serves as a hedge against Indian influence in Kabul and the asso‑

ciated consequences in the event of a precipitous U.S. and NATO withdrawal, it also 

assures that the U.S. and NATO remain bogged down in the country. Of course, recent 

military action in Swat and South Waziristan appear to suggest that Pakistan is increa‑

singly discarding this policy. However, the primary target of these actions was the 

so ‑called ‘Pakistani’ Taliban and not their Afghan counterparts. Furthermore, as U.S. 

Ambassador to Afghanistan, Karl Eikenberry has noted, the Pakistan military action did 

not address the role of the Quetta Shura, which has the most influence of the insur‑

gency in southern Taliban strongholds or the Haqqani network, the most lethal killer 

of allied troops and Afghan civilians.3

3 Eric Schmitt, ‘U.S. Envoy’s cables show worries on Afghan plans’, The New York Times, January 25, 2010 http://

www.nytimes.com/2010/01/26/world/asia/
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39Gareth Chappell is a research fellow in the global challenges pillar at the Center for International 

Relations (CSM), Warsaw. 

Russia 

1. Scenario One 

1.1. Advantages 

A protracted conflict in Afghanistan would consume U.S. and NATO attention as well 

as their forces, which has a number of advantages for Russia. First of all, this would 

distract their attention from other problems as well as limit their commitment to 

areas important to Russia (e.g. Eastern Europe and the South Caucasus). Also, this 

could serve to strengthen Russian leverage over the U.S. and NATO, given that Russia 

is one of a number of countries currently providing limited support to Afghanistan 

as well as international forces. Moscow could use this leverage to seek some conces‑

sions from the West in issues like European security (e.g. a guarantee against NATO 

enlargement, the strengthening of Russia’s position in existing or new security ins‑

titutions and limiting the level of military infrastructure in Eastern Europe etc.) and 

regional security in Central Asia (especially with regards to the establishment of 

NATO ‑CSTO (the Collective Security Treaty Organization) cooperation and recogni‑

tion of Russia as the dominant security actor in the region). Continuing instability 

in Afghanistan could also serve to foster closer security cooperation between Russia 

and the Central Asian Republics (CARs) (especially among those bordering 

Afghanistan) as well as China, including the strengthening of the SCO (the Shanghai 

Cooperation Organization) and CSTO. 

1.2. Disadvantages 

A continuing Western (especially American) military presence in Afghanistan and the 

surrounding areas would pose risks for Russia. It could serve to consolidate the 

independence of the CARs and encourage them to further diversify their internatio‑

nal relations (largely at Russia’s expense, as this would serve to weaken their rela‑

tions with Russia). Central Asia as an important ‘buffer zone’ would still attract U.S. 

and other Western countries and would encourage the West to become involved in 

other areas (especially with regards to energy). A possible increase in the American 

presence could prompt China to counteract this through increasing its own presen‑

ce in the region. 
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40 1.3. Preferences 

With all this in mind, it should be accepted that the most profitable scenario for 

Russia seems to be the preservation of the status quo in Afghanistan and the long ‑term 

Western presence in the country, on the condition that: 

⇒  It would not involve a significant increase in the military presence of the 

West in Afghanistan and success in fighting the Taliban. 

⇒  It would not involve an increase in the West’s presence (especially American) 

in Central Asia as well as an increase in cooperation between the West and 

the CARs. 

⇒  It would increase Russia’s role in the Afghan operation, particularly through 

the development of the Northern Distribution Network (NDN), which 

supports the presence of international forces in Afghanistan as well as a 

significant increase in Russia’s role in training and equipping the Afghan 

National Army (ANA) (financed by the West). 

⇒  It would foster closer cooperation on security between Russia and the CARs 

and also give rise to the establishment of NATO ‑CSTO cooperation. 

The following facts seem to suggest that Russia favours this particular scenario. For 

example, Russia has raised the issue of its readiness to supply military resources to 

equip the ANA as well as discuss with the U.S. and NATO financing Russian support of 

the ANA. Also, Russia has renewed its offer of CSTO cooperation with NATO. 

2. Scenario Two

2.1. Advantages

The political (and military) failure of the West in the form of a withdrawal of interna‑

tional forces from Afghanistan, culminating in the gradual transition to power of the 

Taliban (it seems that this would eventually occur, independent from the shape of any 

possible inter ‑afghan political agreement) would not only serve to discourage Western 

countries from becoming involved (especially militarily) in Central and East ‑Central 

Asia, but also in other areas important to Russia (e.g. Eastern Europe and the South 

Caucasus). The inevitable intra ‑coalition conflicts that would accompany a withdrawal 

could bring about the internal division and possible marginalization of NATO as well 

as serve to strain transatlantic relations. This, of course, would be in Russia’s interest. 

Another possible scenario to consider here would be the creation of a ‘cordon 

sanitaire’ of some sorts. Bearing in mind its potential, Russia would be a very desirable 

partner and a key country in securing Afghanistan’s northern border. This could 
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41foster closer bilateral as well as multilateral cooperation between Russia and the 

CARs (who would be anxious, bearing in mind the threat a Taliban state in 

Afghanistan would pose) as well as increase Russia’s military presence in the region. 

If the CARs were to resist, then Russia could coerce them through limited informal 

cooperation with the Taliban. This could serve to augment the threat posed by armed 

Islamic groups in Central Asia. 

2.2. Disadvantages 

Having said all that, the return of a Taliban state in Afghanistan would take us back 

to the year 2000. This would give Russia good reason to be fearful of Islamic extre‑

mism being exported not only to Central Asia but also inside its own borders (espe‑

cially, the North Caucasus). 

The illegal drugs trade would also increase, which would have serious repercus‑

sions for Russia. Moreover, the creation of a ‘cordon sanitaire’ around Afghanistan, as 

mentioned above could encourage the U.S. amongst others to preserve or even incre‑

ase their military presence in Central Asia. Here, the West could gradually supplant 

Russia as the main guarantor of security in the region. This would likely prompt 

China to increase its presence in Central Asia. The creation of a ‘cordon sanitaire’ would 

also motivate the West to seek a modus vivendi with Iran. The latter could threaten 

Russian interests. 

2.3. Preferences 

A precipitous U.S. and NATO withdrawal, after having handed over the responsibili‑

ty for fighting the Taliban to Afghan security forces or after having drawn up a quick 

inter ‑Afghan political settlement, culminating in the return of the Taliban to power 

(both would, one way or another result in the Taliban assuming power in Kabul) 

appears to be less attractive for Russia, but acceptable on the condition that:

⇒  The Taliban government would not support or encourage actions by radical 

extremists in Central Asia and the North Caucasus against Russia and its 

forces.

⇒  Faced with the threat of cross ‑border activities carried out by armed radical 

Islamists, the CARs seek closer cooperation with Russia, rather than Western 

countries or even China, thereby limiting the West’s (mainly American) 

military presence in Central Asia as well as forestalling the potential 

appearance of Chinese forces. 
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42 Evidence suggesting that Russia may favour this scenario can be found in the 

sudden surge in activity in 2009 by armed radical Islamists from the Islamic 

Movement of Uzbekistan (IMU) and the associated Islamic Union of Jihad (IUJ) 

(there is evidence illustrating past Russian support of the IMU) in Central Asia 

(mainly, Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) and northern Afghanistan. 

3. Scenario Three 

Moscow does not consider this scenario a possibility. Nonetheless, in theory, a scenario 

whereby an increased military commitment from the West, alongside political activi‑

ties, which would promote stability in Afghanistan would be the worst ‑case scenario 

for Russia. Of course, a stabilized Afghanistan may open up opportunities for Russia, 

not least economical as well as strengthen relations with China. It would also decrease 

the potential threat of Taliban support for radical Islam in Russia, especially in the 

North Caucasus as well as decrease the flow of narcotics from Afghanistan to and 

through Russia, which currently brings substantial social problems to the country. 

Nonetheless, these benefits by no means outweigh the fact that a stabilized 

Afghanistan would demonstrate the West’s ability to act as a guarantor of security in 

the region. Also, success would likely preserve a Western presence in Afghanistan as 

well as Central Asia and consolidate the West’s ties with the CARs and Afghanistan, 

including in the field of security, which, of course, would dilute Russia’s importan‑

ce in the region.

4. What Response? 

The above demonstrates that Moscow is facing difficult decisions as regards its stra‑

tegy for Afghanistan. It is not quite clear which option Moscow prefers. As a result, 

it does not have a coherent and consequent strategy at present. It is not inconceivable 

to think that the governing elite in Russia are divided over the issue (if that is inde‑

ed the case, the elite are probably drawn between support of those formerly of the 

Northern Alliance or President Karzai, as well as between those who favour greater 

support of the international forces in Afghanistan or ‘armed neutrality’ and maybe 

even those in favour of a tactical alliance with the Taliban). 

An analysis of the situation seems to suggest that Russia’s strategy for Afghanistan 

will be a flexible one, responsive to developments at both the local and international 

level. 

As a result, it seems that Russia will, for the time being at least maintain or even 

increase its level of support for the Afghan government as well as international for‑
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43ces. This includes the delivery of military equipment for the ANA and some further 

facilitation for military transit to Afghanistan. However, Moscow would expect some 

financial as well as political (especially in terms of NATO ‑CSTO relations) benefits 

in return. 

If the security situation in Afghanistan was to worsen, it is unlikely, though not 

improbable that Russia would engage militarily in Afghanistan (either by sending 

Russian or ‘CSTO’ troops). If Moscow, for any reason (e.g. wide ‑ranging political 

concessions from the West or considering the situation in Afghanistan a direct secu‑

rity threat) thought this to be possible, it would likely pursue a strategy, in which it 

would assume control over northern Afghanistan (north of the Hindu Kush), there‑

by creating a Russian protectorate, which would act as buffer zone. 

If international forces were to withdraw from Afghanistan, it is highly likely that 

Russia would engage in pre ‑emptive talks with the Taliban, with the aim of receiving 

assurances that the new government in Kabul would respect Russia’s interests in 

Central Asia. If the Taliban were to assume control throughout Afghanistan, Russia 

would likely create a double ‘security belt’ around the country: first, along Afghanistan’s 

border with the CARs (including attempts at infiltrating areas in northern Afghanistan) 

and second, along its own border with Kazakhstan. Moscow would put pressure on the 

CARs to strengthen bilateral and multilateral cooperation, especially in the field of 

security as well as to allow Russia to increase its military presence in the region. Here, 

we can’t exclude the possibility of limited cooperation with China. If the CARs were 

to resist or even allow the West to increase its military presence in the region, informal 

cooperation between Russia and the Taliban for purposes of inciting instability in one 

or more of the CARs is not out of the question. 

5. Conclusion 

The best scenario for Russia would be the continuing presence of NATO and U.S. 

troops in Afghanistan provided it does not lead to a political and military success in 

the country as well as growing Western presence in Central Asia. The scenario of col‑

lective withdrawal of NATO and U.S. troops from Afghanistan is less attractive for 

Russia, but still Moscow can draw benefits from it. The worst ‑case scenario for Russia 

is a permanent Western presence both in Afghanistan and in Central Asia leading to 

the stabilization of the security situation and attaching them stronger to the West. 

Marek Menkiszak is the head of the Russian department at the Centre for Eastern Studies 

(OSW), Warsaw. 
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44 Central Asia 

1. Scenario One 

1.1. Advantages 

Both the U.S. ‑led operation ‘Enduring Freedom’ (OEF) and the NATO ‑led International 

Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan have significantly altered the dyna‑

mics in Central Asia. 

The overthrow of the Taliban regime, the end of hostilities in northern 

Afghanistan and the pressure placed on al‑Qaida, especially in the areas that border 

the region have revised the security architecture in Central Asia and reduced the 

threat of Islamic extremism destabilizing the region. With the arrival of U.S. and 

NATO forces in Afghanistan, the greatest threat to Central Asia has been removed. An 

indefinite U.S. and NATO presence would therefore be beneficial for Central Asia, as 

this would ensure a degree of security and stability in bordering Afghanistan. 

Since the launch of OEF in 2001, the geo‑political significance of Central Asia 

has risen dramatically. The region has become increasingly important to U.S. and 

NATO efforts in bordering Afghanistan, especially in terms of logistical support – 

airbases, supply routes, etc (see figure 6). To date, this has been extremely advanta‑

geous. Cooperation with the U.S. and NATO has informally legitimized and empo‑

wered the Central Asian Republics (CARs) as well as brought considerable economic 

benefits. All of this has served to strengthen the process of transformation and state 

building in Central Asia. 
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45Cooperation with the West has also generated interest in investment from 

Western companies and afforded the CARs greater access to financial support. The 

arrival of U.S. and NATO troops in the region has also resulted in a significant num‑

ber of programs, which have aided their own defensive capability. An indefinite U.S. 

and NATO presence in Afghanistan would likely sustain, if not increase their geo‑

‑political importance, from which the CARs would benefit. 

An indefinite U.S. and NATO presence in Afghanistan would continue to chal‑

lenge Russia’s monopoly over Central Asia, especially in terms of security. An inde‑

finite U.S. and NATO presence would weaken Russia’s influence in the region. At the 

same time it could provide the CARs with political and economical cooperation with 

other global players. They could use cooperation with the West or other global 

players as a bargaining chip, when negotiating with Moscow in order to increase 

their gain. Here, the announced closure of the Manas airbase in Kyrgyzstan earlier 

this year is case in point. 

In short, the U.S. and NATO ‑led operations in Afghanistan over the past few 

years have been unusually beneficial for the CARs. The presence of U.S. and NATO 

troops has reduced the threat from the Taliban and al ‑Qaida, improved the regions 

presence on the international stage and brought political and economic benefits as 

well as strengthened their position towards Russia. Further, the prospect of a stable 

Afghanistan has revived a number of projects, which aim to connect Afghanistan 

with its neighbors, as well as provide the countries of South Asia access to Central 

Asia (see figure 2). 

1.2. Disadvantages 

While an indefinite U.S. and NATO presence in Afghanistan would ensure a degree 

of security and stability in bordering Afghanistan, their presence precedes instability 

in those same areas. Instability in Afghanistan will affect stability in Central Asia. 

Furthermore, the continuation of the conflict and the escalation of U.S. and NATO 

operations along the Afghanistan ‑Pakistan border could force elements of the Taliban 

and Islamic extremist groups associated with al‑Qaida, e.g. the Islamic Movement of 

Uzbekistan (IMU) to relocate closer to Central Asia. A recent upsurge in extremist 

activity in the region suggests that this is increasingly the case. 

Cooperation with the West also has its risks. U.S. and NATO supplies transiting 

Central Asia could increasingly become a target for the Taliban or al‑Qaida, or even 

both. Through political cooperation with the U.S. and NATO along with the reduced 

security threat emanating from Afghanistan, the CARs have acquired a greater degree 
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46 of independence from Russia. This has and will continue to test Moscow’s patience. 

Russia is currently concerned by the rise in Western activity in Central Asia as well 

as other areas of the CIS, illustrated during the Georgia – Russia war of 2008. 

2. Scenario Two 

2.1. Disadvantages 

The stability and security of Central Asia is directly connected to the basic stabilization 

of Afghanistan. If the situation in Afghanistan was to deteriorate, which a precipitous 

U.S. and NATO withdrawal would foresee, then Central Asia should expect all the 

negative consequences of the 1990s, i.e. the threat of Islamic extremism destabilizing 

the region, a war by proxy, which would strain regional relations and problems asso‑

ciated with Afghan drugs. In this situation, the IMU may attempt to relocate to Central 

Asia. It should also be assumed that after years of waging Jihad on the Afghanistan 

and Pakistan border, the potential of the organization has significantly increased com‑

pared with the years 1999‑2000. An increase in terrorist activity in the region could 

also prompt hysterical reactions from the CARs. This could include the violent repres‑

sion of the threat, which could further feed the war and exacerbate relations among 

the CARs themselves (it is almost certain that in this situation, Uzbekistan would 

pressure and threaten intervention in Kyrgyzstan and Tajikistan. Tashkent has accused 

both of incompetence when it comes to tackling Islamic extremism). This, of course 

would be disastrous for Central Asia. Worst still, Russia, who wants greater control 

over the region would use this as an excuse to increase its presence and its active 

engagement in the pacification of the threat. This would come at the expense of the 

increasing independence of Central Asia. In the 1990s Moscow’s main aim was to use 

the threat to subordinate the CARs. Thus, the threat posed by Islamic extremism (not 

its elimination) would serve Russian interests. 

A particularly negative scenario for Central Asia would be a precipitous U.S. and 

NATO withdrawal, having failed to curb the insurgency and stabilize Afghanistan. 

The aforementioned risks, coupled with an increase in instability in Afghanistan 

would have a greater impact on the region. A precipitous withdrawal would not only 

leave an unstable Afghanistan, but also reduce their geo ‑strategic dependence on 

Central Asia. Thus, the U.S. and NATO would cease to involve themselves in issues of 

security and further political and economic business in the region. 

A precipitous withdrawal of U.S. and NATO forces would also mean the region’s 

complete subordination to Russia, to whom the only alternative would be China. 
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473. Scenario Three 

3.1. Advantages 

Assuming an efficient U.S. and NATO policy in the region, Russian cooperation and 

the stabilization of the situation in Pakistan, this scenario would without doubt be 

the most desirable for the CARs. It would provide an opportunity to both strengthen 

and deepen all the benefits the region has gained in recent years, i.e. the reduced 

threat of Islamic extremism (it appears that without a conducive environment in 

Afghanistan, local extremist groups do not pose a significant threat to the region); a 

reduction in the need for security in the region, which facilitates Russian hegemony; 

the strengthening and deepening of both political and economical ties with the West 

as well as (and possibly to a greater extent) the countries of South Asia, South ‑East 

Asia and the Middle East. Here, we should also recall the multiple projects connec‑

ting Central Asia with the wider region as well as the Indian Ocean, all of which 

hinge on a stable Afghanistan. Although not yet executed, the most ambitious project 

is the Trans ‑Afghan pipeline, which would run from Turkmenistan to Pakistan and 

India after having transited Afghanistan (see figure 7). It should also be said that for 

the CARs, who are surrounded by regional and global superpowers (Russia, China, 

and Iran) and divided geographically from the Caucasus and Europe (the Caspian 

Sea) as well as Pakistan and India (the Pamir Mountains), Afghanistan is the only 

country, for which they can – in terms of its stabilization – formulate an active, 

independent and positive policy. 
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48 4. Conclusion 

The third scenario, namely the stabilization of Afghanistan would be the most desi‑

rable for Central Asia. A relatively stable Afghanistan would allow them to both 

strengthen and deepen all of the benefits they have gained in recent years. The worst 

scenario, of course, would be the second scenario, namely a precipitous U.S. and 

NATO withdrawal from Afghanistan. 

Krzysztof Strachota is the head of the department for the Caucasus and Central Asia at the Centre 

for Eastern Studies (OSW), Warsaw. 

CHINA 

1. Scenario One 

1.1. Advantages 

An indefinite continuation of the conflict would continue to keep the U.S. and NATO 

bogged down militarily, while at the same time strain relations within the transatlan‑

tic alliance and raise doubts among some allies over the viability of ‘out ‑of ‑area’ 

operations. 

U.S. and NATO efforts to stabilize Afghanistan have, thus far, enabled China to 

pursue its commercial and economic interests in the country. Two years ago, China 

bid more than $3.4 billion USD for the rights to mine copper – an estimated  

240 million tons of material at 2.3% Cu – from a deposit close to the village of 

Aynak, some 30km southeast of the capital, Kabul.4 The bid also included a promise 

to invest hundreds of millions more in associated infrastructure projects.5 The invest‑

ment is the single largest in Afghan history and establishes Beijing as the Afghan 

government’s pre ‑eminent business partner and single largest source of tax pay‑

ments.6  The investment is arguably part of Beijing’s strategy to increase its influence 

in the economies of Central and South Asia and undoubtedly, affords Beijing consi‑

derable leverage in Kabul. China also covets control over the estimated 60 billion 

tons of iron ore at Hajigak, for which international tenders will be considered later 

4 Michael Wines, ‘China willing to spend big on Afghan commerce’, The New York Times, Decem ber 29, 2009. 

http://www.nytimes.com/2009/12/30/world/asia/30mine.html?pagewanted=1&_r=2&partner 

=rss&emc=rss.
5 Ibid.
6 Ibid.
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49this year.7 In the long ‑term, Beijing sees Afghanistan as a new ‘Silk Road’, i.e. 

Afghanistan could provide greater access to Pakistan and the Indian Ocean via the 

ports at Gwadar and Chabahar as well as the Middle East (see figure 2). An indefini‑

te U.S. and NATO presence in Afghanistan would arguably secure the Aynak invest‑

ment as well as pave the way for further investment in the future. Of course, such 

investments cannot realize their full potential until Afghanistan is stable and secure. 

While U.S. and NATO forces currently appear unable to curb the Afghan insur‑

gency, their continued presence would preclude the return of the Taliban, which 

benefits Chinese national security. Home to the Muslim Uyghur, Xinjiang province 

in Western China shares a 76 km long border with Afghanistan. During the Taliban 

interregnum, Uyghur militants with national ambitions used Afghanistan as a base 

to receive training and weapons as well as plan and execute militant attacks on 

Chinese authorities in Xinjiang.8 Furthermore, they used Afghanistan as a source of 

funding through the opium trade.9 Uyghur militants were also known to have ties 

to and receive support from Osama bin Laden and the al‑Qaida network.10 The 

removal of the Taliban regime and the prospect of a stable Afghanistan was, therefore 

a decisive factor in Beijing consenting to the U.S. ‑led invasion of 2001. The U.S. ‑led 

‘Global War on Terror’ also provided Beijing with the political coverage to crackdo‑

wn on the Uyghur militancy. 

1.2. Disadvantages 

China would continue to be uncomfortable with the presence of U.S. and NATO 

forces in Afghanistan. Understandably, China has reservations about the some 

135,000 U.S. and NATO troops camped in close proximity (see figure 3). Though 

highly unlikely, this number could still climb. 

China is increasingly concerned by the deteriorating situation in Afghanistan, 

especially in view of the recent riots in Urumqi, Xinjiang and October’s video, in 

which a senior Pakistan ‑based al‑Qaida figure, Abu Yahya al ‑Libi, urges a holy war in 

Xinjiang. Clearly, the threat to Chinese national security is starting to expand beyond 

7 Ibid.
8 Ahmed Rashid, ‘China forced to expand role in Central Asia’, The Central Asia ‑Caucasus Institute Analyst, July 19, 

2000 http://www.cacianalyst.org/?q=node/290. 
9 Ibid.
10 Ahmed Rashid, ‘The Taliban: Exporting Extremism’, Foreign Affairs, November/December 1999/2000 http://

www.ratical.com/ratville/CAH/Rashid99.html.

Fu
tu

re
 s

ce
na

ri
os

 f
or

 t
he

 c
on

fl
ic

t 
in

 A
fg

ha
ni

st
an

: 
a 

re
gi

on
al

 p
er

sp
ec

ti
ve

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 9 ‑55



50 the Uyghur.11 China is also increasingly concerned by the escalating violence in 

Pakistan, with whom its shares an ‘all ‑weather friendship’, founded on mutual ani‑

mosity for India. In short, Pakistan acts as a counterweight to India, which serves to 

divert the attention of the Indian military from the country’s disputed border with 

China, over which they came to blows in 1962. As Pashtun and Baloch ethno‑

‑linguistic groups straddle the 2,640km long ‘Durand line’, the situation in the 

southern and eastern regions of Afghanistan will always directly impact adjacent 

areas in Pakistan. Thus, an indefinite U.S. and NATO presence in the country, while 

failing to curb insurgent activity in the south and east, would continue to feed the 

forces of militancy in Pakistan, thereby weakening China’s counterweight. Continued 

instability in Pakistan would also upset economic ties and China’s commercial inte‑

rests in the country. China would like to secure the safe transit of strategic resources 

through Pakistan from the country’s port at Gwadar, part funded by Chinese Yuan 

(see figure 2). 

Since the U.S. ‑led invasion of 2001 and the ousting of the Taliban regime that 

resulted, Indian influence in Afghanistan has soared. Thus, it seems sensible to assume 

that if the U.S. and NATO were to remain in Afghanistan indefinitely this trend would 

continue. Beijing views growing Indian influence in Afghanistan with suspicion as it 

poses a threat to China’s regional aspirations, upsetting the balance of power between 

the two countries in Asia as well as weaken strategic partner Pakistan.

2. Scenario Two 

2.1. Advantages 

For China, the obvious advantage of a precipitous U.S. and NATO withdrawal would 

be the drawdown of U.S. and NATO troops currently camped in close proximity. 

Furthermore, their withdrawal, having effectively been defeated by the Taliban would 

likely strain relations within NATO, thereby weakening the transatlantic alliance and 

leading some allies to question its future. It has often been said, that Afghanistan is 

a ‘litmus test’ for NATO.12 Certainly, failure in Afghanistan would lead some allies to 

question the viability of ‘out ‑of ‑area’ operations or even rule them out altogether. 

11 Andrew Small, ‘Afghanistan ‑Pakistan: Bringing China (back) in’, The German Marshall Fund Blog, Posted 

October 23, 2009 http://blog.gmfus.org/2009/10/23/afghanistan ‑pakistan‑bringing ‑china ‑back ‑in/.
12 ‘Afghanistan a ‘litmus test’ for NATO: Gates’, The Dawn Newspaper, September 18, 2007 http://www.dawn.

com/2007/09/18/int7.htm.
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51A precipitous U.S. and NATO withdrawal would also allay Chinese fears of U.S. 

encirclement. Many Chinese strategists openly worry about what they regard as the 

encirclement of China by U.S. military might in the wake of 9/11.13 With the U.S. 

deploying troops in Afghanistan and Central Asia, selling sophisticated arms to 

Taiwan, helping modernize the Japanese military and enhancing military relations 

with the Philippines and Pakistan, China sees itself as geo ‑politically surrounded.14 

Another advantage for China would be that the return of the Muslim Taliban 

would likely limit Hindu India’s influence in Kabul. Under Taliban rule, Afghanistan 

would also likely become home to a number of Islamic extremist groups bent on 

terrorizing India. In response, New Delhi would have to expend great national ener‑

gies confronting the threat; energies that could be better spent developing its eco‑

nomy and navy. A precipitous U.S. and NATO withdrawal could also potentially 

destabilize relations between India and Pakistan. Heightened tension between the 

two countries would also be in China’s interest, as this would serve to distract the 

Indian military from the country’s disputed border with China. 

While these are all good reasons for China to welcome a U.S. and NATO 

withdrawal, the speed at which U.S. and NATO troops would be withdrawn is signi‑

ficant. If they were to do so precipitously, which this scenario suggests, then this 

would likely result in a security vacuum that neither China nor security forces favou‑

rable to Chinese interests would be able to fill. An article entitled ‘Afghan peace 

needs a map’ published in the English language China Daily in late September – inci‑

dentally, while U.S. strategy in Afghanistan was under review – seems to be aimed 

at prohibiting such an evolution of events.15 In the article, the credited author 

Qinggong Li, a senior Colonel in the People’s Liberation Army of China and deputy 

Secretary General of the Chinese Research Council on National Security Policy calls 

for the U.S. to end its military action in Afghanistan. Significantly, Li proposes that a 

U.S. withdrawal occur in a manner agreed by the five members of the UN Security 

Council and, in the absence of U.S. troops an international peacekeeping mission be 

undertaken. In proposing such, China is clearly trying to gain greater influence over 

developments in a post ‑U.S. and NATO Afghanistan. 

13 Lawrence J. Korb, ‘Does China’s rapid military buildup threaten U.S. interests in East Asia’, Council on Foreign 

Relations, August 5, 2002 http://www.cfr.org/publication/4675/does_chinas_rapid_military_buildup_

threaten_us_interests_in_ east_asia_no.html.
14 Ibid.
15 Li Qinggong, ‘Afghan peace needs a map’, The China Daily, September 28, 2009 http://www.chinadaily.com.

cn/opinion/2009 ‑09/28/content_8743470.htm.
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52 2.2. Disadvantages 

There are also a number of disadvantages to consider, most of which relate to the 

chaos that would ensue if U.S. and NATO troops precipitously withdrew. The subse‑

quent instability and the likely return of the Taliban would undermine a number of 

Chinese interests. First, both would pose a threat to Chinese national security. As has 

already been noted, Uyghur militants used Taliban Afghanistan to promote their 

nationalist ambitions in Xinjiang. Beijing knows that to lose the latter would stroke 

similar sentiments among restive Tibetans and encourage Taiwan to declare official 

independence. Under Taliban rule, ties between the Uyghur militants and Osama bin 

Laden and the al‑Qaida network may also resume and even be reinforced. Also, 

Afghan opium would likely penetrate China, flooding Xinjiang. Besides the obvious 

social problems, revenue from the opium trade could be used to help fund the 

Uyghur militancy. Second, instability and the return of the Taliban would also endan‑

ger Chinese investments in Afghanistan (e.g. the Aynak mine) as well as thwart any 

future investment. Chinese plans to turn Afghanistan into a new ’Silk Road’ would 

also be undermined. Beijing wants Chinese goods to travel from western China to 

the Pakistani seaport of Gwadar on the Indian Ocean with pipelines pumping oil and 

gas in the opposite direction. Access to natural resources overseas is essential if China 

is to fuel its fast ‑growing economy and maintain its ascent to superpower status. 

Access to the Indian Ocean would also enable China to project influence into a stra‑

tegic shipping lane (e.g. the Strait of Hormuz, through which 60% of China’s impor‑

ted oil flows).16 Of course, Beijing could always come to some arrangement with the 

Taliban, with whom it has never fully abandoned ties (with of course the aid of 

Pakistan, who is also said to have ties to the Taliban) in order to ensure the security 

of Chinese facilities and the safety of Chinese workers. 

As has been noted in a previous chapter, a precipitous U.S. and NATO withdra‑

wal from Afghanistan would likely serve to destabilize and, therefore, weaken China’s 

friend and counterweight to India, Pakistan. Instability could endanger the current 

regime and, with it, the ‘all‑weather friendship’ as well as the country’s much ‑prized 

nukes. Loose Pakistani nukes would be a nightmare scenario for China. 

16 Thomas Adams and Arnav Manchanda, ‘The Dragon in the Hindu ‑Kush: China’s interests in Afghanistan’, 

The Globe and Mail, April 20, 2009 http://cda ‑cdai.ca/cda/commentary/afghanistan/the ‑dragon ‑in‑the‑

‑hindu ‑kush ‑chinas ‑interests ‑in ‑afghanistan. 
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533. Scenario Three 

3.1. Advantages 

Success and a stable Afghanistan would have its benefits for China. For one, it would 

bolster Chinese national security. A Taliban ‑free Afghanistan with a relatively strong 

government in Kabul, backed by adequately trained and equipped security forces 

would offer limited support for Uyghur militants. Also, Islamic extremism would be 

less likely to destabilize Central Asia and, with it, China’s western flank, while defeat 

would likely weaken the extremists’ morale. A stable Afghanistan would also secure 

and enable China to realize the full potential of the Aynak mine as well as consider 

further investment. 

Moreover, it would allow China to implement plans to develop Afghanistan into 

a new ‘Silk Road’, bringing with it the aforementioned benefits. 

The process of stabilizing Afghanistan is likely, though not guaranteed, to stabi‑

lize bordering Pakistan. Stability would likely safeguard the ‘all ‑weather friendship’ 

and secure Pakistan’s nukes. A stronger Pakistan would also provide a better coun‑

terweight to India and distract the Indian military from the country’s disputed bor‑

der with China. Indian influence in Kabul would guarantee tension with Pakistan, 

which again would serve China’s interest. Of course, China would be suspicious of 

Indian influence. However, it is likely that Beijing too will enjoy a privileged posi‑

tion in Kabul, especially if it was to increase its stake in the country through further 

investment. 

3.2. Disadvantages 

Success in stabilizing Afghanistan is likely to be followed by a drawdown of U.S. and 

NATO troops. However, a limited number are likely to remain and the U.S. is likely 

to retain access to its military bases, which would put China at unease given their 

close proximity (see figure 3). Any long ‑term U.S. and NATO presence, albeit small 

would certainly undermine China’s regional as well as global aspirations and fuel 

Chinese fears of U.S. encirclement. Success could also serve to revive NATO and esta‑

blish ‘out ‑of ‑area’ operations as common practice. Though, it must be conceded that 

the Afghan experience is likely to have left some allies skeptical about contributing 

to similar operations in the future. Even so, NATO would certainly be in better shape 

than it is at present. 
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54 4. Conclusion 

China is torn between two competing interests. On the one hand it would like to see 

Afghanistan stabilized. On the other hand it would like to see U.S. and NATO troops 

withdrawn as soon as possible. Neither the second nor third scenarios appear to 

reconcile these interests. While instability would likely follow a precipitous U.S. and 

NATO withdrawal, the stabilization of Afghanistan would likely result in a limited 

number of U.S. troops staying on. The first scenario, namely an indefinite continua‑

tion of the status quo, however, appears to offer China a good compromise. While a 

continuation of the status quo would keep the U.S. and NATO bogged down militarily, 

their presence would ensure a degree of security and stability in Afghanistan, which 

would serve Chinese national security (provided that the security situation in 

Afghanistan does not worsen), secure Chinese investments and allow Beijing to 

increase its political and economic influence in the country. Thus, of the three sce‑

narios under discussion the first would appear the most desirable for China. 

Gareth Chappell is a research fellow in the global challenges pillar at the Center for International 

Relations (CSM), Warsaw. He would personally like to thank Jan Rowinski for his insightful contribu‑

tion to this chapter.

Conclusion 

Of the three scenarios discussed the first scenario then, namely the continuation of 

the status quo would appear to best serve the interests of the majority of the regional 

actors examined, specifically all but Central Asia. Thus, this leads to the conclusion 

that Iran, Pakistan, Russia and China, while willing to offer limited assistance, it is 

unlikely that they will do so to an extent that enables the U.S., the Coalition and 

NATO to withdraw from Afghanistan anytime soon.NE
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55The Center for International Relations is an independent, non ‑governmental 

think ‑tank dedicated to the Study of International Relations and those foreign policy 

issues, which are of crucial importance to Poland, Europe and Transatlantic 

Relations.

This report was coordinated by Gareth Chappell, a research fellow in the global 

challenges pillar at the Center for International Relations. The Center for International 

Relations would especially like to thank Ewa Dominikowska for her assistence in the 

preparation of this study. 

Policy@ccess is an analytical tool. It is a proprietary information retrieval and 

consultant ‑to ‑client communication system. Using our dedicated software and ser‑

vers, policy@ccess enables you to access all your most important and timely infor‑

mation whenever you need it, wherever you happen to be. 

Policy@ccess is not a website, and it is not publicaly available. It exists as an 

access point to your data, uploaded and maintained by your personal consultant, 

reporting to you and maintaining your database according to your tailored require‑

ments. You can also access your consultant via an integrated messenger system, 

without the need for email or mobile phones. Again, from any computer terminal 

anywhere in the world!
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57Contributos para um balanço estratégico da comunidade 

ibero-americana: que fazer?**

Nuno Rogeiro*

Um animal paradoxal (com muito futuro) Jorge luis Borges, o nosso viejo brujo, é um bom 

símbolo da comunidade de povos ibero ‑americanos. Descendente de portugueses 

(que nasceram antes do grande terramoto de Lisboa, de 1755), é filho de argentinos, 

com sangue castelhano, hebraico, índio, norte europeu, britânico, a alma algures 

entre as pampas cósmicas e os bairros chiques de Buenos Aires, a Descoberta das 

Américas e a encomendação dos espíritos, a invenção de mundos e a descoberta de 

outros, o que, lembra, vai dar ao mesmo.1

Como nos labirintos misteriosos de Borges, ou nos seus espelhos indizíveis, ou nas 

suas bibliotecas infindáveis, a Comunidade Ibero ‑Americana (chamar ‑lhe ‑ei CIB) é um 

todo surpreendente, feito de muito mais do que a mera soma aritmética das partes.

É um animal estranho e antigo, que pode remontar ao Popol Vuh, o Livro da 

Criação dos Maias, à enigmática cidade de Tullum (essa soberba urbe de príncipes 

cientistas, erguida à beira de um mar azul intenso), ou às andanças dos Jesuítas pelo 

Amazonas, pregando um Deus com razão.

E é um animal complexo e novo, feito da energia de homens sem complexos, 

libertados de utopias e das velhas discussões doutrinais da Guerra Fria, tão comple‑

xo e novo como o Parque das Nações, a face pós ‑moderna, babilónica e tecnológica 

da Lisboa espacial.2

* Jornalista e comentador político.
** Hotel Tivoli, 4 de Dezembro de 2009. IV Curso para Jovens Diplomatas Ibero‑Americanos.
1 Sobre o autor do “Aleph”, veja ‑se o recente Jorge Luis Borges en Buenos Aires, de Sara Facio, de Ed. La Azotea 2005, 

e ainda os clássicos Genio Y Figura de Jorge Luis Borges (EUDEBA, Buenos Aires, 1997), de Alicia Jurado, e Borges, 

A Life (Perseus Pub., 1997), de James Woodall.
2 Algumas reflexões interessantes sobre o carácter antigo e pós ‑moderno da CIB estão contidos no artigo 

do antigo presidente da Colômbia, Belisario Betancur, na revista Pensar Ibero ‑America, nº 10, sob o título 

“Aprendizage del porvenir”, acessível em http://www.oei.es/revistacultura/secc_04/index_1.php. 

Significativamente, ocorreu na Universidade de Coimbra, em Outubro deste ano, um colóquio sobre tra‑

dição e modernidade no espaço ibero ‑americano, organizado em cooperação com a universidade estatal 

do Rio de Janeiro, onde se vistoriou to o mundo de ligações, da arte à política. O programa consta em 

http://www.ceis20.uc.pt/ceis20/site/index.php?target=showContent&id=364&id_lingua=1.
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58 A Comunidade Ibero ‑Americana tem raízes nas duas margens do Atlântico, nas 

Espanhas e em Portugal, mas é muito mais complicada do que as suas proveniências, 

tal como os filhos são grandes melhoramentos dos pais, se tudo correr bem. 

Portugal e Espanha são – como é sabido, mas nem sempre lembrado – dois dos 

mais antigos estados da Europa. Portugal, mais velho, tem a sua configuração continen‑

tal hodierna estabelecida entre os séculos XII e XIII, e a Espanha desde o século XV.

A América Latina, politicamente construída, no seu modelo presente, pelas conse‑

quências da aventura ultramarina daqueles estados, tinha impérios antes de Colombo, 

e o Guarani antes de Cabral. Entre grandezas e misérias, esmagamentos e casamentos, 

funerais e baptismos, edificações e razias, fez o seu caminho, caminhando.3

Em todo o caso, na comunidade, como dizia Borges, “o original não é fiel à 

tradução”. O ponto de chegada é que conta, embora o ponto de partida não se possa 

esquecer. E o ponto de chegada é o de uma comunidade com identidade (ou poten‑

cial de identidade), que celebra o bicentenário das independências da América 

Latina, e vive um mundo de esperanças e problemas.

Um mundo problemático (com esperança à porta) Começando pelos problemas visíveis, ou 

recentes, temos ou tivemos tensões políticas entre vizinhos, às vezes exagerados por 

declarações típicas de ópera bufa, que só agravam o que já está desassossegado. O 

papel desestabilizador do discurso insensato de estado não pode aqui ser exagerado, 

mas também não deve ser minimizado, e muito menos ignorado. As recentes inicia‑

tivas de diálogo político e cultural para a paz, no seio da CIB, são bons contributos 

para compreender e desarticular esse discurso inflamatório.4

3 A discussão sobre as Américas pré ‑Colombianas e pré ‑Cabralistas, nas vertentes poluacionais, civilizacionais, 
políticas e económicas, continua intensa. Cite ‑se, por exemplo, 1491, de Charles Mann, subtitulado New 
Revelations of the Americas Before Columbus (Knopf 2005). Também o possível significado do recente filme de Mel 
Gibson, Apocalypto (2006), revelou extensões desse debate. A chegada dos europeus, no fim de duas horas 
de massacres, significa salvação (“intervenção humanitária”) ou mero acaso? E os massacres rituais corres‑
pondem a práticas comuns e generalizadas, comprovadas, ou a liberdade poética do realizador simplificou e 
distorceu a história? E mesmo que fiquem provados os sacrifícios em massa, servem estes para obscurecer as 
grandes obras de civilizações separadas? Estes alguns dos pontos do debate. Dois contributos dos “media”, 
aparentando posições opostas, encontram ‑se em http://www.msnbc.msn.com/id/6853177/ e em http://
www.washingtonpost.com/wp ‑dyn/content/article/2006/12/08/AR2006120801815_pf.html.

4 Cf. Infra, “A Força da Comunidade (Em Si Mesma)”, e em especial a menção ao projecto Empreendimentos 
Turísticos Jovens para a Paz. Quanto ao poder inflamatório do discurso, indo até ao incitamento ao genocí‑
dio, podíamos lembrar, de A. Pratkanis e E. Aronson, The Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion, 
W. H. Freeman 2001, e, no conhecido caso ruandês, agravado pelo discurso mediático, A. Thompson e  
K. Annan, The Media and the Rwanda Genocide, Pluto Press 2007.
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59Temos ou tivemos partes de territórios nacionais ocupados por exércitos clan‑

destinos, privados, estrangeiros, interesseiros ou subversivos, milícias alegadamente 

de paz, ou decididamente de guerra e guerrilha. Também aqui a concertação entre 

membros, no sentido de reforçar a segurança cooperativa, reafirmar a resolução 

pacífica dos conflitos, e, em última análise, decidir por vias de solução político‑

‑eleitoral, em vez de insurrecional ‑armada, é essencial.5 

Temos ou tivemos crime organizado em larga escala, com largos meios, com 

largos números de apoiantes, executantes e beneficiários, crime que cria estados 

dentro de estados, províncias dentro de províncias, cidades dentro de cidades. Crime 

que, muitas vezes, ganha estatuto de permanência territorial, e se liga ao problema 

anterior dos “espaços sem governo” nacional. A elaboração de novas estratégias e 

estruturas anti ‑crime, ou de reforço das existentes, será benéfica não só para a lei, 

mas para a paz. Não só para a soberania dos tribunais, mas para a autodeterminação 

dos povos. Não só para a repressão da morte, mas para a transparência de processos.6

Temos ou tivemos disputas intensas sobre a legitimidade política, ou até sobre 

a legalidade, de certos arranjos ou modelos de governo, construídos ou em golpes 

de força, ou em eleições contestadas, ou na usurpação de poderes. Ninguém, na 

5 Em Setembro de 2002, o documento estratégico de Segurança Nacional dos EUA dizia que a América “está 
hoje menos ameaçada por estados conquistadores do que por estados falhados”. Uma visão crítica e céptica 
sobre este conceito está contida no artigo de Preble/Logan, “Are Failed States a Threat to America?”, na 
edição electrónica de Reason, Julho de 2006, acessível em http://reason.com/archives/2006/07/01/are‑
‑failed ‑states ‑a ‑threat ‑to/1. A principal crítica é a de que não há curas fáceis para os estados falhados, nem se 
aconselha aos EUA, sozinhos, a função médica. Mas o problema do declínio, partilha, crepúsculo ou extinção 
do controlo estatal sobre o seu território é um problema reconhecido, dentro e fora da América Latina, e tem 
gerado vasta corrente de literatura. Cf., p.ex., R. Bunker, ed., Nonstate threats and future wars, Londres 2003, ou 
N. Kasfir, ed., When States Fail: Causes and Consequences, Princeton 2004. Embora a ocupação de parte do territó‑
rio do estado por interesses privados não seja o único elemento do estado falhado, está presente sempre 
no seu modelo. A relação entre entre crime organizado, estado falhado, ocupação de espaço e espaços sem 
governo, para o cenário latino ‑americano, é ainda desenvolvida em F. Rojas Aravena, ed., La Seguridad en 
America Latina pos 11 Sept., FLACSO 2003, ou em Tulchin, Benitez Maurat, e.a., eds., El Rompecabezas. Conformando 
la Seguridad Hemisférica en el Siglo XXI, Prometeo Libros, Buenos Aires 2006.

6 Na XV Cimeira da Comunidade Ibero Americana de Nações, sumariada na Declaração Final de Salamanca, 
de 16 de Outubro de 2005, presta ‑se especial ênfase a uma rede de cooperação entre tribunais, corpos 
de investigação e procuradorias dos países membros, de forma a criar um “espaço judicial” comum. Esta 
afirmação não se podia ser feito sem a percepção de ameaças delinquentes igualmente idênticas. O terceiro 
Congresso Ibero ‑Americano sobre cooperação judicial reforçou esta ideia de fins possíveis, face a riscos 
comuns, incluindo o perigo do desvio público, e da arbitrariedade, violenta, de organismos estatais. O 
encontro deu ‑se em Novembro de 2009, em Fortaleza, no Brasil, reunindo 700 magistrados. Cf. o pro‑
grama do evento, essencialmente centrada na sociedade do conhecimento e direitos humanos, em http://
congressoredlaj.freehostia.com/.
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60 comunidade, que vive de repúblicas e de uma monarquia constitucional, deseja con‑

trariar o princípio ubi jus ibi societas, nem impor um modelo único de referência ins‑

titucional, mas o processo histórico foi sedimentando boas práticas e mínimos éti‑

cos, que por sua vez facilitam hoje mais uma linguagem política comum, e que por 

fim baseiam ao menos a possibilidade de entendimento sobre os males que nos 

afectam, mesmo que não sobre os bens que nos deviam guiar.7

 Temos ou tivemos, como na velha classificação, de S. Tomás, tiranos por defeito 

de título, e tiranos de exercício. E também tiranos sem título, que se redimiram par‑

cialmente pelo bom exercício do poder. Ou governantes com título, que se torna‑

ram, pelo mau uso da dominância, tiranos de exercício. O bom senso, a avaliação dos 

reais prejuízos e benefícios de cada governação, a catarse e o sentido de justiça, a 

reconciliação e a responsabilização, há ‑de guiar as nações na discussão destas expe‑

riências. Um bom princípio parece ser o de que cada geração procure aliviar, e não 

agravar, os traumas das gerações antecedentes, de forma a que as pacificações não 

degenerem em novas guerras, nem se enverede por uma caça às bruxas permanente, 

recorrente, institucionalizada e potencialmente divisiva, ou apocalíptica. Algures 

entre o dever de memória e a necessidade do perdão, far ‑se ‑á a nossa história.8

7 Para retirar a espoleta à retórica explosiva de diversos actores, serve também a série de iniciativas em política 
comparada (descrita mais à frente), que facilitam a compreensão das particularidades e condições de cada 
estado. Por outro lado, o reconhecimento simultâneo de tensões naturais entre membros, e da necessidade 
de as manter no campo do debate político, serve de prova suplementar da utilidade da comunidade, de um 
secretariado como o SEGIB, e de iniciativas realistas, como a delicada conclusão da cimeira lisboeta sobre 
as Honduras. Independentemente da não aceitação de todos os seus pressupostos, pelos diversos actores 
envolvidos, no país divididos, a Comunidade, reunida sob a presidência portuguesa, disse o que devia, 
procurando mais agregar vontades do que excluir sectores.

8 A América Latina, tal como Portugal e Espanha, souberam encontrar formas de lidar com os elementos menos 
agradáveis do seu passado. Tivemos transições de governos militares, com ou sem tribunais, reconciliações 
e reintegrações de guerrilhas, amnistias e renúncias à violência, revisionismos historiográficos e amnésia, 
ou processos judiciais contínuos, ou ainda soluções partilhadas, ou semi ‑resoluções.

 Carlos Martin Beristain expôs os diversos modelos, em Reconciliación y democratización en América Latina: una análisis 
regional, consultável através de http://www.idea.int/publications/vjr/upload/Reconciliation%20y%20
democratizaci%C3%B3n%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20 ‑%20un%20an%C3%A1lisis%20
regional.pdf.

 Uma perspectiva multi ‑disciplinar e multinacional está inserida, por exemplo, em M. Lima/M. Coutinho, 
org., A Agenda Sul ‑Americana: Mudanças e Desafios no início do século XXI, Brasília 2007, e outra, mais do domínio 
politológico, encontra ‑se em M. Garretón, e.a., Latin America in the XXI Century: Toward a New Sociopolitical 
Matrix, Miami 2003. Cf. ainda C. Wise, e.a., eds., Post ‑Stabilization Politics in Latin America: Competition, Transition, 
Collapse, Washington DC, 2003. Para uma perspectiva particular, ver I. Salinas Urrejola, “Pinochetismo 
y memoria social. Apuntes para la construcción de una historia del outro”, em Estudios Politicos ‑Militares 
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61Temos ou tivemos intermináveis discussões, e pressões, e resistências, e campa‑

nhas, e invasões, e golpes, onde intervieram poderes estranhos, super ‑poderes e 

hiper ‑poderes, impérios e imperialismos, reais ou imaginados. Aliás, a relação dos 

países da nossa comunidade face aos super ‑poderes vizinhos – fossem os EUA, o 

Reino Unido ou a França – sempre contribuiu para criar linhas de rumo e fios de 

prumo, que às vezes degeneraram para meras teorias da conspiração, ou simples 

estribilhos de folclore político, ou de propaganda mural (em vez de propaganda 

moral), outras vezes para fundadas estratégias de não dependência, e outras ainda 

para razoáveis e construtivas políticas de equilíbrio e neutralidade. Sendo certo que 

a melhor neutralidade é aquela que se recusa a assumir desvalores particulares, mas 

que não abdica de escolher os seus valores próprios.9

Temos ou tivemos uma família que chegou a entrar em guerra por causa de um 

resultado de futebol. Mas parecemos ter criado um consenso histórico: o de não 

matar, nem morrer, por caprichos ou acessos de fúria. Se isto funda ou não um pro‑

jecto de vida, é outra história.

Temos, enfim, uma história de encontros e desencontros, paixões e desamores, 

que lembram o poema do grande brasileiro que foi Carlos Drummond de Andrade:

“João amava Teresa que amava Raimundo

Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili

Que não amava ninguém.

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia

Joaquim suicidou ‑se e Lili casou com J. Pinto Fernandes

Que não tinha entrado na história.”10

(Univ. ARCIS, CEE, Santiago), ano 2, n. 4, 2º semester de 2002, pp. 79 e segs. Resulta ainda interessante, 
para uma perspectiva mais vasta, D. Van Cott, The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin 
America, Pittsburgh 2000.

9 Cf., a propósito de periferias e impérios, na nossa comunidade, W. Chislett, El Antiamericanisno en España: el peso 
de la historia, Madrid 2005 (acessível em http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/228/228_
Chislett.pdf), E. Saxe Fernandez, Geoestrategia Sudamericana a princípios del Siglo XXI: Tendencias hacia da Unión y la 
autonomia, Havana 2006, em http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/228/228_Chislett.pdf, e 
A. Serbin, Tres liderazgos y un vacío: América Latina y la nueva encrucijada regional, em http://www.
ceipaz.org/images/contenido/07.%20serbin.pdf. Ver ainda, para uma perspectiva “anti ‑imperialista” 
sofisticada e pós ‑moderna, J. G. Tokatlian, “US ‑Latin American Relations: The Shadow of Proconsulship”, 
acessível em http://www.cipresearch.fuhem.es/pazyseguridad/docs/US_LA_relations.pdf.

10 “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade.
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62 A força dos povos (que não se pára) Mas temos também forças imensas. A começar pela 

força dos povos. Que não se pára. Que não separa.

Somos mais de 600 milhões de pessoas. Na parte do nosso território que foi 

outrora Nova Jerusalém ou Eldorado, atracção de esperanças e ilusões, emigrantes e 

sonhadores, o fim do século XX viu um movimento contrário. 

Forçada por diversas circunstâncias, muita América Latina emigrou: para os EUA 

e Canadá, para a velha Europa dos pais, incluindo Portugal e Espanha. Para outros 

universos. Só em 2009, os expatriados enviaram 64 biliões de dólares em remessas, 

para toda a Ibero ‑América.11 Este também é material – financeiro – de construção.

Estes povos empreendedores, móveis, imaginosos, que formam comunidades 

emigrantes consideradas, laboriosas e prestigiadas, que sedimentam uma diáspora à 

espera de uma organização que a represente,12 traduzem também a readquirida força 

dos direitos. 

No nosso universo comunitário, os últimos 30 anos a 15 anos viram o fim de 

regimes pretorianos e de revoluções infindáveis, a suavização de ditaduras e a aber‑

tura política, limitada ou promissora, de falsas democracias. Pode dizer ‑se que o 

poder político ficou, nas últimas décadas, mais repartido, mais transparente, mais 

fiscalizado, mais dividido, mais comentado e debatido. O fim da Guerra Fria foi tam‑

bém permitindo, nalguns casos, o enfraquecimento de divisões ilusórias nos nossos 

povos, embora ainda tenhamos muitas heranças jacentes irresolvidas, nesse campo.13

O avanço dos “poderes de facto”, nestes últimos anos, foi um facto do poder. 

Nem sempre correspondeu a uma melhoria da condição humana, quando corres‑

pondeu ao avolumar de grupos de pressão egoístas, de corporações restritas, de 

bandos feudais. Mas traduziu ‑se, noutros pontos, na afirmação de minorias culturais 

e étnicas, regionais e sociais, que adquiriram foros de cidadania. E consubstanciou, 

11 Cf., sobre a diferença de remessas, entre 2008 e 2009, e o impacte da crise, o estudo de Manuel Orozco, 

em http://www.undp.org.gy/documents/bk/Effect%20of%20economic%20crisis%20on%20remittan‑

ces%20to%20LAC.pdf.
12 Sobre a migração da América Latina para os universos exteriores, incluindo o Japão, cf. Marroni/Mendonza, 

Coord., La Diáspora Latino Americana, México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.
13 O Centro Woodrow Wilson promoveu, em 2002, uma interessantíssima conferência sobre as consequências 

da Guerra Fria em partes importantes da América Latina. O programa ainda está disponível, em http://

www.wilsoncenter.org/index.cfm?event_id=13258&fuseaction=events.event_summary. Fundamental, 

também, de uma perspectiva politológica norte ‑americana, é, de Hartlyn/Schoulz/Varas, The United States 

and Latin America in the 1990’s: Beyond the Cold War, Univ. of North Carolina Press 1992.
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63ainda noutros países, o avanço da liberdade de organização e associação, de impren‑

sa, de expressão, de pensamento.14 E as liberdades e poderes de representação e 

petição, de acção popular em juízo, de fiscalização das políticas públicas, de referen‑

do e até de recall.

O papel das igrejas e das organizações de solidariedade social, dos organismos 

não governamentais e das “sociedades civis”, historicamente conhecido e apreciado, 

continuou a colocar ‑se na luta contra as nossas grandes chagas, sobretudo na parce‑

la latino ‑americana: pobreza e desigualdade, como continua a reconhecer a ONU, 

através da ECLAC,15 má repartição da riqueza e depredação, despotismo e nepotismo 

(hoje, felizmente, mais locais do que nacionais), crime e violência. Um dos símbo‑

los, talvez simplificadores e injustos, mas potente, é o do meio milhão de mortos, 

entre 1979 e 2003, no Brasil, devido à delinquência extrema.

É preciso viajar ao Brasil, perceber a política de consciência do presidente Lula, 

entender a revolta serena das comunidades locais, dos habitantes das cidades prague‑

jadas, dos pais sem filhos, dos filhos sem pais, para perceber a urgência de acabar 

com este drama.16

A força do território (e o espírito da água) Mas esta comunidade é, apesar de pés frágeis, 

um gigante. Torna ‑se necessário lembrar, em qualquer revista estratégica, a força do 

território, e sobretudo a força da água.

Somos, só na parcela americana, 14.1% da massa terrestre, com mais de 21 

milhões de quilómetros quadrados. Temos dez cidades latino ‑americanas com mais 

de 4 milhões de habitantes cada, e as nossas quatro maiores cidades do continente 

possuem mais de 60 milhões de cidadãos.

Somos, na América, um caso de galopante urbanização, ao lado de fenómenos 

extremos e contraditórios.

Mas gostava, para já, de falar do elemento aquático, correspondendo talvez à 

obsessão marítima, ou evidência atlântica, de Portugal. Realmente, não se pode vir a 

14 Cf., sobre a emergência de actores não estatais e sobre a sedimentação da sociedade civil, Feinberg e al., eds., 

Civil Society and Democracy in Latin America, N. Iorque 2006, e Vera/Olvera, Coords., Democratización, rendición de 

cuentas y sociedad civil, México 2006.
15 Cf. o sítio electrónico da ECLAC, http://www.eclac.org/ , e suas múltiplas ligações.
16 Sobre a violência intra ‑americana, e a necessidade de um programa realizado de “segurança cidadã”, cf. 

Alda/Beliz, eds., Qual es la salida? La Agenda Inconclusa de la seguridad cidadana, Washington DC, 2007.
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64 Lisboa incólume, sem sair banhado pela nossa preocupação atlanticista, ou pela 

nossa memória activa dos sete mares. 

Como dizia o nosso – e vosso – Pessoa, 

“Ó Mar Salgado

Quanto do Teu Sal

São Lágrimas de Portugal”.17

Uma grande percentagem dos países da CIB é feita de nações ribeirinhas. As 

duas costas do continente americano pertencem à CIB, assim como a costa mais 

ocidental da Europa, portuguesa, e o litoral espanhol, atlântico e mediterrânico.18

Os dois litorais são relevantíssimos na paz e no risco. Protegem grandes vias de 

comunicação e transporte de matérias essenciais, incluem ilhas atlânticas de grande 

valia estratégica (Açores, Madeira, Canárias), contêm vastas riquezas e potencialida‑

des aquáticas e sub ‑aquáticas.

Do extremo sul da América Latina, de Tierra del Furgo ou de Punta Arenas, 

entende ‑se o fenómeno das transformações climáticas globais, através da observação 

da Antárctida. A protecção do ecossistema, o aproveitamento e disciplina das pescas, 

a pesquisa e investigação tecnológica sobre as espécies, as marés, o clima, colocam 

assim grandes metas aos países marítimos da CIB.

A força das Marinhas (de “duplo uso”) Os nossos estados possuem também uma longa 

tradição de navegação, de marinhas mercantes e de marinhas militares. 

Na área da defesa, que abrange cada vez mais a segurança humana, alimentar, 

ambiental, as operações de apoio à paz e de sustentação humanitária, de auxílio e 

resgate, a posse de unidades suficientes de intervenção é crucial. 

17 Fernando Pessoa, “Mar Português”, de Mensagem, Lisboa 1934.
18 Sobre a dimensão marítima de Ibero ‑América, há um estudo clássico (de 1971) do professor uruguaio 

Oscar Abadie Aicardi, IberoAmerica, el Mar Territorial y la Luta por la Soberania, consultável em http://www.

cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/13/RPI_122_083.pdf . Cf. também, para perspectivas particulares,  

V. Chacón, “A Razão Atlântica: Mercosul, África do Sul e a Comunidade Lusófona”, em Cena Internacional, 

Ano 2, Nº 1, Junho 2000, acessível em http://ftp.unb.br/pub/UNB/ipr/rel/cena/2000/1603.pdf, e H. 

Auel, El Oceano Político, Buenos Aires 2001. Cf., para uma perspectiva de geopolítica militar e de defesa, R. 

França/C. Carmo, Segurança Regional na América do Sul: A Cooperação Militar, S. Paulo 2009, acessível em http://

sare.unianhanguera.edu.br/index.php/anuic/article/viewFile/579/503.
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65A nossa comunidade tem, felizmente, e apesar das naturais restrições orçamen‑

tais, grandes frotas militares de mar alto e capacidades apreciáveis, se vistas em pro‑

porção, lembrando ‑se, por exemplo, os meios e os programas, de superfície e sub‑

mersíveis, de Espanha, Brasil, Argentina, Chile e Portugal.19

Estas marinhas têm cada vez mais, como se diz em jargão militar, “duplo uso”, 

podendo servir para a defesa dita clássica, mas também para um vasto leque de mis‑

sões de serviço público.20

Numa área mais esotérica, digamos assim, o facto de muitos países da nossa 

comunidade possuírem submarinos relativamente modernos, de fabrico alemão ou 

francês, dá ‑nos uma apreciável capacidade de dissuasão, e meios sofisticados de 

combate a perigos de vária ordem.21

Diga ‑se que esta realidade é tanto mais vital, quanto é certo que uma das maiores 

ameaças à comunidade como um todo, o narcotráfico, cada vez mais recorre a meios 

navais autónomos, incluindo submersíveis, mini ‑submarinos e semi ‑submersíveis, 

como se viu numa recente apreensão na Guatemala, em Outubro, a 330 quilómetros 

de Porto Quetzal. A embarcação tinha a bordo 10 toneladas de cocaína. 

Os submarinos conhecidos, construídos pelos narco ‑barões, possuem casco 

duplo, podem imergir até 100 metros, são propulsionados por motores a diesel de 

350 cavalos, com uma tripulação de 4 elementos. Podem navegar mais de 3 mil 

quilómetros, e chegam a atingir 30 a 35 metros de comprimento. Sabemos também 

que os grandes cartéis da droga têm contratado engenheiros navais especializados, 

que aceitam trabalhar como párias para esta tecnologia criminosa. Estima ‑se que, 

entre 2008 e 2009, tenham operado de costas latino ‑americanas mais de 80 unida‑

des deste tipo, correspondendo a cerca de 32 a 35% do tráfico de cocaína para os 

EUA. Diga ‑se ainda que várias destas embarcações foram apreendidas junto às costas 

de Itália e Espanha. 

19 Sobre as forças navais ibero ‑americanas, resulta interessante a consulta do fórum SAORBATS, em http://

www.saorbats.com.ar/foro/viewforum.php?f=19&sid=7e2780ad0df4a27e6ced120ea973669f.
20 A ideia de uma “Marinha de Duplo Uso” tornou ‑se usual nas Armadas do pós ‑Guerra fria, e vazou ‑se, como 

conceito e realidade, por exemplo, no seminário promovido pelo Estado Maior da Armada de Portugal, 

em 2007, com programa e conclusões acessíveis em http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/infor‑

macaoReferencia/cadernosnavais/Documents/Cadernos_Navais_22.pdf.
21 Com os planos em curso, os melhoramentos e reparações, as aquisições e empréstimos,os países ibero‑

‑americanos possuirão, em breve, várias dezenas de submarinos de gerações modernas, incluindo os 

“Scorpéne” e os diversos melhoramentos do “Tipo 209” alemão.
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66 Claro que o combate aos narco ‑submarinos não se combate só com submarinos, 

mas novas gerações de sensores electro ‑acústicos, meios aéreos e redes de informações. 

Isto só realça a necessidade de crescermos, ou sustentarmos o crescimento, nas áreas 

defensivas mais sofisticadas, que exprimem a já referida substância do duplo uso, sem 

concretizarem uma sempre temida corrida aos armamentos, sobretudo potencial‑

mente ofensivos, que alarmaria os cidadãos e perturbaria os vizinhos.22

A força de três pontos suplementares Realcem ‑se ainda, no domínio marítimo, três pontos.

Primeiro, do outro lado do oceano atlântico, que banha a costa leste da CIB, ficam 

países africanos onde se fala português e espanhol. Lembramos Cabo Verde, Guiné‑

‑Bissau, Angola e Guiné Equatorial, para salientar as hipóteses de cooperação de 

segurança naval com todos estes parentes próximos da nossa comunidade, incluindo 

a produção e fornecimento de uma classe comum de navios multi ‑funções, inter‑

‑operáveis e capazes de reforçar mutuamente as marinhas carentes, pela solidarieda‑

de de outros membros.23

Depois, lembramos o esforço de vários dos nossos membros, nos ensaios de 

expansão da plataforma continental, na lógica plena da Convenção de Montego Bay. 

Esta expansão implica demonstrações científicas e tecnológicas relevantes, que asse‑

22 Sobre o uso dos submersíveis no narco ‑tráfico, cf., por exemplo, o registo da BBC, numa reportagem de 

2009, em http://www.youtube.com/watch?v=XTBd_ikC_aI&feature=related, ou o artigo de D. Kushner, 

“Drug ‑Sub Culture”, no New York Times de 23 de Abril de 2009.

 Sobre os problemas do rearmamento no universo ibero ‑americano, cf. o relatório especial da Fundación 

Seguridad y Democracia (FSD), de Bogotá, em http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/especia‑

les/informeEspecial20 ‑2.pdf, onde se pergunta se há corrida às armas ou renovação. E pode ainda 

perguntar ‑se se existe uma real nova direcção de transformação das forças armadas, de exércitos de 

ordem pública em actores de defesa externa, e se os programas em curso se adequam a esse objectivo 

pós ‑pretoriano.

 Sobre as novas relações de defesa entre a Colômbia e os EUA, e a explicação de que as novas bases 

americanas em território colombiano são uma extensão do combate ao crime, e não um plano de 

confrontação militar, cf. http://www.spacewar.com/reports/US_general_visits_Colombian_air_base_

in_military_deal_999.html. 

 Para uma visão integrada da política de Obama, cf. Isaacson/Poe, “After Plan Colombia”, Dezembro 

2009, em . http://justf.org/content/after ‑plan ‑colombia 

 Sobre uma visão contrária, de origem venezuelana, cf. http://www.venezuelanalysis.com/analy‑

sis/4958. 
23 Uma hipótese seria a expansão da classe “Viana do Castelo” de Navios Patrulha Oceânicos (NPO) da Marinha 

Portuguesa, de 1.750 toneladas, para uma perspectiva ibero ‑americana.
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67gurarão, mais do que soberania económica da CIB sobre os mares contíguos, o 

desenvolvimento de disciplinas do saber relevantíssimas, na área da biologia, da 

oceanografia, da cartografia e geografia, da meteorologia e das tecnologias de ponta 

de navegação e sinalização, comunicação e balizagem.24

A seguir, precisaríamos de lembrar as responsabilidades acrescidas de países 

com largas águas territoriais, ZEE e mares contíguos. Muitos desses deveres traduzem‑

‑se, por exemplo, nas substanciais áreas de busca e salvamento que temos de patru‑

lhar, e na necessidade possuir os meios aeronavais mínimos para cumprir essa missão 

de humanidade e segurança, alicerçada em convenção internacional.

Lembre ‑se a recente tragédia do voo 447 da Air France, neste Verão, onde se per‑

cebeu a extensão da zona de cobertura brasileira, e a vitalidade de uma colaboração 

luso ‑brasileira ‑espanhola ‑africana nesse domínio.25

Ainda a força das águas (interiores) Por fim, algumas palavras sobre as águas interiores da 

América Latina. Quatro dos 25 maiores rios do planeta, mas gerando quase tanto 

volume como os outros 21, estão na comunidade. Só o Brasil, por exemplo, tem um 

quinto dos recursos globais em água fresca.

Mas o paradoxo latino ‑americano é o de um continente com demasiada água, e 

demasiada falta dela.

As carências estão num reportório de causas conhecidas. Encontram ‑se aí a 

poluição, o difícil acesso, a desigualdade de meios e recursos, a agricultura deficien‑

te, a industrialização desregulada, o desperdício urbano, a perda por deficiências de 

canalização (que atinge 50% a 90%, em muitas grandes cidades).

Mais de 100 milhões de almas não possuem, na nossa comunidade americana, 

água potável canalizada.

O problema pode ser agravado se a privatização das empresas distribuidoras se 

der, ou continuar a dar, olhando menos à racionalização e à modernização, e mais 

ao lucro imediato e à consideração da água como mero bem comercial.

24 Cf. M. Pinto de Abreu, A Extensão da Plataforma Continental, Ponta Delgada 2007, acessível em http://www.reser‑

vanaval.pt/upload/files/20074212148460.Extens%C3%A3o_Plataformal.pdf.
25 Uma vista parcelar (limitada ao atlântico), mas impressiva, das zonas SSR, de salvamento marítimo, da 

nossa comunidade, surge nos mapas acessíveis em http://nms.ukho.gov.uk/2008/Week31_4058 ‑4224/

NP285 ‑WK31 ‑08 ‑PAGE369.pdf e http://nms.ukho.gov.uk/2008/Week47_6291 ‑6429/NP285 ‑WK47‑

‑08 ‑PAGE363.pdf.
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68 A carência entronca ainda na progressão da salinização de origem humana, e 

noutras agressões ambientais, ou na agudização de condições do ecossistema, que 

levam à desertificação no México, no Noroeste Argentino, na Bolívia, no Peru. Num 

continente cheio de água, 25% do nosso território americano é árido ou semi‑

‑árido.

Sem catastrofismos ou ecomanias, parecem ser estes números de alerta máximo, 

justificando não só a militância ambientalista de governos e sociedades civis, como 

as campanhas cívicas e pedagógicas de poupança, e a concertação internacional e 

regional de planos hidrográficos e hidrológicos, preocupação que se estende, obvia‑

mente, ao quadro luso ‑espanhol.26

 

A força da Comunidade (por si mesma) Os países ibero ‑americanos, volta a lembrar ‑se, 

são uma comunidade jovem e vibrante. Unindo a velha Europa e a Nova América, 

encontram nessa relação um óptimo pólo de desenvolvimento e descoberta. A ideia 

de comunidade de crescimento é, já ela, uma força.

Isso ficou manifestado na Declaração de Bariloche de 1995, que assinalou a 

necessidade de preservar, promover e realçar a identidade ibero ‑americana, e de 

planear razoavelmente a cooperação para o desenvolvimento.

Numa comunidade flexível e ágil, cujos membros são já integrantes de múlti‑

plas outras associações regionais ou globais, especializadas ou genéricas, importava 

insistir nas áreas ainda não cobertas por redes pré ‑existentes, ou cuja novas cobertu‑

ra não redundaria inútil. Daí à tecla da inovação e do conhecimento, que dominou a cimei‑

ra e a declaração de Lisboa, foi um passo.

Embora possamos estar aqui, como se diz em Portugal, a pregar o Padre Nosso 

ao vigário, dado falarmos a jovens diplomatas que ajudaram a erigir estas paredes 

comunitárias, pareceu ‑me útil relembrar, rapidamente, os programas ou iniciativas 

mais relevantes da CIB, na imediata concretização da sua meta de cooperação desen‑

volvimentista.

Podemos salientar, desde logo, a frente cultural e educativa. Integra, por exemplo, o 

PICBIP, de vitalização de bibliotecas, o Plano Ibero ‑Americano de Alfabetização, a 

26 Sobre a água na América Latina, cf. o muito interessante texto de síntese Geopolitica del Água en America Latina: 

Dependencia, Exclusion y Privatización, de Jose Antonio Segrelles Serrano (2007), acessível em http://nms.ukho.

gov.uk/2008/Week47_6291 ‑6429/NP285 ‑WK47 ‑08 ‑PAGE363.pdf.

C
on

tr
ib

ut
os

 p
ar

a 
um

 b
al

an
ço

 e
st

ra
té

gi
co

 d
a 

co
m

un
id

ad
e 

ib
er

o‑
am

er
ic

an
a:

 q
ue

 f
az

er
?

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 57‑74



69estratégia museológica conhecida como Ibermuseos, o plano de apoio ao espectáculo 

Iberescena, o conhecido programa musical Iberorquestras juvenis, e o ambicioso e inte‑

ligente programa Empreendimentos Turísticos Juvenis para a Paz, que parte de  

um pressuposto: num continente martirizado por grandes e pequenas guerras, a 

livre circulação dos mais novos irá, certamente, apertar laços de solidariedade e 

emoção, que impedirão as futuras gerações de se chacinarem em qualquer campo 

de batalha.

Isto também se liga ao que anteriormente ficou dito, sobre a necessidade de não 

deixar que os discursos inflamem o que pode arder. O combate à palavra oficial, ou 

oficiosa, que une a caricatura à catástrofe, a injúria à intriga, o incentivo ao crime ao 

elogio da morte, também é dever cidadão. Não mais Viva la Muerte, a não ser para nos 

lembrar a esperança da ressurreição.

No âmbito cultural e científico, salientava ainda a iniciativa de Mobilidade Académica 

Pablo Neruda, a Virtual Educa, o Rilvi, reportório de livros em circulação, o ADAI, pro‑

grama de apoio aos arquivos Ibero ‑Americanos, o Projecto de Tecnologia de 

Informação e Comunicação e Inclusão Social, o CIBIT, de capacitação em pesquisa 

tecnológica, o CYTED, plano de tecnologia para o desenvolvimento, o Ibermedia, vol‑

tado para as redes de comunicação social, e o TEIB, material de uma ambiciosa TV 

educativa.

Na área crucial da civilização gregária e sedimentar, lembrando o que se disse das nossas 

mega ‑cidades, nem sempre harmoniosas no crescimento, salientaria a União Ibero‑

‑Americana de Municipalistas, ou a Comunidade Ibero ‑Americana de Desenvolvimento 

Estratégico Urbano.

No domínio da organização de recursos, e no controlo de serviços, lembro ainda 

Programa Ibero Americano de Qualidade, o programa de formação e transferência 

tecnológica em matéria de gestão de recursos hídricos, e o plano de gestão terri‑

torial.

Na área das ajudas comunitárias, salientamos o convénio ibero ‑americano de solida‑

riedade social, o programa de formação em políticas de infância, ou o IBERBHL, 

destinado ao armazenamento de leite humano.

No domínio macro ‑político, podíamos citar o programa de Cooperação horizontal 

Sul ‑Sul IA, o Ibergop, projecto de políticas públicas, o RADI, projecto de rede de arqui‑

vos diplomáticos, o seminário piloto de intercâmbio de experiências políticas e de 

governo, e o trabalho do Grupo Bicentenário, que reforça a memória histórica e a 

identidade, promovendo ainda a discussão sobre as mesmas.
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70 Por fim, no campo económico, para além do recente seminário lisboeta sobre o papel 

da banca em tempo de crise, salientamos o Iberpyme, programa de apoio às PME, a 

Oficina IA de transferência de boas práticas empresariais, e o encontro empresarial 

ibero ‑americano.27

A força da arte e da cultura (prolegómeno) De uma multiplicidade de origens étnicas, de 

memórias, de discursos, de dialectos, de caminhos e de origens, a comunidade criou 

um padrão de diversidade cultural que lhe aufere riqueza, e que traduz real força de 

afirmação internacional. 

O facto de haver duas línguas unificadoras, com grandes pontos de contacto 

entre si (como seria diferente, por exemplo, se falássemos, em primeira linha, russo 

e japonês, ou italiano e alemão), e o elemento suplementar do novo acordo ortográ‑

fico entre Portugal e Brasil, pode tornar esta comunidade de contrastes num todo 

mais reconhecível perante terceiros, mais coerente, mais capaz de suceder no mer‑

cado cultural global.

Podemos esquecê ‑lo, cansados que andamos sob a poeira dos dias, mas esta 

comunidade é, afinal, a mina de muitos talentos e gerações, na pintura e desenho, 

murais e esquissos, dos Picasso e Botero, Greco e Velasquez, Dali e Miró, Siqueiros e 

Tamayo, Torres e Rendón, Khalo e Rivera, Skapinakis e Almada Negreiros, nas visões 

arquitectónicas dos Oscar Niemayer, Gaudi ou Siza Vieira, no construtivismo e no 

muralismo, no cinema novo brasileiro, na Nova Vaga Mexicana, nos delírios pós‑

‑modernos de um Jodorowksi ou de um Del Toro.

É uma comunidade de indescritível força sonora, o contrário imediato do silên‑

cio. É a força da música erudita de Rodrigo e Manuel de Falla, Albeniz e Turina, 

Heitor Villalobos, ou do nosso génio português, Carlos Seixas. É a força do tango e 

do samba, de Piazzolla e Jobim, da Bossa Nova e do folclore andino, do fado e do 

rock progressivo mexicano, argentino ou brasileiro.

É a força do Festival Sinfo Prog de La Plata, dos clássicos populares ‑experimentais 

argentinos Alas, Arco Iris e Maquina de Hacer Pájaros, dos Gismonti, Marcos Viana e dos 

Angra brasileiros, dos Don Gato peruanos, da Nova Canção Chilena, por Qilipayun e 

pelos Inti Illimani, do jazz sofisticado de Jorge Campos, no Chile, de Gonzalo 

27 Cf., para o resumo da institucionalização, o sítio electrónico do SEGIB, em http://www.segib.org/.
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71Rubacalba, em Cuba, ou dos lendários Quinteplus, em Buenos Aires, avós dos contem‑

porâneos Fantasia Cromatica. 

É a força dos tradicionais Madredeus e Banda do Casaco, ou dos contemporâneos Joel 

Xavier e Ana Moura, Pinho Vargas ou Mariza, Al Fad ou Zé Eduardo Unit, Campos e Sousa 

ou Sérgio Godinho, todos portugueses de todos os dialectos, da canção empenhada 

de Vitor Jara e Violeta Parra, dos Odrareg, na Venezuela, do sempiterno Carlos Santana, 

no México, dos seguidores de Frank Zappa na Argentina, os Sul Divano, do grupo Jaen 

Kief, de Medelllin, dos Sal Y Mileto, no Equador, ou dos lendários Banda Elastica, do 

México, Tempano, da Venezuela, Climax, da Bolívia, ou dos grupos Psiglo e Drama, do 

Uruguai. É a força do Novo Jazz ou do Velho Jazz, que sempre cresceu entre incom‑

preensões e lançou pontes. Lembramos Paquito D’Rivera e Yazek Mazano, em Cuba 

ou fora dela, Emmanuel Theodat, no Haiti, Gustavo Viera e Palito Miranda, no 

Paraguai, a Banda Primmo e os IMOX, na Guatemala, a flauta de Tupac Amaru Ulloa, 

na Costa Rica, ou a excelsa Wanny Angerer, nas Honduras.28

A força das letras (a crédito) É, por fim, a força da literatura. Esta foi forjada pelas línguas 

que manejamos, e transformaram essas línguas. 

Algumas grandes correntes da escrita universal nasceram nas raízes da nossa 

comunidade. Outras foram adaptadas, de fora, a um sabor nativista único, a um olhar 

especial, a cores e sons, a cheiros e ausências específicos.

De qualquer forma, a nossa comunidade, pela pena, sem pena, deu novos mun‑

dos ao mundo, sem ter que assumir que o fazia.

Lembramos o Realismo Fantástico, ou Mágico, com Cortázar, Borges, Carpentier 

e Guimarães Rosa, o Modernismo, o Sensacionismo e o Simbolismo no Orpheu, com 

Pessoa e Mário de Sá Carneiro, os clássicos épicos com Camões, o romance existen‑

cialista avant la lettre com Cervantes, o teatro humanista com Calderón de la Barca e 

Lope de Vega, a observação das sociedades e costumes com Jorge Amado e Graciliano 

Ramos, Eça e Camilo, Unamuno e Ortega, ou o vivo João Ubaldo Ribeiro, a poesia 

criativa com Drummond de Andrade, o verso granítico com o nosso Torga, e os mui‑

tos prémios Nobel deste continente bi ‑continental: Gabriel Garcia Marquez, Octavio 

Paz, Saramago, Camilo José Cela, Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, Miguel Ángel 

Asturias, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez e Jacinto Benavente.

28 Uma das múltiplas imagens da cultura ibero ‑americana é dada pelo endereço “Arte en la red”. É apenas uma 

janela parcelar, mas pode consultar ‑se em http://arteenlared.com/arte ‑en ‑la ‑red/.
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72 Aqui, a beleza está sempre no olho de quem lê. Os que ficam listados são 

muito menos do que os génios que ficam de fora. Mas a força, concordar ‑se ‑á, é 

imensa.29

A força das economias (sem escalas) Por fim, a força económica. Embora feita de países 

com graves problemas de pobreza e desequilíbrio, desemprego e exclusão, a nossa 

comunidade existe também em torno de empresas, e empresários, que conquistaram 

um lugar no mundo.

Cabe aos governos, às sociedades civis, aos fazedores de opinião, ajudar ou for‑

çar essas firmas a aplicar ou acelerar a aplicação de boas práticas, nos domínios do 

ambiente, das relações laborais, do impacte social do lucro, do desenvolvimento e da 

qualidade.

Cabe às novas camadas de executivos e técnicos, cientistas e gestores, universi‑

tários e analistas, que dão o seu melhor a essas firmas, aperfeiçoar corporações, e 

padrões, que fizeram sucesso. A força das nossas empresas deverá ser uma forma de 

temperar, e não agravar, as desigualdades sociais e económicas, nas nossas terras de 

extremos.

Os dados mostram ‑nos que não há autismo, no sector das grandes firmas. 80% 

das nossas 100 maiores empresas usam novas tecnologias de virtualização e automa‑

ção, tendo entrado naturalmente na era digital.

Por outro lado, as empresas ibero ‑americanas de sucesso, adaptando ‑se às con‑

dições da globalização, e da crise da globalização, entraram no patamar das grandes 

firmas mundiais.

É o caso, não desfazendo, das brasileiras Embraer, Vale, Petrobrás (Número 34 

da Fortune), Odebrecht, das espanholas Santander (Nº 35) e Telefonica (Nº 66), da 

FEMSA, Bimbo, Grupo Posadas, Televisa, Petroleos Mexicanos, Biper (México), dos 

Petroleos de Venezuela, das colombianas Gran Tierra, Ecopetrol e Colombia Telecom, 

das Lanchile, Molymet e Codelco (Chile), da ANCAP (Uruguai), da BPZ Resources 

(Peru), da GALP, EDP, PT e Mota e Engil ou Soares da Costa (Portugal).

29 Podia dizer ‑se muito sobre a sonoridade própria desta comunidade, mas um casamento sugestivo é dado 

pelo mexicano Alain Derbez. O seu grupo voga entre o jazz e a poesia. Ficam aqui rfeferências de um con‑

certo na Antiga Guatemala, entre a juventude e a erudição, sob a sombra tutelar do edifício da Companhia 

de Jesus, em Antigua.

 http://antiguadailyphoto.com/2008/03/06/alain ‑derbez ‑jazz ‑trio ‑in ‑la ‑antigua ‑guatemala/.
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73Embora Brasil, México e Espanha continuem a ser gigantes, dentro do espaço 

económico ibero ‑americano, vão surgindo muitos poderes médios, e capacidades e 

ideias novas, no domínio das patentes, invenções, processos gestionários e impactes 

sociais dos modelos corporativos.

Há também a salientar, sempre no domínio económico ‑financeiro, a maior pre‑

paração dos sistemas bancários latino americanos face á crise de 2007 ‑2008, por 

terem tido que se adaptar, por vezes em situação de choque, a crises anteriores, algu‑

mas que afectaram dramaticamente as circunstâncias da vida social. Só esta adaptação 

prévia, e maior prudência e controlo, explicam a relativa boa saúde, pós ‑crise, de 

instituições como o Banco Macro Argentina, os BBVA latino ‑americanos, o Banamex, 

o Itau Unibanco, ou o Banco de Credito de Bolivia, para citar só alguns.30

A força que protege(sem remorsos, com reforços) Chegámos ao fim deste caminho. 

Podíamos ter acrescentado muitos outros aspectos, dado que a força económica se 

sedimenta, em geral, no aumento da capacidade tecnológica e na divulgação cientí‑

fica, e a criação de um “estilo” ibero ‑americano tem extensões imensas, na cultura 

popular e erudita, da cozinha ao futebol, da moda ao design, da linguagem corrente 

à comunicação social. E a força da nossa comunidade é também a força de cada vez 

melhores universidades competitivas, de cada vez melhores cursos profissionais e 

de pós ‑graduação, de maior alerta da opinião pública sobre o controlo dos nossos 

recursos naturais, e de maior atracção de poderes não tradicionais, como a China, 

pelo mercado americano. Tudo isso ficou também claro na presidência portuguesa 

do Estoril. Os objectivos eram sinceros, urgentes, partilhados, mas felizmente parte 

deles referiam ‑se a correntes já abertas, e em curso.

A nossa força, claro, está obscurecida ainda, como vimos, por grandes sombras 

de injustiça, quezília e ineficácia, teatralidade e perda de tempo, perda de cabeça e 

falta de rigor, e algumas ilhas – menos resistentes do que no passado – de desuma‑

nidade.

Não podemos, porém, desistir, antes de chegar à praia.

Essa a última mensagem de esperança desta cidade que já foi capital de império, 

e que viu partir e chegar naus, carregadas de ouro, especiarias, aventureiros, merca‑

30 Um portal possível para iniciar um caminho de descoberta da economia ibero ‑americana é http://www.

americaeconomia.com/.
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74 dores, burgueses e ventres ao léu, pés descalços e nobres, sonhadores e realistas, 

poetas, militares e santos, homens excessivos e gente comum.

Para a nossa comunidade, para os nossos filhos, fica a recomendação estratégica, 

outra vez, do grande Drummond de Andrade:

Chegou um tempo em que não adianta morrer. 

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.

A vida apenas, sem mistificação.NE
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Contributos para uma possível análise da equação 

energética na Eurásia**

Duarte Pinto da Rocha*

o crescimento económico da Rússia ao longo da última década tem sido, prioritariamente, 

alavancado pela exportação de energia, atento o acréscimo da produção petrolífera 

russa e a forte alta dos preços mundiais dos activos energéticos (ao longo do período 

considerado) contrariada pela crise financeira e económica de 2009 e 2010.1 

Paralelamente, os impostos sobre as exportações e a produção petrolífera mantêm ‑se 

elevados e as empresas russas do sector, influenciadas pela direcção política do País, 

têm vindo a obter o controlo de explorações anteriormente concedidas a operadores 

privados e/ou estrangeiros. As infra ‑estruturas russas de produção e exportação no 

sector da energia cresceram a um ritmo acelerado nos últimos anos, enquanto os 

projectos privados progrediram mais lentamente ou se depararam com obstáculos 

por parte das empresas estatais e/ou das agências governamentais (com alguma 

frequência com base em argumentação do domínio ambiental). 

Para fazer face ao consumo interno de energia a Rússia faz uso, em mais de 50%, 

das suas reservas de gás natural2. Desde 1992 o cabaz energético russo manteve ‑se 

estável no que toca ao uso do carvão e da energia nuclear, ao passo que o petróleo 

viu diminuir o seu peso de 27 para 19%. 

* Diplomata.
** As posições expressas no presente artigo vinculam apenas o seu autor não podendo inferir ‑se que traduzam 

a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou de Portugal.
1 De acordo com estimativas avançadas pelo FMI e pelo Banco Mundial o sector petrolífero e do gás natural 

representa mais de 60% das exportações russas (e.g. 64% em 2007) e cerca de 30% do IDE no País. Por 

outro lado, o Kremlin (em tal apenas em parte mitigado pela actual crise económica) mantém a tendência 

de fundo no sentido de reforçar a influência estatal neste sector. 
2 Enquanto primeiro exportador mundial de gás natural, a Rússia tem estado estreitamente envolvida na cons‑

tituição do Fórum dos Países Exportadores de Gás (FPEG), por vezes interpretado (mas não com especial 

empenho por parte de Moscovo) como embrião de uma futura “OPEP do gás”. No entanto, este Fórum não 

deverá, para já, evoluir no mesmo sentido da OPEP, atentas as características do mercado (com contratos e 

preços estabelecidos a médio prazo e o trânsito energético de gás natural a ocorrer, maioritariamente, por via 

terrestre, criando mercados regionais alheios a uma negociação instantânea, passível de alicerçar um mercado 

spot) e algum desinteresse da Rússia em consequência do papel preponderante que desempenha no sector. 



76 As matérias relacionadas com o sector da energia têm vindo a assumir uma 

importância crescente no reforço do posicionamento geo ‑estratégico da Rússia, 

constituindo uma área prioritária da reforma da economia e, paralelamente, um 

elemento determinante da sua política externa. Com efeito, Moscovo é hoje um actor 

incontornável no mercado energético global, tanto por força das suas reservas de 

recursos naturais (primeiro produtor mundial de gás e segundo de petróleo), como 

da instabilidade política dos seus principais concorrentes neste sector (Nigéria, 

Médio Oriente, Venezuela) e do aumento (tendencialmente sustentado) da procura 

mundial. Esta nova posição tem sido, aliás, devidamente aproveitada por Moscovo 

que surge claramente empenhada em controlar fornecimentos e rotas de trânsito e 

assim construir uma posição dominante no mercado energético mundial, em parti‑

cular junto dos países limítrofes, com destaque para a U.E. Esta afirmação da Rússia 

como principal fornecedor de vários países europeus (e também, cada vez mais, dos 

países asiáticos, com destaque para a China), bem como a sua capacidade de decidir 

unilateralmente a interrupção temporária dos fornecimentos (inclusive de Países 

terceiros, por via do controlo das redes energéticas de exportação) tende a poder ser 

interpretada, por parte das economias ocidentais, como o espectro (cada vez mais 

presente) da utilização da energia como arma política. 

Um elemento essencial desta política do Kremlin tem sido a gestão direccionada da 

organização do sector em torno do papel central da mega empresa Gazprom, empe‑

nhada numa estratégia de internacionalização onde figura como elemento determi‑

nante o progressivo controlo (directo ou indirecto) dos sistemas e redes de trânsito 

e distribuição de energia na Eurásia, através de uma rede articulada de gasodutos e 

oleodutos, bem como novas participações, (nomeadamente na exploração e distri‑

buição), em diferentes áreas geográficas para lá da tradicional esfera de influência 

geopolítica e económica de Moscovo. No terreno, a estratégia russa materializa ‑se 

num amplo projecto de modernização e ampliação da rede de gasodutos e oleodu‑

tos, cujos novos traçados parecem estar cada vez mais a obedecer a preocupações de 

natureza política e geoestratégica. Actualmente a rede, com cerca de 155.000 Km, é 

controlada pela Gazprom. 

O presente jogo geoestratégico eurasiático definido, em grande medida, em torno das 

actuais e projectadas redes de trânsito energético, é cada vez mais assumidamente de 

natureza política, embora a crise financeira possa colocar em causa, por algum 

tempo, a maior parte dos projectos e não obstante estes estarem totalmente depen‑

dentes da disponibilidade de reservas comercializáveis, vector no qual mais se afirma 
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77a capacidade de afirmação russa ao dispor, directa ou indirectamente, de enormes 

reservas em hidrocarbonetos. Fruto desta capacitação Moscovo pode exercer (e exer‑

ce, com eficácia) uma significativa pressão junto de países ‑chave enquanto consumi‑

dores e/ou países de trânsito. Veja ‑se, a este título, o que se passa com Ankara (e.g. 

quanto ao Bluestream), condicionando a posição da Turquia que, ainda assim, pro‑

cura alavancar a sua adesão à U.E. em função do seu potencial e presente papel 

enquanto hub energético, em parte à luz do relacionamento com a Rússia. 

A necessidade das empresas ocidentais do sector energético não perderem posi‑

ções no importantíssimo mercado russo dos hidrocarbonetos proporciona a Moscovo 

os meios para exercer forte pressão indirecta sobre as capitais ocidentais. Esta dialéc‑

tica entre sector privado e Estado vem ‑se traduzindo, por vezes, no primado do 

interesse económico sobre as decisões políticas em termos de rotas de trânsito, 

armazenagem e distribuição para países como, v.g., a Bulgária, a Sérvia, a Hungria, 

a Eslováquia e a Áustria, bem como a Bélgica, os Países Baixos e o Reino Unido e, 

decisivamente, a Itália e a Alemanha. 

Merece especial atenção, enquanto sintoma, a reacção da Rússia à declaração 

U.E. ‑Ucrânia (País central no trânsito energético russo para a Europa) de Março de 

2009, sobre a modernização da rede de trânsito de gás ucraniana. Com efeito, 

Moscovo vê uma eventual coordenação entre a U.E. e a Ucrânia, sem o seu próprio 

envolvimento prioritário, como potencial risco para o seu objectivo estratégico de 

controlar aquela rede de trânsito, até aqui vital para as suas exportações para a 

Europa. No entanto, a tensão (conjuntural?) no relacionamento bilateral entre Kiev 

e Moscovo não deixará de ter de ser reavaliada, à luz do novo cenário político ucra‑

niano e da reaproximação que a Ucrânia já vem traçando com a Rússia, inclusive no 

sector da energia. 

Já as empresas estatais ou para ‑estatais russas (apesar da crise financeira) continua‑

ram a investir em projectos no sector da energia, em África e no Médio Oriente (v.g., 

com a Argélia, Líbia, Nigéria, Kuwait e Venezuela) que poderão colocar em causa estra‑

tégias de diversificação de fornecedores por parte dos países europeus, incluindo 

Portugal. Poderá, igualmente, revestir ‑se de especial gravidade para a segurança e dis‑

ponibilidade dos fornecimentos russos à Europa a tendência cada vez mais clara, por 

parte de Moscovo, no sentido de direccionar parte das suas reservas energéticas e res‑

pectivas infra ‑estruturas de trânsito para Oriente (vide, por exemplo, o oleoduto 

ESPO) consolidando novos mercados de destino como a China, países do Extremo 

Oriente e, eventualmente, os EUA com o recurso ao GNL, transitado por via marítima. 

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 75‑103
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78 Contrariamente ao que se passa com outros países europeus, a Rússia não é, para 

Portugal, um importante fornecedor de energia. 

Breve Perfil Energético da Rússia3 

•	 Produção de petróleo: 2º produtor mundial (2º exportador mundial)4

•	 Reservas de petróleo: 8º detentor mundial de reservas 

•	 Consumo de petróleo: 4º consumidor mundial 

•	 Capacidade de refinação: 3ª capacidade mundial instalada 

•	 Produção de gás natural: 1º produtor mundial (1º exportador mundial)5

•	 Reservas de gás natural: 1º detentor mundial de reservas 

•	 Consumo de gás natural: 2º consumidor mundial 

•	 Exportador de gás natural: 1º exportador mundial 

•	 Produção de carvão: 5º produtor mundial 

•	 Reservas de carvão: 2º detentor mundial de reservas 

•	 Consumo de carvão: 5º consumidor mundial 

•	 Produção de energia eléctrica: 4º produtor mundial 

•	 Consumo de energia eléctrica: 4º consumidor mundial 

•	 Capacidade de produção instalada: 4ª capacidade instalada mundial6

•	 Consumo energético: 3º consumidor mundial 

•	 Produção energética: 3º produtor mundial 

•	 Emissor CO2: 3º emissor mundial 

(Fontes: EIA, International Energy Annual, Short Term Energy Outlook) 

3 Fontes: EIA, International Energy Annual, Short Term Energy Outlook.
4 Em 2008 (pela primeira vez desde 1996) a produção petrolífera russa registou um declínio anual de 1%.
5 A Rússia tem conseguido manter a produção de gás natural a níveis estáveis em relação ao volume atingido 

em 1991 registando‑se, v.g., um ligeiro acréscimo de 1,7% em 2008. A Gazprom responde por cerca de 

85% da produção total do País.
6 A reforma do sector eléctrico é vista pelo Governo como um meio para limitar o consumo interno de gás 

natural, potenciando a capacidade de exportação e, consequentemente, de gerar receita.
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79As reservas russas de hidrocarbonetos estão concentradas em áreas bem defini‑

das. As reservas petrolíferas concentram ‑se, predominantemente, na Sibéria ociden‑

tal, entre os Urais e o planalto Central Siberiano. As maiores reservas de gás natural 

situam ‑se na Península de Yamal, a Norte, a que acrescem as reservas ainda inexplo‑

radas da Sibéria oriental, do Mar de Barents e das ilhas Sakalinas (na costa russa do 

Pacífico).

I. U.E. É geralmente aceite que, pelo menos durante as próximas décadas, os combustíveis 

fósseis manterão um papel central no cabaz energético de todos os países pelo que 

será vital garantir o acesso (no volume necessário e a preços economicamente viáveis) 

a estes recursos indispensáveis nos planos económico, militar e geoestratégico. Os 

países europeus e concretamente alguns Estados ‑membros da U.E. da Europa central e 

oriental, são particularmente dependentes dos fornecimentos (directos e/ou indirec‑

tos) russos de petróleo e gás natural, sendo o grau desta dependência extremamente 

variável, dos países bálticos (totalmente dependentes) a países como Portugal que, por 

norma, não importam recursos energéticos russos, recorrendo a fornecedores fora da 

área de influência tradicional russa neste domínio. Face a este cenário e aos seus con‑

dicionalismos e atento o período de afirmação nacionalista de uma esfera de influência 

russa, correspondente ao consulado Putin/Medvedev, a U.E. vem procurando afirmar‑

‑se (no duplo plano das políticas de luta contra as alterações climáticas e, simultanea‑

mente, de eficiência económica) no domínio da diversificação de fontes e rotas de 

trânsito energético, da eficiência energética, bem como no apoio ao desenvolvimento 

das energias renováveis. 

As crises energéticas vividas nos últimos anos em torno dos fornecimentos rus‑

sos transitados via Ucrânia (vide o corte de 50 % dos fornecimentos de petróleo 

russo através do oleoduto Druzhba, na segunda semana de Julho de 2008, interpre‑

tado como potencial retaliação por parte de Moscovo) têm sido interpretadas como 

manifestação clara da utilização pelo Kremlin da energia como arma política (neste 

caso, em resposta à assinatura de acordos bilaterais com os EUA para a instalação de 

um escudo anti ‑míssil na anterior esfera de influência soviética da Europa de 

Leste). 

Face a estas ocorrências a que acrescem, mais recentemente, as consequências 

da crise de fornecimentos de gás natural russo à Europa, em Janeiro de 2009 (em 

virtude do diferendo bilateral registado com a Ucrânia), confirmou ‑se a indispensá‑

vel intensificação do debate interno sobre dependência energética, trânsito energé‑
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80 tico, o impacto dos preços dos combustíveis e a diversificação de fornecedores e 

rotas de trânsito energético aos países europeus, desejavelmente conducente a medi‑

das concretas que alterem substantivamente este cenário. 

II. Cáucaso: Países ‑chave A Geórgia, integrada na região do Cáucaso, é um país relevante 

para os mercados mundiais enquanto país de trânsito de exportações de petróleo e 

gás natural da região do Mar Cáspio e da Ásia Central para a Europa. Os projectos de 

trânsito energético que cruzam a região e as suas implicações geopolíticas na disputa 

pelo acesso aos recursos energéticos do Cáspio e da Ásia Central (em que se encontram 

envolvidos, nomeadamente, os EUA, a U.E. e a Rússia) e pelo controlo das redes eurasi‑

áticas de trânsito (historicamente dominadas pela Rússia) poderão, em parte, explicar a 

instabilidade política vivida nos últimos anos na região. A crescente relevância regional 

da Geórgia no capítulo energético alicerça ‑se no crescente papel desempenhado pelo 

país enquanto hub energético com influência na segurança energética da Europa por 

via do condicionamento do acesso a fontes, redes e trânsito de energia alternativas às 

tradicionais redes de trânsito e fornecimentos energéticos controlados pela Rússia. 

No domínio das principais redes regionais de trânsito energético destaca ‑se o 

oleoduto Baku ‑Tblisi ‑Ceyhan (BTC). Com apoio europeu e dos EUA este transita do 

Azerbeijão para a costa mediterrânica da Turquia, através da Geórgia, podendo a sua 

operacionalidade plena significar a perda de importância do projectado oleoduto 

Burgas ‑Alexandroupolis (B ‑A), igualmente com apoio europeu e dos EUA, já que a 

oferta poderá não ser suficiente para rentabilizar ambos, em simultâneo. A guerra 

russo ‑georgiana de Agosto de 2008 acentuou, no entanto, a dificuldade em conso‑

lidar esta rota de trânsito. O predomínio da rede de influência russa vem sendo ainda 

reforçado por via dos contratos que Moscovo tem firmado junto dos países produ‑

tores para aquisição e trânsito pela rede energética russa de parte significativa da 

produção de hidrocarbonetos da região. Não obstante, o BTC actua já como contra‑

peso, atenuando a dependência europeia face à rede de trânsito russa. De igual 

modo, assume relevância o oleoduto Baku ‑Supsa (terminal no Mar Negro em territó‑

rio da Geórgia) que contorna a rede russa de trânsito petrolífero Leste ‑Oeste a partir 

das regiões produtoras do Cáspio. No domínio do trânsito energético de gás natural 

através de gasoduto, a Geórgia e a região em que se insere constitui um dos mais 

relevantes cenários de competição global pelo predomínio geoestratégico em torno 

da energia, na medida em que o existente Baku ‑Erzurum (articulando o Cáspio azeri 

com a região central da Turquia) constitui o troço base a partir do qual a UE e os 
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81EUA pretendem garantir a construção do gasoduto Nabucco, concorrente do projec‑

to russo SouthStream (com apoio italiano e participação dos países de trânsito). 

Neste sentido, é reforçada a relevância da Geórgia (e de toda a dinâmica regional 

envolvente) na procura de soluções que reforcem a segurança energética da U.E. 

através da diversificação de rotas de trânsito e países fornecedores. 

Note ‑se que, num momento em que estão em definição questões cruciais quan‑

to aos projectos Nabucco e South Stream, serve os interesses russos a insistência na 

volatilidade geopolítica da região e, em particular, da Geórgia enquanto país de trân‑

sito, brandindo o espectro, sempre presente, da possibilidade de um conflito arma‑

do. Com efeito, se o Ocidente viesse a descartar Tbilisi (ou se se vir forçado a fazê ‑lo) 

como parte relevante na equação das rotas energéticas dirigidas a Ocidente, tal difi‑

cultará acentuadamente as tentativas de contornar a Rússia enquanto produtor e país 

de trânsito (controlando Moscovo à distância as rotas de trânsito dos países que lhe 

são vizinhos). 

III. Balcãs A Sérvia encontra ‑se numa encruzilhada, particularmente visível no capítulo da 

energia e do trânsito energético na Eurásia, quanto à sua aproximação à U.E. e ao 

Ocidente face à sua relativa dependência e histórica proximidade com a Rússia (veja ‑se, 

a este título, a recente tomada de controlo da NIS – Indústria Petrolífera Sérvia – pela 

Gazpromnyeft russa). Registe ‑se a constituição de uma empresa conjunta entre a Rússia 

e a sérvia Srbijagaz, tendo como fim a construção do gasoduto (parte do projecto russo 

SouthStream) que transportará gás natural russo para a Sérvia e, potencialmente, da 

Sérvia para a Europa central e ocidental, caso se concretizem diversos projectos russos 

de trânsito energético. 

Este processo faz parte de um acordo prévio alargado de Janeiro de 2009, 

segundo o qual a Sérvia vende uma posição de controlo na petrolífera estatal Naftna 

Industrija Srbije (NIS) ao monopólio russo do gás Gazprom, tendo como retorno  

a participação de 51% no gasoduto supramencionado, a construir pela Rússia e a 

integrar na rota do South Stream. Cumulativamente a Gazprom deverá investir ainda 

550 M € na modernização das refinarias da NIS e construir uma unidade de arma‑

zenagem de gás natural no norte da Sérvia. Esta potencial inserção da Sérvia na rota 

do South Stream deverá ainda, a concretizar ‑se, garantir os fornecimentos da Sérvia, 

bem como uma fonte adicional de rendimentos correspondentes às taxas de trânsito 

do gás russo. No entanto, este modelo de negócio provocou acesas divisões no pró‑

prio Governo sérvio e debate nacional. Com efeito, o controlo da NIS dará à Rússia 
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82 o controlo de parte da rede e do sistema de distribuição europeu, algo que Moscovo 

há muito persegue, podendo constituir a Sérvia uma testa ‑de ‑ponte para a expansão 

da Gazprom em países vizinhos como a Bulgária, a Roménia ou a Hungria. 

Por outro lado, o BERD está, simultaneamente, a auxiliar a Sérvia no sentido  

de esta melhorar a sua segurança energética através da concessão de um empréstimo 

de € 150 M destinado a financiar o reforço da rede de transmissão de gás natural  

e construir nova capacidade de armazenagem. O empréstimo é extensível à estatal 

Sbjijagas, responsável pela transmissão, armazenagem, distribuição e comércio de 

gás natural. Note ‑se que a Sérvia depende em 94% de importações de gás natural 

para o seu consumo energético total, representando a única rota de importação des‑

tinada à vizinha Bósnia Herzegovina. A construção de uma segunda unidade de 

armazenagem permitirá o reforço da estabilidade nos fornecimentos de gás natural, 

tornando o País e a região mais resilientes face a interrupções nos abastecimentos. 

Paralelamente o BERD financia a reabilitação de 40% da rede sérvia de gás natural 

(perto de 1000 Km deverão ser inspeccionados e reparados), já com cerca de 20 a 

40 anos de idade. Adicionalmente o empréstimo do BERD deverá também dar ori‑

gem a níveis de solvência que alavanquem, indirectamente, a concretização de pro‑

jectos de interconexão da rede sérvia com países vizinhos e tenderá a acelerar o 

processo de reforma do sector de acordo com as mais relevantes directivas da U.E. 

Os principais projectos e rotas de trânsito energético regionais incluem: 

Nabucco – o projecto de gasoduto Nabucco pretende transportar gás natural da 

Turquia até à Áustria, através da Bulgária, Roménia e Hungria, partindo da rede pré‑

‑existente que liga Baku (Azerbeijão) a Erzurum (Turquia). É um projecto (concor‑

rente do South Strema italo ‑russo) para o transporte de gás natural do Cáspio, Ásia 

Central (Turquemenistão e Cazaquistão) e, in limine, do Médio Oriente (Iraque e 

Egipto) até à Europa central (Áustria), dado que deverá ocorrer a sua conexão, perto 

de Erzurum, na Turquia, com os gasodutos Tabriz ‑Erzurum, BTE e o projectado 

(embora pouco provável) gasoduto Leste ‑Oeste, TransCáspio. O projecto tem o apoio 

da CE7, potenciando a abertura de um novo corredor de fornecimento de gás à 

Europa, aumentando a importância dos países de trânsito, contribuindo para a segu‑

rança energética europeia e fortalecendo o papel de Baumgartem (Áustria) como hub 

7 Note ‑se que a Gazprom russa já propôs um projecto alternativo, através da expansão subaquática do Blue 

Stream até à Turquia, com uma extensão à Hungria através da Bulgária, Sérvia e Croácia. 
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83energético europeu para o gás natural. Contando com o apoio da U.E. e dos EUA, 

constitui ‑se como mais um traçado alternativo para a importação de gás natural pela 

U.E., sem recurso à rede russa8. Em Julho de 2009 teve lugar, em Ankara, a cerimónia 

de assinatura do acordo intergovernamental do projecto Nabucco, constituindo mais 

um passo indispensável à concretização do mesmo. 

South Stream – Planeado, no seu ramal sul, para o transporte de gás natural 

russo até Itália partindo da costa russa do Mar Negro (em Beregovaya, até Varna, na 

Bulgária, continuando por sudoeste até à Grécia e atravessando o Mar Jónico até ao 

sul de Itália). O ramo noroeste deverá prosseguir pela Roménia, Hungria e Eslovénia 

até ao norte de Itália com uma extensão até à Áustria, prevendo ‑se uma rota alterna‑

tiva pela Sérvia e Croácia. O projecto é financiado prioritariamente pela Gazprom 

russa e pela italiana ENI, contando com participações dos países de trânsito. Este 

projecto, a concretizar ‑se, poderá substituir a extensão planeada do gasoduto Blue 

Stream da Turquia à Hungria, via Bulgária e Roménia. A sua execução deverá limitar 

as possibilidades de concretização do projecto Nabucco, por falta de viabilidade eco‑

nómica e de volumes disponíveis. 

Aguarda ‑se uma melhor percepção do que implicará e em que desenvolvimen‑

tos se traduzirá a tomada de posse da estatal sérvia NIS pela Gazprom. De igual 

modo, caberá acompanhar a evolução das relações bilaterais entre a Polónia e a 

Rússia, tal como a evolução das posições do novo governo da Hungria face a 

Moscovo. 

IV. Mediterrâneo Os países da margem sul do Mediterrâneo ocidental possuem cabazes ener‑

géticos nacionais muito diferenciados. Com efeito, enquanto a Argélia ou a Líbia e 

mesmo o Egipto são grandes países produtores e exportadores de hidrocarbonetos 

(cotando ‑se a U.E. e, particularmente, os países europeus do Sul entre os seus prin‑

8 O papel da Turquia é crucial neste projecto uma vez que atravessa o seu território, devendo Ankara pretender 

concessões quanto ao seu processo de adesão à U.E. É de notar que a Turquia esboça uma frente unida 

de países like ‑minded, visando pressionar a Administração dos EUA para que não inclua o sector do gás em 

futuras eventuais sanções contra o Irão, unilaterais ou no quadro do CSNU, por forma a assegurar fontes 

complementares e/ou alternativas de fornecimento, evitando que a viabilidade do projecto Nabucco seja 

afectada, opção que poderá despertar oposição em Washington por motivos políticos (atento o diferendo 

de Teerão com a comunidade internacional em torno do programa nuclear iraniano). Note ‑se que a manu‑

tenção do diferendo com o Irão joga a favor dos interesses globais da Rússia, já que inviabiliza a disponi‑

bilidade de substanciais reservas em hidrocarbonetos e as consequentes rotas directas para Ocidente. 
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84 cipais importadores), os restantes países da fachada Sul do Mediterrâneo possuem 

pouca relevância neste sector e denotam fragilidades no seu abastecimento. Regista‑

‑se a existência de uma já significativa rede regional de oleodutos e gasodutos, bem 

como de projectos para o seu reforço. No entanto, estes países do Norte de África 

possuem, globalmente, elevado potencial na produção de energia a partir de fontes 

renováveis, v.g. eólica e solar (vide Plano Solar Mediterrânico), passível de exporta‑

ção, para o que será crucial o reforço das redes energéticas, interligando os países 

do Norte de África, bem como a construção e reforço de redes energéticas de nova 

geração articulando estes países (desejavelmente futuros produtores e exportado‑

res de energia a partir de fontes renováveis), com os países europeus do Norte do 

Mediterrâneo (anel energético do Mediterrâneo). Subsiste, no entanto, uma incer‑

teza crítica quanto à efectiva disponibilidade e aplicação dos investimentos substan‑

ciais que são necessários no sector dos hidrocarbonetos, das energias renováveis e 

das redes energéticas, sendo certo que as expectativas quanto ao papel dos países 

que compõem a fachada sul do Mediterrâneo apontam para que mantenham uma 

acentuada relevância no suprimento da U.E., ao mesmo tempo que acentuam as suas 

necessidades domésticas.9 

A capacidade de produção de petróleo e gás natural dos países sitos na fachada 

Sul do Mediterrâneo deverá aumentar, acentuando a sua participação na produção 

mundial e, consequentemente, o seu peso geoestratégico em sede multilateral e bila‑

teral. Em função destes dados, a mais ‑valia da aposta estratégica no Norte de África 

como fornecedor da Europa parece clara devendo, neste contexto, a U.E. e os países 

importadores de energia ter plena consciência da concorrência feita pela Rússia 

enquanto parceira dos países do Norte de África no domínio da energia, bem como 

da aproximação genérica à região efectuada pelo Kremlin, que pretende constituir ‑se 

como player global no sector e, deste modo, não descura o reforço da sua presença 

9 No Norte de África, as necessidades em electricidade e dessalinização de água tenderão a aumentar rapida‑

mente, na proporção do crescimento demográfico expectável e da melhoria dos padrões de vida da popu‑

lação. Nesse sentido, verifica ‑se a tendência crescente no sentido de estes países manifestarem a intenção 

de desenvolver uma nova fileira tecnológica e produtiva com base nas aplicações da energia nuclear para 

fins civis (produção de electricidade), atenta a necessidade de garantias quanto à não proliferação e segu‑

rança dos materiais nucleares face, p. ex., ao risco associado de terrorismo. Neste sector do nuclear civil 

as grandes empresas mundiais competem já entre si pela captação destes novos futuros mercados para a 

sua tecnologia. 
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85em África. Neste sentido, o domínio, pela Rússia, dos fornecimentos provenientes de 

Sul poderá constituir o mecanismo final para um cerco energético (e geoestratégico) 

à Europa, podendo originar uma situação factual de monopólio dos fornecimentos 

energéticos aos países da U.E. 

Entre as principais infra ‑estruturas existentes e projectos de trânsito energético 

no Mediterrâneo contam ‑se (em construção ou em fase de projecto): 

Gasoduto Trans ‑Saariano (TSGP): A companhia argelina Sonatrach e a NNPC do 

Níger estão a desenvolver o projecto que visa o fornecimento em grandes quanti‑

dades de gás nigeriano para o mercado europeu, com vantagens nos campos da 

diversificação e segurança energética da Europa. Enquanto parte do NPAD (New 

Partnership for African Development) o TSGP é uma infra ‑estrutura intercontinental 

de trânsito de gás natural que visa conectar a Nigéria (através do Níger e da Argélia) 

à Europa, mediante a articulação com os gasodutos submarinos pré ‑existentes 

(Medgaz, com ligação a Espanha; e Galsi, com ligação a Itália, através da Sardenha). 

A capacidade de trânsito prevista é de 20 a 30 biliões de m3/ano. Com 4188 Km 

de extensão, os custos estimados são de € 10 biliões estando originalmente projec‑

tada a entrada em funcionamento em 2015.10 A fase actual do projecto centra ‑se no 

financiamento (a que acrescem os 3 biliões necessários para a efectivação dos equi‑

pamentos e centros de armazenamento de gás natural a integrar na rede). Se con‑

cretizado, será um dos maiores projectos neste sector, devendo ter um enorme 

impacto em termos de segurança energética, em África e na Europa. O projecto 

deverá permitir estruturar economicamente a África ocidental, fornecendo energia 

aos países de trânsito e a países vizinhos, como o Mali e o Burkina Faso, criando 

condições para novas zonas de desenvolvimento económico sem uma pesada factu‑

ra ecológica e, indirectamente, reduzindo o apelo à emigração, tendencialmente 

dirigida à Europa. 

É um projecto de potencial grande interesse para Portugal, com uma excessiva 

concentração de fornecimentos num reduzido número de países exportadores de gás 

natural na medida em que, após a travessia da Nigéria e da Argélia, está projectada 

uma dupla ligação a Espanha e a Itália. Para a U.E. este projecto é fundamental, na 

medida em que o Delta do Níger é hoje a segunda fonte de gás natural a nível mun‑

10 Paralelamente deverá ser desenvolvido um corredor de fibra óptica no seio de uma rede de telecomunicações, 

bem como o projecto (rodo e ferroviário) do corredor trans ‑africano. 
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86 dial (muito próxima da liderança detida pela Sibéria ocidental). É, assim, um objec‑

tivo estratégico da União, no âmbito da almejada diversificação de fontes, fornece‑

dores e rotas de trânsito, garantir a efectivação deste projecto que, através da Nigéria 

e Argélia, lhe dará acesso a cerca de 2/3 das reservas africanas de gás natural, poden‑

do desempenhar um significativo papel na segurança energética da Europa, embora 

mereça atenção a injunção potencial da Rússia neste processo, fruto da sua real apro‑

ximação à Argélia no domínio genérico dos hidrocarbonetos. 

Este projecto levanta, igualmente, a questão da necessidade de garantir a capaci‑

tação da rede europeia de gasodutos, para permitir acolher os volumes e a distribui‑

ção do gás a obter por esta via. Note ‑se, na perspectiva do abastecimento e seguran‑

ça energética europeia que, deste modo, se pretende garantir um potencialmente 

importantíssimo mecanismo de redução da influência geopolítica da Rússia sobre a 

U.E., atenuando a capacidade de uso político por parte de Moscovo do dossier 

“Energia”, sendo certo que a aproximação da Rússia (e dos seus actores empresariais 

para ‑Estatais) à Argélia e à Nigéria poderá diminuir o alcance geopolítico deste novo 

gasoduto, situação que deve ser acautelada. 

Trata ‑se, igualmente, de um projecto Sul ‑Norte com fragilidades ao nível da 

segurança (atenta, p. ex. a actividade da Al ‑Qaeda no Magreb e Sahel). 

Sendo a Nigéria um relevante país exportador para Portugal e a U.E., a aproxi‑

mação de Moscovo à Nigéria no sector energético e de segurança e defesa deverá 

merecer particular atenção. 

Entre as principais infra ‑estruturas existentes e projectos de trânsito energético 

no sector eléctrico com incidência no Mediterrâneo contam ‑se (em construção ou 

em fase de projecto):

Interligação Norte de África ‑Médio Oriente ‑Europa MPP (Mediterranean Power Pool): quando 

concluída, previsivelmente em 2015, a MPP interligará as redes eléctricas do Norte 

de África (Argélia, Egipto, Líbia, Marrocos e Tunísia), Espanha e o Médio Oriente 

(Jordânia, Síria, Iraque e Turquia). A interconexão entre a Líbia, Tunísia, Argélia e 

Marrocos será alvo de um upgrade, de 220KV para 400KV. Marrocos estará interligado 

com Espanha e o Egipto com o Médio Oriente, via Jordânia. Uma ligação entre o 

Egipto e a Líbia faz parte do plano geral. 

O projecto DII, lançado em 2009 sob a designação Desertec Industrial Initiative, conta 

com 17 parceiros (16 empresas e a Fundação Desertec). Das 12 empresas fundadoras 

(entre as quais as gigantes alemãs E.ON, RWE, Siemens, Deutsche Bank e Munich Re, 

e a espanhola Abengoa) juntam ‑se agora mais quatro: a marroquina Nareva Holding, 
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87a italiana Enel Green Power, a espanhola Red Eléctrica de España e a francesa Saint‑

‑Gobain Solar. A Desertec Industrial Initiative (DII), pretende desenvolver uma capa‑

cidade global de 20 GW até 2020 e constitui um dos futuros projectos a desenvolver 

pela União para o Mediterrâneo, sendo uma iniciativa para o aproveitamento da 

energia solar e eólica nos desertos da região, visando criar até 2050 uma vasta rede 

de instalações eólicas e solares, capaz de cobrir 15% das necessidades energéticas da 

Europa e parte considerável nos países produtores. 

O projecto, avaliado em 400 mil milhões de euros, deverá ainda definir grandes 

linhas de orientação (localização das instalações, financiamento e repartição de 

esforços entre energia solar e eólica) até finais de 2012 e (também até esta data) 

iniciar pelo menos um projecto de referência. Acrescente ‑se que a DII não deixa de 

ser alvo de cepticismo por parte de vários observadores devido ao esforço financeiro 

envolvido e às dificuldades técnicas inerentes. 

A actividade de grupos fundamentalistas islâmicos, com destaque para o Sahel e 

o Corno de África, tende a reforçar a necessidade de avaliação regular e sistemática 

de riscos, atento o papel do continente enquanto produtor e região de trânsito ener‑

gético (terrestre e marítimo, destacando ‑se, neste último caso, o Golfo de Adem e as 

águas territoriais somalis na articulação do Golfo Pérsico e Mar Vermelho com as 

rotas para a Europa via Suez e Cabo). 

V. Cáspio A energia é, nesta região, um segmento de investimento prioritário. Na linha da 

posição russa sobre o estatuto jurídico do Mar Cáspio, Moscovo pretende garantir  

a necessidade de consentimento prévio de todos os Estados ribeirinhos antes do 

lançamento de novos projectos para a construção de oleodutos e gasodutos. A cláu‑

sula de unanimidade pretendida pela Rússia suscita clara oposição, v.g., por parte do 

Turquemenistão e do Cazaquistão, atenta a divergência de posições relativamente ao 

projectado gasoduto TransCáspio (Leste ‑Oeste). Com efeito, o Turquemenistão e o 

Cazaquistão têm manifestado apoio às redes concebidas para abastecer o Nabucco 

com gás da Ásia Central, preferindo a Rússia a construção, ao longo das margens do 

Cáspio, no sentido N ‑S, de dois corredores internacionais de transportes e trânsito 

energético, ligando a Rússia ao Irão. A Rússia já celebrou acordos provisórios com o 

Cazaquistão e o Azerbaijão a delimitar, no Norte do Cáspio, zonas de exploração de 

recursos, não existindo paralelo para esta situação no Sul, entre o Irão, o Azerbaijão e 

o Turquemenistão. 
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88 VI. Ásia Central Esta região caracterizada por uma localização geopoliticamente privilegiada e 

rica em recursos estratégicos (entre os quais destacaríamos os energéticos11) constitui‑

‑se como cenário fulcral do “Grande Jogo” entre as potências emergentes no quadro 

da nova ordem mundial em definição. Nos últimos anos acentuou ‑se a sua caracteri‑

zação enquanto palco de competição entre a Rússia (para a qual o interesse na Ásia 

Central radica na segurança e no controlo dos seus importantes recursos energéticos) e 

a U.E. mas, também, os EUA, a China, a Turquia, o Irão, a Índia, o Paquistão e o Japão, 

em torno do acesso aos seus recursos energéticos e pelo domínio de uma nova Rota 

da Seda articulando Oriente e Ocidente e procurando reintegrar plenamente a Ásia 

Central nos grandes eixos do comércio internacional. 

Para o Kremlin, nos últimos anos, a política externa é percepcionada e exercida 

enquanto meio para a revitalização e projecção do poder da Rússia, no que é central 

o recurso aos recursos energéticos do País. Nesse sentido Moscovo (pese embora não 

procure reintegrar as antigas Repúblicas Soviéticas) manifesta a intenção de ver reco‑

nhecido um seu “direito” a um estatuto privilegiado no que considera ser “a sua 

periferia”, categoria em que inclui a Ásia Central. Note ‑se que Moscovo tem uma 

vantagem significativa sobre a U.E. na aproximação à Ásia Central ao constituir ‑se 

como actor internacional unitário. 

A afirmação global da Rússia está, em parte, refém da sua capacidade de manu‑

tenção da situação de quase monopólio do trânsito energético da Ásia Central para 

os mercados externos de destino. Com efeito, as reservas da Ásia Central em petróleo 

11  O Cazaquistão constitui ‑se como a maior economia da região, centrada no petróleo e gás natural (sendo 

cerca de 80% do seu petróleo e gás natural exportado através da Rússia) pretendendo diversificar a sua 

carteira de clientes e rotas de trânsito mediante a construção de novas infra ‑estruturas direccionadas à U.E. 

e à China. O conflito entre a Rússia e a Geórgia em Agosto de 2008 não deixou de preocupar este País, 

nomeadamente, quanto à segurança do Corredor Sul. O Quirguistão, no qual recentemente se registou um 

volte ‑face político no sentido de uma reaproximação a Moscovo, sofre dificuldades económicas desde a 

independência apesar das suas riquezas minerais (entre as quais se encontra, em quantidades negligen‑

ciáveis, petróleo e gás natural). Com vastos recursos hidrológicos o Quirguistão é um País com enorme 

potencial de produção hidroeléctrica. O Tadjiquistão é o mais pobre dos Países da Ásia Central. No âmbito 

do sector da energia dispõe de um grande potencial hidroeléctrico, embora a maior parte dos seus abas‑

tecimentos, inclusive em energia, sejam oriundos dos Países da CEI. O Turquemenistão abriu em parte 

o seu sector energético ao investimento estrangeiro, visando o desenvolvimento das suas vastas reservas 

petrolíferas e de gás natural. Cerca de 2/3 do gás turquemene transita através da Gazprom e da sua infra‑

‑estrutura. Por seu lado, as grandes empresas petrolíferas europeias, russas e chinesas procuram aceder às 

vastas reservas energéticas do País. O Uzbequistão é um significativo produtor regional de petróleo e gás 

natural mantendo ‑se uma forte influência do Estado na economia. 
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89e gás natural parecem cada vez mais vitais para Moscovo, atento o crescimento da 

procura de energia no mercado doméstico e para exportação, ao que se associa uma 

falhada estratégia russa de investimento, incapaz de colocar em produção novos 

campos/jazidas de dimensão apreciável na Rússia, o que levou a Gazprom, enquan‑

to monopólio estatal russo no sector, a olhar para Países como o Cazaquistão, o 

Turquemenistão (crucial para o domínio de Moscovo sobre o mercado de gás natu‑

ral na Europa)12 e o Uzbequistão enquanto fornecedores incontornáveis. Com efeito, 

estes Países permitem ‑lhe dar resposta aos múltiplos contratos de fornecimento com 

os quais Moscovo se comprometeu (e, até recentemente, obtendo estes valiosos 

recursos energéticos a preços reduzidos). Sem estes fornecimentos da Ásia Central a 

Rússia não deveria ser actualmente capaz de dar resposta à sua crescente procura 

interna (em parte resultante da elevada ineficiência energética) e aos contratos de 

fornecimento celebrados com Países terceiros, o que colocaria em causa, definitiva‑

mente, a sua fiabilidade enquanto fornecedor internacional. A percepção de que a 

aproximação russa à região radica, sobretudo, na revivificação da sua influência e nos 

benefícios económicos através do sector energético tende a impelir alguns Países da 

Ásia Central na demanda de novos parceiros internacionais, sejam eles a U.E., os 

EUA13 e a China ou mesmo o Irão e a Turquia, estratégia na qual se destacam o 

Cazaquistão e o Turquemenistão. 

Quanto à U.E. a determinação na procura da diversificação das fontes de abaste‑

cimento energético (Países e regiões produtoras) acentuou ‑se com as regulares crises 

com a Rússia (de abastecimento de gás natural), registadas desde 2005/2006, levan‑

do à procura de maior articulação com a Ásia Central, com destaque para o petróleo 

e gás natural cazaque e o gás natural do Turquemenistão. Com efeito, a região é já 

um importante fornecedor de energia aos Países da U.E. e a efectivação de rotas de 

trânsito energético, dirigidas à Europa, sem controlo russo, reduziriam o controlo 

12 Não deixa de ser curioso que a mais directa e séria ameaça ao domínio de Moscovo sobre o mercado de gás 

natural na Eurásia resida na China que procura, com sucesso, captar parte da produção do Turquemenistão 

e direccioná ‑la, directamente, através do Cazaquistão, para o seu território. 
13 No caso dos EUA registe ‑se que ao longo de mais de uma década têm envidado esforços no sentido de 

procurar garantir que o petróleo e o gás natural da Ásia Central consegue dirigir ‑se ao mercado mundial 

através de múltiplas infra ‑estruturas de trânsito (não deixando de manter o isolamento do Irão) e promo‑

vendo vias alternativas ao forte predomínio russo traduzido no controlo das rotas de trânsito vigentes e 

da infra ‑estrutura que as sustenta. 

C
on

tr
ib

ut
os

 p
ar

a 
um

a 
po

ss
ív

el
 a

ná
li

se
 d

a 
eq

ua
çã

o 
en

er
gé

ti
ca

 n
a 

Eu
rá

si
a

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 75‑103



90 russo das importações europeias em matéria de recursos energéticos (e, através des‑

tas, a capacidade de Moscovo procurar influenciar as opções políticas da U.E. e dos 

Países que a compõem). Esta estratégia centra ‑se no “Caspian Sea – Black Sea – E.U. 

Energy Transport Corridor”, a traduzir na criação de corredores de transporte arti‑

culando o espaço anteriormente soviético com a Europa. Nesse sentido, os progra‑

mas “Transport Corridor Europe ‑Caucasus ‑Asia” (TRACECA) e “Interstate Oil and 

Gas Transport to Europe” (INOGATE) foram projectados para o desenvolvimento e a 

reabilitação da infra ‑estrutura de trânsito de petróleo, gás natural e outros bens. 

A estimativa de que os Países da Ásia Central possam vir a produzir em 2015 

tanto petróleo como a produção combinada do Iraque e do Koweit dá ‑nos o quadro 

de fundo das motivações em torno do controlo do principal recurso regional. Se 

antes esta região era vista como remota e demasiado distante da maior parte dos 

principais mercados mundiais encontra ‑se agora estrategicamente situada entre os 

consumidores tradicionais dos seus recursos energéticos, na Europa, e as potências 

asiáticas emergentes. Nesse sentido, a procura de novas rotas directas de exportação, 

para ocidente em relação à Europa (através do Cáspio, v.g. com o projecto de gaso‑

duto Nabucco, constituindo o Cáspio e a rede russa14 uma importante barreira à sua 

efectivação) e a Leste, em direcção à China ou mesmo ao Japão, não sendo de des‑

curar o papel que a Turquia procura construir para si nesta região e também, em 

parte, em torno da equação energética. 

Se um choque frontal entre a U.E. e a Rússia, em torno dos recursos energéticos 

da Ásia Central, parece pouco provável (ao invés do que pode suceder em torno do 

Cáucaso e, por maioria de razão, da Europa oriental) tal não obsta a que se registem 

condicionantes políticas, na medida em que o acesso directo à Ásia Central se encon‑

tra, num plano económico e geográfico, efectivamente bloqueado pela Rússia. 

Radicará provavelmente neste facto a razão pela qual alguns Estados ‑membros da 

14 A rede russa beneficia da interdependência das redes de trânsito e infra ‑estrutura do período soviético bem 

como do peso excessivo do sector energético na economia dos países da Ásia Central para exercer a sua 

capacidade, assim reforçada, de pressão no sentido de manter um status quo que lhe é favorável, no sentido 

de um predomínio de Moscovo no encaminhamento comercial da produção centro ‑asiática para os mer‑

cados de destino. É este conjunto de condicionalismos que tem permitido à Rússia pagar preços muito 

reduzidos pelos recursos em hidrocarbonetos destes países. Note ‑se que são também os projectos de 

oleodutos e gasodutos europeus e chineses que têm permitido aos países da Ásia Central negociar preços 

mais vantajosos junto da Gazprom. 
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91U.E. parecem tender a avaliar esta matéria como um binómio que os obrigue a esco‑

lher entre uma aproximação à Ásia Central (potenciando o antagonismo de Moscovo) 

ou estreitar os laços comerciais e/ou políticos com a Rússia. 

Entretanto, Moscovo conseguiu, ao longo dos últimos anos, a reversão de muita 

da influência conseguida pelo Ocidente na região. Nomeadamente, em 2010, com 

diversos sucessos como a assinatura de uma união aduaneira associando ‑a com o 

Cazaquistão e a Bielorússia, a eleição (em Janeiro) de um governo pró ‑russo na 

Ucrânia ou a recente tomada do poder por um governo próximo de Moscovo no 

Quirguistão. 

VII. Ucrânia A Conferência U.E. ‑Ucrânia de 23 de Março de 2009, sobre investimento na rea‑

bilitação da rede de trânsito de gás ucraniana, pretendeu associar empresas europeias 

ao trânsito de gás pela Ucrânia como garantia de sustentabilidade das infra ‑estruturas 

e das condições de trânsito (a rede ucraniana de gasodutos encontra ‑se profundamente 

degradada).15 Neste sentido, merecerá especial atenção a reacção negativa da Rússia à 

declaração U.E. – Ucrânia de Março de 2009 sobre a modernização da rede de trânsito 

de gás ucraniana podendo tal, a concretizar ‑se, colocar em causa o objectivo estratégico 

de sempre de Moscovo, no sentido de controlar aquela rede, vital para as importações 

europeias. 

Com o novo cenário político interno em Kiev verificaram ‑se nos últimos meses 

significativas alterações, v.g. com a celebração de um acordo entre a Ucrânia e a 

Rússia prorrogando a presença da frota russa do Mar Negro em território ucraniano 

por vinte e cinco anos. No mesmo âmbito foram acordadas novas condições de trân‑

sito do gás russo pela Ucrânia, bem como modalidades mais favoráveis de forneci‑

mento de gás natural russo a Kiev até 201916. Deste modo, duas questões estratégicas 

no relacionamento bilateral encontraram solução diversa do sentido que se esboçara 

após a revolução laranja. Deste modo, o processo de aproximação da Ucrânia à NATO 

e à U.E. deverá ter sofrido uma desaceleração. Não obstante, os múltiplos cenários 

15 O sistema ucraniano de gasodutos transporta 20% do consumo de gás natural da U.E. e 80% das exporta‑

ções russas de gás para a União, ao que se associa uma parte significativa do gás natural da Ásia central 

dirigido à Europa. 
16 Este acordo tenderá a auxiliar Kiev na redução do deficit orçamental devendo, igualmente, contribuir para o 

saneamento financeiro da empresa nacional NAFTOGAZ que, assim, deverá poder retomar o pagamento 

da dívida aos credores. 
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92 actualmente equacionáveis (inclusive a hipótese teórica de uma eventual adesão da 

Rússia à NATO como consumação de uma nova ordem no espaço euro ‑atlântico) 

poderia configurar uma reanálise quanto ao sentido desta aproximação de Kiev a 

Moscovo sendo certo que, no domínio concreto do jogo económico em torno da 

energia (e da sua relevância geoestratégica), este passo de Kiev não deixa de reforçar, 

mais ainda, as condições para o sucesso da estratégia russa em torno da energia e nas 

condições em que o seu papel se concretiza face ao principal mercado para o qual 

exporta, a Europa. Com efeito, a proposta do Presidente Putin, no sentido de que a 

Naftogaz e a Gazprom russa estabelecessem um consórcio, a concretizar ‑se, não 

poderá deixar de ser lida como uma grave ameaça para os interesses globais da U.E. 

e a concretização pela Rússia do seu objectivo estratégico de sempre, mediante o 

controlo muito acentuado da rede de trânsito e mesmo da distribuição interna de 

gás na Ucrânia. Com a provável concretização do Nordstream a aproximação a 

Moscovo faria mais sentido para Kiev já que (a concretizar ‑se também o South 

Stream), o volume de gás que transitará pela Ucrânia será muito menor do que actu‑

almente, perdendo a Ucrânia a relevância que assume desde o período soviético. 

Note ‑se que a Ucrânia não deixa de dar sinais de pretender usufruir do apoio da U.E. 

para a modernização da sua rede de gasodutos num momento em que vários países 

europeus se encontram particularmente envolvidos no projecto Nordstream e South 

Stream (não deixando, portanto, de pretender contornar a Ucrânia enquanto País de 

trânsito energético russo para a Europa). 

VIII. Trânsito Energético na Eurásia Em termos muito sintéticos, os grandes projectos de 

trânsito energético eurasiáticos passíveis de influenciar, directamente, o fornecimento 

à Europa são, actualmente, os seguintes: 

Oleoduto Burgas ‑Alexandroupolis (B ‑A) o projecto de oleoduto B ‑A inclui 

um terminal em Burgas (porto grego no Mar Egeu) para armazenamento de petróleo 

de Novorossiysk (Rússia). A Rússia parece não se opor ao projecto B ‑A, embora não 

se empenhe na sua implementação, situação que se poderá, eventualmente, explicar 

pelo facto de constituir uma alternativa ao transporte de petróleo russo (e da região 

do Cáspio) para a Europa. O Cazaquistão e, particularmente, a Grécia e a Bulgária 

surgem, mais recentemente, como os grandes promotores do projecto, porquanto a 

sua concretização lhes proporcionará a ambicionada posição de hubs energéticos. O B ‑A, 

a jusante do “Caspian Pipeline Consortium”, expandido e prolongando ‑o, deverá 

permitir escoar petróleo cazaque e russo para o Mediterrâneo. 
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93Oleoduto Baku ‑Tblisi ‑Ceyhan (BTC) – transitando do Azerbeijão para a costa 

mediterrânica da Turquia através da Geórgia, a operacionalidade plena deste oleoduto 

poderá significar a perda de importância do projectado oleoduto B ‑A, já que a oferta 

poderá não ser suficiente para rentabilizar ambos, em simultâneo. O BTC conta com o 

apoio dos EUA e da U.E., tendo os países produtores da Ásia Central manifestado inte‑

resse nesta rota para o escoamento da sua produção. Desenvolvimentos recentes (como 

a guerra russo ‑georgiana de Agosto de 2008) acentuam a dificuldade em consolidar 

esta rota de trânsito, acentuando ‑se o predomínio da rede de influência russa. No 

entanto, o BTC atenua a dependência europeia face à rede de trânsito russa. 

Caspian Pipeline Consortium (CPC) – é um projecto de 2,6 biliões USD que 

liga o campo petrolífero de Tengiz, no Cazaquistão, ao porto russo de Novorossiysk, 

no Mar Negro. A sua construção iniciou ‑se em 1999. É um elemento central da rede 

Leste ‑Oeste para trânsito petrolífero a partir do Cáspio. Empresas americanas como 

a ChevronTexaco e a ExxonMobil participam com cerca de metade do investimento. 

A Rússia pretende obter do Cazaquistão e das companhias estrangeiras ali presentes 

o compromisso de trânsito pelo “CPC expandido – Burgas ‑Alexandropoulis”. 

Moscovo procura evitar que o petróleo do Cazaquistão seja escoado pelo concorren‑

te BTC, patrocinado pelos EUA, atendendo a que não existirão, presentemente, quan‑

tidades adicionais disponíveis de petróleo cazaque. Os accionistas do consórcio (que 

inclui, entre outras, a Transneft, a KazMunaisGas, a Chevron, a ExxonMobil e a Shell) 

anunciaram em 2009 ter aprovado o projecto de duplicação de capacidade do oleo‑

duto Tengiz ‑Novorossiisk. A expansão total do oleoduto CPC deverá estar concluída 

em 2013 permitindo ‑lhe transportar até 67M T de petróleo. 

ESPO – em Agosto de 2009 teve lugar o lançamento oficial do bloco petrolífero 

de Vankor, na Sibéria Oriental, essencial para o cumprimento do acordo de exporta‑

ção, a 20 anos, entre a russa Rosneft e a chinesa CNPC. Num futuro próximo o norte 

do território de Krasnoyarsk e o distrito autónomo de Yamal ‑Nenets deverão tornar‑

‑se uma das novas e maiores regiões produtoras de hidrocarbonetos da Rússia, con‑

tribuindo para o preenchimento da capacidade do oleoduto Sibéria Oriental ‑Oceano 

Pacífico (ESPO) que inclui a construção do futuro terminal petrolífero de Kozmino, 

na costa do Pacífico e do seu ramal para a China a partir de Skovorodino mas, tam‑

bém, para o projectado novo sistema de transporte báltico (BPS ‑2). 

Nord Stream – A crise financeira e objecções ambientais e de segurança por 

parte dos países bálticos, Polónia e Suécia têm vindo a ser aduzidos para evitar a 

concretização deste projecto de gasoduto que ligará a Rússia à Alemanha através do 
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94 Báltico, fazendo uso das reservas russas, nomeadamente, do campo de Shtokman. No 

entanto, o peso dos interesses dos sectores empresariais bem como dos parceiros 

envolvidos neste projecto (v.g. Rússia, Alemanha, Dinamarca e Holanda, com a par‑

ticipação da Gazprom, BASF/Wintershall, Eon Ruhrgas e Nederlandse Gasunie, a par 

de um sindicato bancário de grande dimensão) tendeu sempre a facilitar a sua con‑

cretização futura, permitindo evitar as rotas convencionais da Ucrânia, Bielorússia e 

Polónia. Confirmou ‑se a participação da Gaz de France Suez neste projecto que liga‑

rá subaquaticamente (sob o Báltico) Vyborg, na Rússia, a Greifswald, na Alemanha. 

A sua construção iniciou ‑se em Abril de 2010. 

Blue Stream – Transporta gás russo para a Turquia17, visando diversificar as rotas 

de trânsito e evitar países terceiros (anteriormente estes volumes transitavam pela 

Ucrânia e Moldávia, encarecendo o preço final do gás). Foi construído em parte sob o 

Mar Negro, num projecto da Gazprom russa, da italiana ENI e da turca Botas, atingin‑

do o porto turco de Samsun e, a partir daí, Ancara. O projecto foi formalmente inau‑

gurado em 2005. Tem capacidade para 565 000 M pés cúbicos/ano. Na medida em 

que é equacionada a sua futura extensão à Hungria, Sérvia, Bulgária e Croácia e, a Sul 

(por ligação ao Samsun ‑Ceyhan), levando gás ao Líbano, a Israel e à Síria, com passa‑

gem pelo norte de Chipre, este gasoduto é potencialmente concorrente do Nabucco. 

Nabucco – O projecto de gasoduto Nabucco pretende transportar gás natural da 

Turquia até à Áustria, através da Bulgária, Roménia e Hungria, partindo da rede pré‑

‑existente que liga Baku (Azerbeijão) a Erzurum (Turquia). É outro projecto para o 

transporte de gás natural do Cáspio, Ásia Central (Turquemenistão e Cazaquistão) e, 

in limine, do Médio Oriente (Iraque, Egipto e, noutras condições políticas, Irão) até à 

Europa central (Áustria), dado que deverá ocorrer a sua conexão, perto de Erzurum, 

na Turquia, com os gasodutos Tabriz ‑Erzurum, BTE e o projectado (embora pouco 

provável) gasoduto Leste ‑Oeste – TransCáspio. O projecto tem o apoio da UE18, 

17 Note ‑se que a Turquia já recebia importações adicionais da Rússia através da rota terrestre ocidental (gasodu‑

to “Federação Russa ‑Turquia” construído a partir de 1986, que percorre a Ucrânia, a Moldávia, a Roménia 

e a Bulgária), tendo a sua importância diminuído com a operacionalização do Blue Stream. Em 2006 a 

Turquia terá importado 850 000 M pés cúbicos de gás natural da Rússia (i.e. 67% do total) pelo que o 

Blue Stream tem sido alvo de críticas ao aumentar a dependência face à Rússia e desincentivando outros 

projectos alternativos. 
18 Note ‑se que a Gazprom russa já propôs um projecto alternativo, através da expansão subaquática do Blue 

Stream até à Turquia, com uma extensão à Hungria através da Bulgária, Sérvia e Croácia. 
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95potenciando a abertura de um novo corredor de fornecimento de gás à Europa, 

aumentando a importância dos países de trânsito, contribuindo para a segurança 

energética europeia e fortalecendo o papel de Baumgartem (Áustria) como hub ener‑

gético europeu para o gás natural. Com o apoio da U.E. e dos EUA este constitui ‑se 

como mais um traçado alternativo para a importação de gás natural pela U.E., sem 

recurso à rede russa19. Em Julho de 2009 teve lugar, em Ankara, a cerimónia de assi‑

natura do acordo intergovernamental do projecto Nabucco, constituindo mais um 

passo indispensável para a concretização deste projecto. 

Participado pela alemã RWE, a húngara MOL, a romena Transgaz, a búlgara 

Bulgargaz e a turca Botas, vêm ‑se adensando dúvidas sobre a viabilidade económica 

deste projecto, nomeadamente, quanto à cativação de recursos em gás natural junto 

de países produtores, em volume suficiente para garantir a sua operação. Sendo o 

Nabucco um projecto destinado a importar gás natural das regiões do Cáspio e da 

Ásia Central (pelo menos em parte para minorar a dependência da Europa face aos 

fornecimentos russos) o South Stream entra em concorrência directa com o Nabucco 

e não reforça a segurança energética europeia, antes impedindo o acesso directo da 

Europa aos recursos de gás natural do Azerbeijão e da Ásia Central, bem como aos 

recursos do Médio Oriente e do Norte de África ao invés do que a U.E. pretendia 

com o objectivo estratégico da constituição do Corredor Sul. 

A posição oficial da Rússia face a este projecto é a de que (embora não se opon‑

do ao Nabucco) os seus projectos de novos gasodutos garantirão a diversificação de 

rotas de trânsito Leste ‑Oeste e serão suficientes para garantir o abastecimento seguro 

da Europa com base nas suas reservas. 

Não parece claro, no cenário actual, a origem dos fornecimentos necessários à 

sua viabilização. Ao Nabucco parecem agora faltar apoios cruciais como o do 

Azerbeijão, bem como o cada vez mais difícil acesso (directo) às reservas da Ásia 

Central, obstaculizado pela conveniente (na perspectiva de Moscovo) ausência de 

definição do estatuto legal do Mar Cáspio, pela dimensão da presença russa no 

19 O papel da Turquia é crucial neste projecto (uma vez que atravessa o seu território) devendo Ankara pre‑

tender concessões quanto ao seu processo de adesão à U.E. Note ‑se que a Turquia apoia a constituição de 

uma coligação de países like ‑minded no sentido de pressionar a Administração dos EUA para que não inclua 

o sector do gás em futuras sanções contra o Irão, unilaterais ou no quadro do CSNU, por forma a asse‑

gurar fontes complementares e/ou alternativas de fornecimento, evitando que a viabilidade do projecto 

Nabucco seja afectada, opção que tenderá a despertar oposição em Washington. 
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96 Turquemenistão, pelo domínio absoluto de Moscovo quanto às rotas de exportação 

dos hidrocarbonetos do Cazaquistão ou, ainda, pela crescente presença da China20, 

atentos os obstáculos políticos (programa nuclear iraniano) ao recurso europeu aos 

fornecimentos de origem iraniana. 

South Stream – um estruturante gasoduto projectado para garantir o trânsito de 

gás natural russo até Itália, partindo da costa russa do Mar Negro (em Beregovaya, até 

Varna, na Bulgária, continuando por sudoeste até à Grécia e atravessando o Mar Jónico 

até ao sul de Itália). O ramo noroeste deverá prosseguir pela Roménia, Hungria e 

Eslovénia até ao norte de Itália, com uma extensão até à Áustria, prevendo ‑se uma rota 

alternativa pela Sérvia e Croácia. O projecto é financiado pela Gazprom e pela italiana 

ENI, contando com participações dos países de trânsito. Este projecto, a concretizar ‑se, 

poderá substituir a extensão planeada do gasoduto Blue Stream da Turquia à Hungria, 

via Bulgária e Roménia. A sua execução deverá limitar as possibilidades de concreti‑

zação do projecto Nabucco, por falta de volumes disponíveis. 

Em Agosto de 2009, durante a visita do PM russo à Turquia, teve lugar a assina‑

tura (com a presença do PM italiano) do acordo para a construção da secção turca do 

projectado gasoduto South Stream (numa joint venture com a italiana ENI) que visa 

garantir à Rússia a manutenção da sua quota de mercado de cerca de 25% no forne‑

cimento de gás natural aos países europeus, contornando a Ucrânia e obviando aos 

projectos europeus e americanos de acesso directo aos recursos energéticos do Cáspio 

e da Ásia central. Paralelamente, Moscovo garantiu a Ankara a construção do oleodu‑

to Samsun ‑Ceyhan entre estas duas cidades turcas situadas, respectivamente, no mar 

Negro e junto ao complexo petrolífero de Ceyhan, no Mediterrâneo, em parceria com 

a turca Çalik Holding S.A. e a italiana ENI (com 50% de participação), representando 

uma alternativa ao saturado Estreito do Bósforo para o transporte de petróleo prove‑

niente da Rússia.21 Foi, igualmente, discutido o acréscimo de capacidade de transpor‑

te do Blue Stream e a sua ampliação até ao Líbano, a Israel e Chipre (Blue Stream2), bem 

20 Como importador de recursos energéticos no Cazaquistão, Turquemenistão, Uzbequistão, Irão, Médio 

Oriente e parceiro em projectos com o Brasil, Angola, Venezuela e Austrália. 
21 O oleoduto Samsun ‑Ceyhan registou um novo impulso no sentido da sua concretização com a recente visita 

a Moscovo do Primeiro ‑Ministro Erdogan sendo certo que, paralelamente, a ligação equivalente (prevista 

para, com apoio russo, articular a Bulgária com a Grécia, visando minorar o trânsito energético através do 

Bósforo) poderá não se concretizar. Note ‑se que o novo Governo Búlgaro suspendeu todos os projectos 

com intervenção russa, incluindo o oleoduto Burgas ‑Alexandropoulis. 

C
on

tr
ib

ut
os

 p
ar

a 
um

a 
po

ss
ív

el
 a

ná
li

se
 d

a 
eq

ua
çã

o 
en

er
gé

ti
ca

 n
a 

Eu
rá

si
a

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 75‑103



97como a extensão por mais 20 anos dos contratos de fornecimento de gás natural à 

Turquia (Ankara importa de Moscovo cerca de 70% do gás natural que consome). 

Note ‑se que a Turquia dá sinais de pretender construir a sua primeira central nuclear 

com apoio da Rússia. Para além dos benefícios que a Rússia daí retira e do reforço da 

sua posição, este conjunto de acordos vem também reforçar a posição da Turquia 

enquanto hub energético e a sua relevância regional. Assim, este país tem procurado 

defender a sua posição de apoiante, de facto, de dois projectos concorrenciais, o 

SouthStream e Nabucco, salientando a suposta complementaridade dos dois. No 

entanto, é praticamente consensual que não haverá disponibilidade de volumes sufi‑

cientes para garantir a viabilidade económica de ambos os projectos.

O PM Putin anunciou, aquando da sua visita a Ankara, a retirada da Rússia da Carta 

da Energia, tendo, com efeito, a Rússia notificado, em final de Agosto, o depositário 

do Tratado da Carta da Energia (Portugal), sobre a sua intenção de não se tornar parte 

contratante naquele instrumento e no Protocolo sobre Eficiência Energética e Aspectos 

Ambientais Relacionados, adoptados em Lisboa, a 17.12.1994. 

A consolidação do projecto do South Stream viu ‑se ainda reforçada com a assi‑

natura, no início de 2010, do acordo entre a Gazprom e o Banco Estatal Húngaro de 

Desenvolvimento, acentuando as hipóteses de construção dentro dos prazos previs‑

tos e a posição de Moscovo no fornecimento de gás à Europa. A tal acresce a associa‑

ção da Áustria ao projecto, em Abril de 2010, concedendo esta à russa Gazprom 

permissão para que o novo gasoduto atravesse o seu território. Deste modo, a Áustria 

torna ‑se o sétimo País associado ao South Stream, após a Croácia, a Bulgária, a Sérvia, 

a Hungria, a Grécia e a Eslovénia. Note ‑se a forte cumplicidade da OMV austríaca 

com a Gazprom russa em torno deste projecto, na medida em que estava já previsto 

que o ramal sul do gasoduto terminasse no hub energético da OMV (que também 

deverá ser o ponto terminal do projectado gasoduto Nabucco, fazendo da Áustria o 

centro nevrálgico do trânsito energético do abastecimento da Europa central e oci‑

dental em gás natural russo ou controlado pela Rússia). 

A rota precisa do South Stream tenderá agora a ser definida e os custos previsio‑

nais do projecto avaliados, devendo a decisão final de investimento ser tomada num 

prazo de até dezoito meses. 

A Itália promove directamente o South Stream em conjunto com a Rússia, sendo 

estes os principais accionistas do projecto e podendo este conjunto de apoios con‑

duzir a que se iniciem, a breve trecho, os trabalhos de execução com um prazo de 

conclusão de até 5 anos. Saliente ‑se, no entanto, que a Gazprom vem negociando 
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98 com a EDF francesa a sua participação no South Stream, acordada em Dezembro de 

2009, podendo tal significar in limine que a Gazprom prescindirá da sua posição 

maioritária para permitir a entrada da EDF no consórcio (e, assim, garantir o apoio 

da França). Este conjunto de apoios, parece determinante da sua viabilização, bem 

como as relações de grande proximidade que a Rússia foi construindo com a Itália, 

a França e os países do Magrebe (grandes fornecedores de gás natural aos países 

europeus do sul), tal como o apoio da Turquia ao projecto russo ou a reaproximação 

a Moscovo de um potencial futuro fornecedor do Nabucco, o Turquemenistão, pra‑

ticando de novo um tratamento preferencial na venda do seu gás natural.

Tabriz ‑Erzurum (Gasoduto Irão ‑Turquia) – Inaugurado em Janeiro de 2002, 

após anos de atraso, transita volumes muito inferiores ao seu potencial. As interrup‑

ções no fornecimento por parte do Irão levam ao reforço dos contratos da Turquia 

com a Rússia via Blue Stream. Por outro lado, a ocorrência de actos de sabotagem 

pelo PKK conduz à necessidade de reforço da segurança ao longo do gasoduto.

Gasoduto do Cáucaso do Sul ou BTE (Baku ‑Tblisi ‑Erzurum) – Segue pratica‑

mente a rota do BTC embora se destine ao transporte de gás natural. A Turquia assi‑

nou um contrato de importação de gás natural do campo azeri de Shah Deniz (no 

Cáspio) até Erzurum (e também Ceyhan, circulando pela ligação Erzurum ‑Ceyhan) 

a transitar pelo BTE (construído numa rota paralela ao BTC antes de se ligar à rede 

de gasodutos turca em Horasan). A BP e a norueguesa Statoil detêm 25,5% do pro‑

jecto (co ‑operadores), enquanto a estatal azeri (SOCAR), a Lukoil russa, a turca 

TPAO, a francesa Total e a iraniana NICO têm, cada uma, 10% do capital. O gasoduto 

entrou em funcionamento no final de 2006, tendo como principal função fornecer 

gás do Turquemenistão e do Cazaquistão à Turquia e pode vir a abastecer a Europa 

central, através da conexão Turquia ‑Grécia ‑Itália e do projectado Nabucco. 

Interconector Grécia ‑Turquia (IGT) – A Grécia e a Turquia iniciaram a sua 

construção em Julho de 2005, tendo sido inaugurado a 18 de Novembro de 2007. 

O IGT poderá ser conectado ao projectado IGI (Grécia ‑Itália), devendo transportar 

até 407 000 M de pés cúbicos em 2012. A Grécia firmou um acordo com o 

Azerbeijão para a aquisição de volumes via Turquia. 

TransCáspio – Em Maio de 1999, a Botas turca assinou um acordo para a cons‑

trução de uma ligação subaquática do Turquemenistão ao Azerbeijão, eventualmente 

com uma ligação ao Cazaquistão, transitando a produção para a Europa sem passar 

por território russo. Deveria conectar ‑se com o BTE (terminal em Erzurum, no leste 

da Turquia) sendo desse ponto feita a ligação ao planeado Nabucco. O projecto, 
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99apoiado pela U.E., merece forte oposição da Rússia e do Irão, ambos importadores 

(no primeiro caso para reexportação para ocidente) do gás do Turquemenistão. As 

possibilidades de concretização deste projecto tornaram ‑se ainda mais reduzidas 

com o acordo de Dezembro de 2007 entre a Rússia, o Cazaquistão e o Turquemenistão, 

para a construção do Peri ‑Cáspio, ligando o Turquemenistão (em Belek) à Rússia (em 

Saratov) com eventual ligação ao Cazaquistão. 

Pericáspio – projecto russo por excelência, tem estado no centro das diligências 

de Moscovo no sentido de assegurar o rápido estabelecimento de uma rede de gaso‑

dutos para escoamento do essencial das produções do Cazaquistão, Turquemenistão 

e Azerbeijão. O projecto complementa o antigo CAC (Central Asia Center), sendo as 

suas potencialidades ainda reforçadas pela instabilidade iraniana e pela actual inde‑

finição do estatuto do Mar Cáspio, atentas as vantagens que tal situação dá a Moscovo 

que continua a poder fazer uso “em regime provisório” dos gasodutos do período 

soviético no Cazaquistão e no Turquemenistão. 

Trans Arábico – a Turquia e o Egipto mantêm há muito tempo conversações 

quanto à possibilidade de fornecimento de gás natural egípcio implicando a exten‑

são (mediante acordo com o Egipto, a Jordânia, o Líbano e a Síria) do gasoduto até 

Chipre e à Turquia e, possivelmente, até à Europa ocidental. 

Trans Saariano – projecto Sul ‑Norte com fragilidades ao nível da segurança que 

visa transportar gás natural nigeriano até à Argélia, daí abastecendo o mercado euro‑

peu. Sendo a Nigéria um relevante país exportador para Portugal e a U.E., a aproxima‑

ção de Moscovo à Nigéria e à Argélia no sector energético merece particular atenção. 

Peace pipeline – projecto de gasoduto que pretende conectar as regiões produtoras 

do Irão com a Índia, mediante o trânsito pelo Paquistão, ou eventualmente, através do 

Afeganistão. Embora gozando de (questionável) apoio político não deixaria de desviar 

a produção iraniana de um eventual direccionamento para a Europa sendo esta, apa‑

rentemente, a única fórmula passível de, atentas as relevantes reservas energéticas ira‑

nianas, fazer face ao predomínio russo no fornecimento ao ocidente da Eurásia.

IX. Constantes e (novas) linhas de força Ao longo dos últimos anos constata ‑se que, numa 

matéria com notória e relevante incidência geopolítica, os jogadores mais relevantes na 

questão do trânsito energético na Eurásia têm sido as empresas e só depois os Estados 

nacionais e a U.E. (embora se verifique, claramente no caso da Rússia e, também, em 

menor medida, no de alguns EMs da U.E., uma clara aproximação e concertação entre 

o sector privado e o público). 
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100 O presente “grande jogo geoestratégico” em torno dos recursos e das redes de 

trânsito energético na Eurásia é, cada vez mais, assumidamente político, embora a 

crise financeira e económica possa colocar em causa, por algum tempo, a maior 

parte dos projectos (à excepção talvez do Nordstream e, eventualmente, do Nabucco). 

A título de exemplo veja ‑se a forte pressão de Moscovo sobre Ankara quanto ao 

Bluestream condicionando a posição da Turquia que, ainda assim, tem procurado 

reforçar a sua posição quanto ao processo de adesão à U.E. em função do seu poten‑

cial e presente papel enquanto hub energético para a Europa. 

Já a necessidade das firmas ocidentais do ramo energético não perderem posi‑

ções no importantíssimo mercado russo dos hidrocarbonetos acentua a capacidade 

de Moscovo para exercer pressão sobre as capitais ocidentais, sendo certo que esta 

dialéctica entre sector privado e Estado se traduz já em posições de favor e interesses 

cruzados em termos de rotas de trânsito, armazenagem e distribuição, envolvendo 

países como a Bulgária, a Sérvia, a Hungria, a Eslováquia e a Áustria, bem como a 

Bélgica, os Países Baixos e o Reino Unido e, decisivamente, a Itália e a Alemanha. 

Note ‑se que a disputa de Janeiro de 2009 entre a Rússia e a Ucrânia afectou seria‑

mente o fornecimento de gás natural à U.E. antevendo ‑se, então, dificuldades futuras 

por parte de Kiev para proceder aos pagamentos a Moscovo, situação que poderia 

conduzir a uma nova crise no fornecimento de gás à Europa. No entanto, esta crise 

de trânsito e abastecimento vivida pela Europa em 2009 (fruto do diferendo entre 

a Rússia e a Ucrânia) teve efeitos dramáticos para os países da Europa central, mas 

não teve influência na situação vivida nos países bálticos e, menos ainda, na 

Escandinávia ou em países como a França, a Espanha ou Portugal. Deste modo, e em 

paralelo com a dialéctica entre interesse público e interesses privados, torna ‑se mais 

fácil a Moscovo privilegiar a via bilateral na definição do quadro de relações com os 

países europeus importadores de energia, constituindo esta uma realidade desejada 

pelo Kremlin e não enjeitada por diversas capitais europeias, face à dimensão con‑

creta das relações em matéria energética no campo da realidade bilateral estabeleci‑

da no terreno. 

Em 2020, estima ‑se que cerca de 30% do fornecimento de gás à U.E. seja feito 

sob a forma de GNL (havendo capacidade de investimento e económica para tal), 

constituindo uma alternativa viável aos actuais sistemas de fornecimento (através de 

gasodutos, economicamente viáveis apenas numa perspectiva regional, i.e., com uma 

extensão limitada) por potenciar um mercado mundial de gás natural independente 

das rotas terrestres. Tal deverá traduzir ‑se na diversificação de fornecedores implican‑
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101do melhorar/incrementar as conexões transfronteiriças, os sistemas de armazena‑

mento e as unidades de regaseificação (para importação de GNL).22 Sublinhe ‑se, 

igualmente, a relevância da implementação pela U.E. de projectos de gasodutos de 

sentido de trânsito reversível (para melhor responder à flutuação da oferta e procu‑

ra num verdadeiro mercado europeu de gás natural) e o reforço das conexões trans‑

fronteiriças, com a densificação de uma rede Norte ‑Sul e não apenas Leste ‑Oeste 

(esta última desenhada em resposta à disponibilidade histórica do fornecedor 

russo. 

Convirá ainda ter presente a possibilidade de um ainda maior aprofundamento 

das relações de Moscovo com o Extremo Oriente enquanto importador de energia 

(veja ‑se o direccionamento da produção de Sakalina ou o projecto, em concretiza‑

ção, de oleoduto ESPO e os crescentes fornecimentos de hidrocarbonetos à China e 

ao Japão). Esta nova tendência poderá vir a anular a equação histórica eurasiática 

(vigente no decurso da Guerra Fria), traduzida no encaminhamento dos recursos e 

rotas de trânsito no sentido Leste ‑Oeste, em que a Rússia tem surgido como grande 

abastecedora da Europa ocidental, independentemente do eventual antagonismo 

geopolítico mais lato entre blocos, no decurso da Guerra Fria. 

Em resultado da recente diminuição da procura global e interna de hidrocarbo‑

netos, a Rússia tem sido capaz de satisfazer, em simultâneo, as solicitações de forne‑

cimentos domésticos e externos e deverá conseguir continuar a honrar os seus 

compromissos nos próximos anos. No entanto, é também previsível que tal venha a 

traduzir ‑se num reforço da pressão que Moscovo exerce sobre a produção e trânsito 

energético com base no Cáspio e na Ásia Central e, por esta via, num acrescido 

potencial de atrito com a U.E., em cujos países não deixará de procurar estabelecer 

uma presença acrescida no midstream e downstream (com destaque para os domínios do 

trânsito, armazenamento e venda ao consumidor). 

22 A pretensão argelina de vir a estabelecer, mediante o Fórum dos Países Exportadores de Gás Natural (FPEG), 

um acordo sobre as quotas de produção foi recusada pelos outros membros, com particular destaque para 

a Rússia (e, também, o Qatar) que postulam o interesse em manter os níveis actuais devido ao facto de os 

grandes produtores internacionais não estarem economicamente tão dependentes das exportações de gás 

natural como v.g. a Argélia já que são, igualmente, exportadores de petróleo. Já a pretensa indexação do 

preço do gás natural à cotação internacional do petróleo não parece viável já que os contratos de vendas 

são celebrados com antecedência de anos e o gás natural transita ainda, preponderantemente, através de 

gasoduto. 
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102 A problemática da segurança energética não pode, claramente, ser resolvida 

num perspectiva nacional. No caso concreto do gás natural e sendo esta (nos últimos 

anos) a dimensão mais saliente da equação energética europeia no que à sua segu‑

rança diz respeito, os países exportadores, de trânsito e consumidores deveriam 

conseguir definir posições comuns. A segurança energética da Europa poderá passar 

pela implementação eficaz de medidas e infra ‑estruturas como a interconexão das 

redes, a diversificação dos fornecedores, o recurso (a preços aceitáveis) ao GNL (que 

circula por via marítima não estando dependente dos países de trânsito) ou o inves‑

timento em capacidade de armazenamento subterrânea adicional, sendo que todas 

estas medidas têm, na prática, uma dimensão supranacional, radicando a sua eficácia 

na cooperação e solidariedade entre países vizinhos. No entanto, a ausência real e 

eficaz de uma completa e concreta política energética europeia, a dimensão geoes‑

tratégica do sector e a sua relevância em matéria de soberania e segurança nacional, 

bem como o peso das grandes empresas privadas no sector (que actuam, como é 

expectável, claramente numa perspectiva de mercado e não segundo uma lógica 

nacional ou, menos ainda, europeia) leva a que a U.E. pareça não conseguir afirmar, 

de forma cabal no terreno, o que deveria ser a estratégia que melhor defenderia o 

interesse global e individual dos países que a compõem, o que não pode constituir 

extraordinária surpresa, se atendermos aos diferentes cabazes energéticos dos países 

da U.E., às diferentes regiões fornecedoras com que se relacionam e às estreitas cone‑

xões da política energética de cada País com outras dimensões centrais das relações 

internacionais entre Estados e respectivas políticas externas, entre as quais não deixa 

de avultar o imperativo soberanista da segurança energética.23 Se cruzarmos estes 

dados com o imperativo de uma recuperação económica na sequência da crise dos 

últimos anos e o compromisso europeu da descarbonização da economia (no âmbi‑

to da luta contra as alterações climáticas), apostando fortemente na eficiência ener‑

gética e nas energias renováveis, observamos um cenário amplamente mutável em 

23 Os Aliados da Europa de Leste tendem a procurar estabelecer um nexo entre a segurança energética e o 

artigo 5º do Tratado de Washington, sendo o actual momento de crise potencialmente perigoso, atenta a 

diminuição do investimento nas infra ‑estruturas energéticas. Ainda assim, saliente ‑se que a dependência 

energética da U.E. face à Rússia era muito mais acentuada em 1990 (cerca de ¾ dos fornecimentos) do 

que na actualidade (cerca de 80% em 2008), embora a realidade vivida nos diferentes países da U.E. seja 

absolutamente díspar, atentas as diferentes realidades nacionais (dos 100% da Estónia aos 0% de forneci‑

mentos russos a Portugal e Espanha). 
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103busca de novos paradigmas, com todos os riscos, desafios e oportunidades que tais 

momentos históricos propiciam. Não poderá, por isso, deixar de ter influência na 

evolução dos projectos de trânsito energético a relevância dos investimentos previs‑

tos, face à situação nos países europeus que estejam a ser mais seriamente afectados 

pela crise. 

Diríamos que, também no caso Português, combinar a dimensão U.E., com uma 

abordagem multilateral e com a dimensão bilateral (através de uma rede alargada de 

parcerias) tenderá a constituir ‑se como uma estratégia adequada sendo certo que o 

futuro deverá levar ‑nos a interagir, de modo reforçado, com o Atlântico (central e 

sul) e a apostar na plataforma continental.NE

Primary Oil and Gas Pipelines to Europe
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Fonte: U.S. Department of Energy. Energy Information Administration, 
“Russia”, Country Analysis Brief, May 2008, p. 11, at http://www.eia.doe.gov/
emeu/cabs/Russia/pdf.pdf (March 6, 2009).
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105O impacto da aliança estratégica Sino-Russa

Luís Cunha*

a união soviÉtica sobreviveu cerca de 60 anos acabando por ser remetida à museologia da 

Guerra Fria. A República Popular da China (RPC), construída inicialmente com base 

no modelo soviético, perfez entretanto seis décadas e transformou ‑se num notável 

modelo de desenvolvimento. A primeira implodiu estrondosamente em menos de 

cinco anos; a segunda fez explodir as forças galvanizantes de um capitalismo de 

Estado que catapultou a China para uma posição cimeira na economia mundial. 

Durante séculos a Rússia desfrutou de uma assinalável superioridade política e 

militar sobre a China. A expansão da Rússia czarista deu ‑se em grande parte às custas 

do declínio do Império chinês. No século XIX vastas regiões da China converteram‑

‑se em território russo. A própria fundação do Partido Nacionalista (Kuomintang) e 

do Partido Comunista Chinês (PCC) foi influenciada pela revolução bolchevique e 

pelo modelo revolucionário que os sovietes rapidamente tentaram exportar para a 

China. O verdadeiro poder no PCC pertencia ao Comintern, o directório da 

Internacional Comunista, com sede em Moscovo1.

A influência da Rússia foi um denominador comum a grandes estadistas chine‑

ses como Sun Yat ‑Sen, Chiang Kai Chek e Mao Tsé Tung. O Tratado de Amizade assi‑

nado por Mao e Estaline, pouco depois da implantação da RPC, não difere muito 

daquele que fora assinado entre Chiang Kai Chek e o ditador soviético. As primeiras 

gerações de líderes da China moderna foram quase todas formadas nas escolas da 

União Soviética, lugar revolucionário sagrado2. 

No século XX os trajectos e os interesses dos dois Impérios continentais 

cruzaram ‑se por diversas vezes, e é em simultâneo, no rescaldo da II Guerra Mundial, 

que a China e a União Soviética são catapultadas para a ambicionada condição de 

grandes potências mundiais, tornando ‑se ambas membros do exclusivo clube insta‑

lado em permanência no Conselho de Segurança da ONU. 

* Doutorando em Relações Internacionais; Investigador no Instituto do Oriente (ISCSP/UTL).
1 Gao Wenqian, Chu En ‑Lai, O Último Revolucionário Perfeito – Uma Biografia, Pedra da Lua, Colares, 2009, pg. 69.
2 Qian Qichen, Ten Episodes in China’s Diplomacy, HarperCollins Publishers, 2005, pg. 161.
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106 Durante a primeira década de vida da RPC, as relações sino ‑soviéticas são mar‑

cadas por suspeições mútuas e uma crescente crispação político ‑ideológica. Estaline 

cultivava um certo distanciamento relativamente a Mao, enquanto este desconfiava 

da sinceridade do ditador soviético no apoio à causa revolucionária chinesa3. 

Formou ‑se então uma aliança baseada em interesses pragmáticos: a China necessita‑

va de tecnologia (civil e militar) e a União Soviética apresentava ‑se como a única 

fonte a explorar, atendendo ao disseminado clima anti ‑comunista arreigado no 

Ocidente, com destaque para os EUA. A União Soviética recrutava para a sua esfera 

de influência uma China potencialmente ameaçadora, neutralizando desse modo 

eventuais veleidades expansionistas de Mao. 

Como é sabido, Estaline só deu mostras de acreditar na validade da aliança sino‑

‑soviética, e no comprometimento revolucionário de Mao, quando viu o ditador 

chinês enviar o Exército Popular de Libertação (EPL) para o conflito da Coreia com 

o objectivo de defrontar directamente a maior das potências saída da II Guerra 

Mundial. Mas Mao tinha outros planos, que cedo passariam pela emancipação face 

ao big brother do Norte. As diferenças estratégicas na abordagem aos EUA, no desen‑

volvimento ideológico e nos estilos pessoais de liderança entre Mao Tsé Tung e Nikita 

Khrushchev – o sucessor de Estaline –, abriram uma brecha que rapidamente se 

transformaria num abismo entre as duas potências. 

O cisma sino ‑soviético, consumado em 1960, colocaria as duas potências em 

lados opostos, primeiro na forma de interpretar e aplicar a doutrina socialista, e mais 

tarde nos jogos geoestratégicos da Guerra Fria. Sucederam ‑se cíclicas escaramuças na 

extensa fronteira comum (4.200 Km) e as ameaças recíprocas tornaram ‑se recorren‑

tes no diálogo de surdos entre os irmãos de ideologia desavindos. O mundo comu‑

nista tornou ‑se policêntrico. 

Entretanto, a invasão da Checoslováquia mostrava ao regime chinês o longo alcan‑

ce das garras do urso soviético. De aliado indefectível da causa maoísta, a União 

Soviética passaria a bête noire do regime tutelado por Mao. O revisionismo soviético 

seria, até à queda do Muro de Berlim, o alvo preferido da artilharia verbal chinesa. A 

aproximação sino ‑americana, consumada em finais dos anos 70 do século passado, 

3 Em Dezembro de 1949, pouco depois da implantação da RPC, Mao viajou até Moscovo para assinar o Tratado 

de Amizade, Aliança e Assistência Mútua com Estaline. O líder chinês só conseguiu que o seu interlocutor 

assinasse o documento ao fim de dez árduas semanas de negociações e após a intervenção de Zhou Enlai.
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107causaria sérias apreensões no Kremlin. Mas mesmo essa significativa afronta geoestra‑

tégica por parte de uma aliança contra ‑natura forjada nas triangulações da Guerra Fria 

seria encarada com algum optimismo patriótico. Na visão dos dirigentes soviéticos, 

constituía a prova do relativo declínio dos EUA, que se viam obrigados a um acordo 

assimétrico com a China, uma potência sem capacidade de projecção global e a antí‑

tese ideológica da América4. Para a nomenklatura soviética a China engrandecia à custa da 

fraqueza (evidenciada na questão do Vietname) do poder norte ‑americano.

Em 1985 Mikhael Gorbachev era nomeado Secretário Geral do Partido Comunista 

da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O novo líder soviético trans‑

portava consigo um projecto de harmonia europeia, baseado na convivência pacífica 

entre países com diferentes modelos político ‑económicos5. Uma União Soviética 

rejuvenescida poderia alinhar tacitamente com a Europa. A competição e a cooperação 

poderiam coexistir sem o recurso à força das armas, nucleares ou convencionais. 

Aparentemente, Gorbachev chegou à mesma conclusão pragmática que os comunistas 

chineses: a via para o socialismo não teria que ser necessariamente unidireccional, 

podendo enveredar por caminhos e atalhos adaptados ao estádio de desenvolvimento 

de uma determinada sociedade. A doutrina teria que ser adaptada às circunstâncias 

político ‑económicas. O líder soviético também reconheceu rapidamente a necessida‑

de de reformar e modernizar a economia da URSS. Mas o rumo escolhido divergiu 

radicalmente do modelo que havia sido adoptado, sete anos antes, por Deng Xiaoping, 

e esse revelar ‑se ‑ia um erro com consequências drásticas para o Império soviético. 

Entretanto, a questão alemã, na génese da Guerra Fria, conheceria um rápido e 

imprevisto epílogo. Foram apenas necessários sete meses para resolver o espinhoso 

problema geopolítico que dividira a Europa durante 45 anos, criando uma pesada 

cortina de ferro entre o Ocidente e o Leste europeus. Contra todas as expectativas, o 

Muro de Berlim caiu ruidosamente. Nenhum político, cientista político, estratego ou 

espião conseguira antever um dos maiores acontecimentos geopolíticos do século XX. 

A histórica unificação alemã foi finalmente concretizada a 3 de Outubro de 1990. 

Menos de um ano volvido seria a vez da União Soviética entrar em colapso. A lição 

chinesa não surtira efeito. 

4 Service, Robert, Russia, From Tsarism to the Twenty ‑First Century (third edition), Penguin, 2009, pp. 399 ‑400.
5 Zelikow, Philip; Condoleezza Rice, Germany Unified and Europe Transformed, A Study in Statecraft, Harvard University 

Press, 1998, pg. 5.
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108 Duas décadas mais tarde vamos encontrar Gorbachev, uma figura mal amada na 

Rússia, a contemplar o Muro de Berlim a partir de uma limusina. A imagem – que 

vale muito mais que as mil palavras do adágio chinês – não teria nada de extraordi‑

nário, não fosse tratar ‑se de um anúncio para uma conhecida marca francesa de 

luxuosas malas.

O buraco negro O derrube do Império Soviético deu origem a um buraco negro na Eurásia, 

na expressão de Zbigniew Brzezinski6. Vladimir Putin diria mais tarde que se tra‑

tou da maior catástrofe geopolítica do século XX7. A União Soviética era uma superpotência 

com interesses globais, enquanto a Rússia é uma grande potência com interesses 

regionais, resumiria Huntington8. Para o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros 

chinês, Qian Qichen, o colapso da União Soviética, onde estudou na juventude, é um 

dos mais surpreendentes e provocantes pensamentos para a mente do século XX 9.

À luz de uma retrospectiva histórica, como se compreende que os dirigentes 

soviéticos não tenham sabido emular a experiência chinesa, encetada havia mais de 

uma década, com resultados notáveis? Da miríade de explicações possíveis, 

detenhamo ‑nos sobre aquelas que serão, a nosso ver, as mais evidentes. Podemos 

apontar, desde logo, um fenómeno descrito pelos historiadores por imperial overstretch, 

isto é, uma certa dilatação mal calculada das capacidades reais de um determinado 

Império. E esse foi, na verdade, um dos problemas crassos do curto Império soviéti‑

co: ao enveredar pela sobreprodução do complexo militar numa competição desen‑

freada com os EUA, a liderança comunista tornou inviável uma rápida reconversão 

da economia soviética. O historiador Niall Ferguson sustenta que os cientistas sociais 

caem com demasiada frequência na falácia da narrativa para justificarem satisfatoria‑

mente episódios que, de outro modo, seriam dificilmente explicáveis. Quem conse‑

guiu prever, por exemplo, o derrube do Muro de Berlim e o subsequente desmoro‑

namento da URSS? Se alguma vez um Império caiu de uma ravina abaixo – em vez de um declínio 

6 Brzezinski, Zbigniew, The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York, 

1997, pg. 87.
7 Discurso anual ao Parlamento russo, 2005.
8 Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon and Schuster, New York, 

1996, pg. 164.
9 Qian Qichen, op. cit., pg. 172.
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109suave – foi aquele fundado por Lenine10. Para Ferguson a teoria de que os Impérios nascem 

e se expandem, dominam e entram em declínio de acordo com um ciclo previsível, 

deve ser desmistificada. Uma crise aguda, como aquela que a civilização Maia expe‑

rimentou, pode ser motivo suficiente, adverte o historiador britânico, para apagar 

um Império da História.

Por outro lado, ao dar prioridade às reformas políticas em detrimento das refor‑

mas económicas, Gorbachev inverteu o modelo chinês – que sob a batuta de Deng 

tinha privilegiado a modernização da agricultura e o aumento da produção – e abriu 

caminho a um irreversível atrofiamento da proclamada Glasnost. 

O embaixador espanhol Eugenio Bregolat, um dos raros diplomatas que tiveram 

o privilégio de desempenhar funções em países a experimentarem históricas transi‑

ções político ‑económicas (Rússia e China), não tem dúvidas de que a via gradualis‑

ta escolhida pelos chineses para as reformas económicas contrasta positivamente 

com as intempestivas reformas políticas colocadas em prática na Rússia com resulta‑

dos desastrosos. Na Rússia houve choque sem terapia e na China terapia sem choque – conclui 

Bregolat11. 

O desmoronamento da União Soviética representou um rude golpe para a con‑

fraria comunista e em particular para a China, em pleno rescaldo dos dramáticos 

acontecimentos de 1989 na Praça de Tiananmen, presenciados de perto por 

Gorbachev na sua atribulada visita oficial à capital chinesa. Deng apressou ‑se a tran‑

quilizar os seus correligionários dizendo ‑lhes que a China não só não se desviaria 

do rumo traçado como tinha condições para ficar a salvo da falência da sua família 

ideológica ao ter enveredado pelo socialismo com características chinesas12. Na Primavera de 

1992, Deng Xiaoping, o homem que nunca ocupara a presidência da República 

Popular da China, e jamais fora Primeiro ‑ministro ou mesmo Secretário Geral do 

PCC, exibiu enfaticamente todo o seu poder ao visitar a próspera região costeira do 

Sul da China, mostrando assim o caminho a seguir na modernização da economia 

chinesa. 

10 Ferguson, Niall, «Complexity and Collapse, Empires on the Edge of Chaos», Foreign Affairs, March/April, 

2010, pg. 30.
11 Bregolat, Eugenio, La Segunda Revolución China, las claves sobre el pais más importante del siglo XXI, Ediciones Destino, 

Barcelona, 2008, pg. 353.
12 Qian Qichen, op. cit., pg. 177.
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110 A qualidade de liderança – observou oportunamente Morgenthau – é um dos 

factores mais decisivos na projecção de poder. Essa foi, sem qualquer dúvida, a variá‑

vel que mais distinguiu as lideranças russa e chinesa quando colocadas perante 

desafios históricos.

A afirmação do modelo chinês O esvaziamento do insuflado Império Soviético deixou a 

China sem o maior dos seus inimigos declarados e confirmou o acerto da opção 

chinesa pela modernização da economia sem enveredar pela corrida armamentista 

com os EUA, uma das causas unanimemente apontadas para a exaustão da URSS. 

De rival geoestratégica da União Soviética, a China passou a aliada virtual da 

Rússia na luta contra a potência unipolar sobrevivente e a dominação ideológica e 

estratégica do Ocidente. Os velhos inimigos encontraram rapidamente interesses 

comuns na desarrumada ordem internacional do pós Guerra Fria. A Rússia apoia a 

causa chinesa nas questões de Taiwan, Tibete e Xinjiang, enquanto a China apadrinha 

Moscovo na questão da Chechénia. Os atentados de 11 de Setembro de 2001 tiveram 

o condão de aproximar as duas partes no combate ao terrorismo. Na ONU, as duas 

potências opõem ‑se abertamente a qualquer reforma do Conselho de Segurança que 

lhes retire poder ou protagonismo. Ambas advogam uma ordem multipolar na qual 

a China e a Rússia são dois pólos independentes. Dito de outro modo, a parceria 

estratégica sino ‑russa tem por objectivo último aliviar a pressão exercida pelo 

Ocidente junto das duas potências13.

Em 1996 a Rússia de Boris Yeltsin e a China de Jiang Zemin assumem ‑se como 

parceiros estratégicos. Dois anos mais tarde o apoio da China foi instrumental na 

adesão da Rússia à APEC (Asia ‑Pacific Economic Cooperation). Na sequência do 

embargo da venda de armas imposto pelos EUA e Europa à China, em virtude dos 

acontecimentos de Tiananmen, a Rússia transformou ‑se rapidamente no maior for‑

necedor de material bélico às forças armadas chinesas. Em 2001 os dois países assi‑

nam um Tratado de Amizade e Cooperação, válido por 20 anos, estreitando ainda 

mais a promissora relação bilateral. Washington não escondeu os receios de estar a 

ver nascer uma aliança anti ‑Ocidental em geral e anti ‑americana em particular14. 

13 Yong Deng and Fei ‑Ling Wang, China Rising, Power and Motivation in Chinese foreign policy, Rowan & Littlefield, 2005, 

pg. 146.
14 Cohen, Ariel, «The Russia ‑China Friendship and Cooperation Treaty: A Strategic Shift in Eurasia?», The Heritage 

Foundation Backgrounder, nº 1459, July, 2001.
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111Para Pobzeb Vang o artigo 9º do Tratado é a prova de que se trata de uma aliança 

militar, mas a generalidade dos estudiosos das relações sino ‑russas consultados 

defende o contrário ao compararem este documento com o Tratado sino ‑russo de 

195015. Em 2005 a China e a Rússia assinavam um acordo definitivo sobre o traçado 

da parte oriental da fronteira comum, pondo fim a 40 anos de negociações. No 

mesmo ano realizaram o primeiro exercício militar conjunto. 

No plano multilateral o destaque vai para a Organização de Cooperação de Xangai 

(OCX), uma verdadeira lança estratégica da China na Ásia Central, que tem vindo a 

revelar ‑se particularmente útil na penetração dos interesses chineses naquele que é um 

espaço de influência tradicionalmente tutelado por Moscovo. Em 2009 a OCX decidiu 

reforçar a componente económica, beneficiando assim a China que tem vindo a estrei‑

tar os laços comerciais com todos os membros da organização. Pequim anunciou na 

Cimeira de Ekaterinburg a disponibilização de um empréstimo de 10 mil milhões de 

dólares aos seus parceiros da OCX. O aumento da projecção da OCX no plano interna‑

cional e a afirmação da sua relevância na arquitectura de segurança do espaço eurasiá‑

tico são motivos de congratulação para Moscovo e Pequim.

Apesar da convergência de interesses sino ‑russos na afirmação internacional das 

suas identidades reconstruídas e na luta contra aquilo que classificaram como hege‑

monismo norte ‑americano, a prioridade nas relações externas das duas potências é 

dirigida precisamente para os Estados Unidos que serve de ponto nodal. A triangu‑

lação da Guerra Fria, que tinha na China o seu vértice mais frágil, deu lugar a um 

novo triângulo no qual a Rússia é agora o elo mais fraco. 

A relação sino ‑russa, florescente no campo económico, mostrou algumas limi‑

tações na esfera política, relacionadas com suspeitas mútuas de carácter histórico e 

com a postura crescentemente assertiva de Pequim e Moscovo16. Os dois países, 

15 O art. 1º do Tratado de Amizade, Aliança e Assistência Mútua assinado entre a China e a União Soviética em 

14 de Fevereiro de 1950, válido por 30 anos, deixava bem claro que, se uma das partes contratantes fosse 

atacada militarmente, a outra ficaria obrigada a socorrer o parceiro vítima de agressão. Em contraste, o 

art. 9º do Tratado sino ‑russo assinado em 2001, refere apenas que, se um dos contratantes for vítima de 

agressão, as duas partes entrarão em contacto imediato e realizarão consultas com o objectivo de eliminarem [deixa em aberto 

o modus operandi] a ameaça que se fez sentir. Cf. Vang, Pobzeb, Five Principles of Chinese Foreign Policies, Authorhouse, 

2008, pp. 111 ‑164. Cf. Dittmer, Lowell, «Ghost of the Strategic Triangle: The Sino ‑Russian Partnership», 

in Zhao Suisheng (ed.), Chinese Foreign Policy, pragmatism and strategic behavior, M.E. Sharpe, 2004, pp. 207 ‑223. 

Cf. Cabestan, Jean ‑Pierre, La Politique Internationale de La Chine, SciencesPo., Paris, 2010, pg. 288.
16 Sutter, Robert G., Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 

2008, pg. 339. 
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112 conscientes das suas identidades e das duas diferenças, mantêm rivalidades econó‑

micas, estratégicas e mesmo culturais17. Os industriais russos temem a concorrência 

chinesa e os militares não vêem com bons olhos a venda de material sofisticado ao 

EPL. Os russos não querem contribuir involuntariamente para a ascensão geopolítica 

chinesa, enquanto os chineses receiam o regresso da Rússia imperial.

O Império contra ‑ataca O descalabro da União Soviética deixou a Rússia a braços com um 

conjunto de graves problemas estruturais que vão do atrofiamento económico à acen‑

tuada erosão demográfica. Outrora uma das maiores economias mundiais, a Rússia 

ocupava em 2008 a nona posição mundial, bem longe da segunda posição ocupada 

actualmente pela China18. Os sectores estratégicos da economia russa, pouco diversifi‑

cada e demasiado dependente das receitas dos hidrocarbonetos (70% das exportações 

russas), continuam concentrados nos monopólios estatais. Ao contrário da China, 

a Rússia integra o G8 mas ainda não aderiu à Organização Mundial do Comércio 

(OMC). Em 2009 o PIB russo registou um crescimento negativo de 7.9%. Apesar de 

a Rússia apresentar as contas públicas equilibradas, uma balança de pagamentos exce‑

dentária e deter a terceira maior reserva de divisas internacionais, o desempenho da 

economia russa durante a crise económico ‑financeira de 2008 ‑9 terá sido a pior de 

entre os membros do G20. Para alguns observadores, a Rússia comporta ‑se, política 

e economicamente, como um país do terceiro mundo, enquanto para outros o país 

voltou, no presente milénio, a recuperar o estatuto de grande potência19. 

A perda do poder da Rússia foi acompanhada por uma vertiginosa quebra demo‑

gráfica (141.9 milhões de habitantes com tendência para diminuir) e por recorrentes 

problemas sociais20. A esperança de vida para os homens situa ‑se nos 59 anos, a mor‑

talidade infantil encontra ‑se ao nível dos países do terceiro mundo e o número de 

17 Cabestan, La Politique Internationale de La Chine, op. cit., pg. 287. Cf. Rios, Xulio, «China y Russia: Una Alianza con 

Reservas», in Rios, Xulio (ed.), Política Exterior de China, la Diplomacia de una Potencia Emergente, Edicions Bellaterra, 

Barcelona, 2005, pg. 167.
18 Fonte: Ministério do Comércio da RPC; http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/ie/200901/ 

20090105999698.html [Consultado em 10 de Maio de 2010].
19 Service, Robert, Russia, From Tsarism to the Twenty ‑First Century (third edition), Penguin, 2009, pg. 565.
20 A população da Rússia deverá diminuir para 130 milhões em 2025 de acordo com as estimativas da CIA. As 

minorias muçulmanas, com uma taxa de natalidade mais elevada, passarão a constituir uma maior parcela 

da população russa, bem como os imigrantes turcos e chineses. Cf. O Novo Relatório da CIA, Como será o mundo 

em 2025?, Editorial Bizâncio, Lisboa, 2009, pg. 104.
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113infectados com HIV atinge quase um milhão21. Os problemas demográficos da 

Rússia são agravados pelo síndroma da ameaça chinesa de uma colonização virtual 

da despovoada Sibéria, rica em recursos naturais. A vasta região é habitada por apenas 

30 milhões de russos, a braços com uma profunda crise económica, enquanto do 

outro lado da fronteira estão 125 milhões de chineses à procura de oportunidades 

de trabalho. Trata ‑se de uma questão geoestratégica da maior importância, se aten‑

dermos a que as regiões de Khabarovsk e Vladivostoque foram perdidas pelos chine‑

ses a favor dos russos no século XIX. Mas este não é um caso isolado na estratégia de 

afirmação do poder através da pressão demográfica; a Mongólia, um dos países 

menos densamente povoados, corre também o risco de ser invadida pelos chineses. É 

de notar que, no plano interno, Pequim tem recorrido sistematicamente ao povoa‑

mento das regiões de Xinjiang e do Tibete como forma de garantir o acesso a presu‑

míveis fontes de riqueza existentes no subsolo daquelas regiões22.

O poder da Eurásia Não devemos esquecer que a aceitação do carácter sagrado do poder constitui sempre um 

dos cânones da cultura política dos russos – sublinhou o jornalista e escritor polaco Ryszard 

Kapuscinski, lembrando que até meados do século XIX os retratos do czar – representado como um 

santo – estavam pendurados nas igrejas23. Outra jornalista, a malograda Anna Politkovskaya, 

recorda que o nosso país tem um passado marcado por grande servilismo, e toda a gente se habituou a 

acertar o passo com o czar, o pai24. 

Na Rússia renascida o novo czar, canonizado pelo establishment político ‑económico, 

dá pelo nome de Vladimir Putin, um ex ‑agente dos serviços secretos da URSS cata‑

pultado para a ribalta do poder pelo polémico Boris Yeltsin. Putin, também ele con‑

troverso, revelou ‑se um líder forte apostado em recuperar a economia russa e em 

devolver ao seu país o estatuto de grande potência mundial. 

Pela primeira vez na sua história a Rússia está a desenvolver ‑se como um Estado‑

‑nação e não como um Império, não surpreendendo que a nostalgia dos dias da 

glória perdida marque indelevelmente a política externa russa. Os esforços de Putin 

na cicatrização da maior catástrofe geopolítica do século XX têm sido tremendos, ao ponto de 

21 De acordo com estatísticas oficiais russas; http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_12/IssWWW.exe/Stg/

d01/05 ‑01.htm [consultado a 5 de Maio de 2010].
22 Ver: Kaplan, Robert D., «The Geography of Chinese Power», in Herald Tribune, 20 April, 2010.
23 Kapuscinski, Ryszrad, O Império, Campo das Letras, 2005, pg. 278.
24 Politkovskaya, Anna, Chechénia, A Vergonha Russa, Aletheia Editores, 2003, pg. 187.
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114 alguns cientistas políticos considerarem que a política externa russa se assemelha 

cada vez mais com a política externa da União Soviética na era pré ‑199125. Não 

admira que Gorbachev, o homem que muitos acusam de ser o responsável pela pros‑

tração da Rússia, apoie abertamente Putin e se negue a ver no estilo de liderança do 

ex ‑Presidente e actual Primeiro Ministro russo as marcas do autoritarismo26. A 

ausência de institucionalização e o excesso de poderes presidenciais são característi‑

cas básicas da política externa russa, marcada por um certo revanchismo na forma 

como reclama o seu antigo estatuto de potência mundial respeitada – e temida – 

pelos seus pares27.

A reconstrução da identidade russa foi, a par da estabilização económica, uma 

das prioridades de Vladimir Putin. No final da Guerra Fria os russos ficaram dividi‑

dos quanto à sua identidade: uma minoria continuou a abraçar a ideologia comunis‑

ta, enquanto outros recuperavam a identidade europeia; outros ainda definiam ‑se 

culturalmente graças a uma mistura de elementos do pan ‑eslavismo e, por último, 

uma parte da sociedade dava primazia ao conceito territorial que vê na Rússia uma 

potência Eurasiática28. 

A Rússia pós ‑Guerra Fria encetou um conturbado processo de aproximação ao 

Ocidente, marcado por suspeições mútuas. A desconfiança em relação ao Ocidente, cujos inte‑

resses supostamente estão constantemente em conflito com os interesses russos, está profundamente enraiza‑

da na filosofia e na história russa – lembra o editor da revista Russia in Global Affairs29, acres‑

centando ainda: existe a crescente crença que a escolha da Rússia da Europa como parceiro principal, 

proclamada por Putine em 2000, não produziu os resultados esperados30. Também alguns estrategos 

europeus assumem que a Rússia não é um parceiro de confiança e que os seus inte‑

resses estratégicos se opõem directamente aos da União Europeia (UE)31. Outros 

25 D`Anieri, Paul, «Russian Foreign Policy: Continuity, Revolution, and the Search for Status», in Beasley, Ryan 

K., Juliet Kaarbo, Jefrey S. Lantis and Michael T. Snarr (editors), Foreign Policy in Comparative Perspective, Domestic 

and International Influences on State Behavior, CQ Press, Washington, 2002, pg. 96.
26 Gorbachev, Mikhail, «A Responsible Leader», in International Herald Times, December 1 ‑2, 2007.
27 Ibid, pg. 107. Cf. Light, Margot, «Foreign Policy», in White, Stephen, Zvi Gitelman e Richard Sakwa (eds.), 

Developments in Russian Politics, Palgrave/Macmillan, 2005, pg. 223.
28 Huntington, Samuel P., Who Are We? The Challenges to America`s National Identity, Simon & Schuster, 2004, pp. 32 ‑3.
29 Lukyanov, Fyodor, «O Desentendimento Transatlântico e a Consciência Dividida da Rússia», in Relações 

Transatlânticas Europa ‑EUA (vários), Fundação Calouste Gulbenkian/D. Quixote, 2004, pg. 170 ‑1.
30 Ibid, pg. 174.
31 Kelam, Tunne, «An EU Realpolitik to Unravel the Riddle of Unruly Russia», in Europe`s World, Spring 2009, 

pg. 25.
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115reconhecem que a UE não soube aproveitar a abertura da Rússia, impondo um pater‑

nalismo institucional que em nada beneficiou o estreitamento das relações bilaterais. 

A liderança chinesa temeu que o processo de ocidentalização da Rússia contribuísse 

para o isolamento da China, mas esses receios revelaram ‑se infundados. O arrasta‑

mento do processo negocial tendente à adesão da Rússia à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e à OMC contribuiu ainda mais 

para o afastamento estratégico entre Moscovo e Bruxelas.

Apesar das intensas trocas comerciais bilaterais (a UE é o principal parceiro 

económico da Rússia e esta o terceiro maior da UE), Moscovo optou por uma polí‑

tica externa multi ‑vectorial, menos dependente dos ditames de Bruxelas ou Washington. 

A Rússia passou a definir ‑se como uma espécie de ponte entre a Europa e a Ásia32. 

Putin será o grande responsável pela formulação de uma política externa russa mais 

pragmática e realista, ainda que reactiva na resposta à dinâmica negativa de alguns 

acontecimentos marcantes para a história recente da Federação Russa33.

É neste contexto que a China surge como aliada de conveniência, não somente 

como contraponto geopolítico ao Ocidente, mas também, e com importância cres‑

cente, no campo das relações económicas34. Não esqueçamos que a sobrevivência da 

indústria de armamento russa se deveu em grande parte às encomendas chinesas e 

que a China vê no petróleo e no gás russos uma fonte de abastecimento alternativa 

que permite reduzir a dependência dos mercados tradicionais. A Rússia – recorde ‑se 

– é o maior produtor de gás natural e o segundo maior produtor de petróleo. Dispõe 

de cerca de um quarto das reservas mundiais de gás e 6 a 10% das reservas mundiais 

de petróleo. 

Em todo o caso, trata ‑se de uma relação económica assimétrica: o comércio 

bilateral sino ‑russo não representa mais de 2,2% do comércio exterior chinês. A 

China é a maior fonte das importações russas (12.9% do total)35. O petróleo repre‑

32 Dittmer, «Ghost of the Strategic Triangle: The Sino ‑Russian Partnership», op. cit., pg. 217.
33 Freire, Maria Raquel, «Russia`s Policy in East Asia», in Tomé, Luís (ed.), et al., East Asia Today, Prefácio, 2008, 

pp. 234 ‑5.
34 Cabestan, Jean ‑Pierre, Sébastien Colin, Isabelle Facon et Michal Meidan, La Chine et la Russie, Entre Convergences 

et Méfiance, Editions UNICOMM, Paris, 2008, pg. 30. Cf. «The Foreign Policy Concept of the Russian 

Federation», Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, 12 July, 2008. In http://www.mid.

ru/nsosndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38?Ope

nDocument [Consultado a 4 de Maio de 2010].
35 Serviço de Estatísticas da Federação Russa. http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_12/IssWWW.exe/Stg/

d01/05 ‑01.htm [consultado a 5 de Maio de 2010].
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116 senta o segmento mais significativo das exportações russas para a China (mais de 

40%), seguido da madeira e celulose (mais de 20%), enquanto Pequim fornece à 

Rússia equipamentos técnicos, tecidos, vestuário, produtos químicos e alimentação. 

As exportações chinesas para a Rússia (multiplicadas por 15 entre 2002 e 2007) 

ultrapassaram em muito as exportações russas para a China (multiplicadas por três 

no mesmo período). Em 2008 as trocas comerciais entre os dois países atingiram os 

56 mil milhões de dólares.

A enorme capacidade de produção energética da Rússia tem sido o maior dos 

trunfos usados na diplomacia orquestrada por Moscovo. As receitas provenientes da 

exploração dos hidrocarbonetos têm subido em flecha, representando cerca de 60% 

do orçamento federal da Rússia. O Governo russo não tem hesitado em fazer uso dos 

mastodontes do sector energético que controla – com destaque para a companhia de 

gás Gazprom – a fim de fortalecer os cofres do Estado, criar clientelas políticas e, mais 

importante, pressionar e influenciar os países do estrangeiro próximo que ousaram esca‑

par à esfera de influência de Moscovo. Ilustrativo, a este propósito, foi o episódio 

ocorrido em Janeiro de 2009, quando a Gazprom – com o beneplácito do Kremlin, ou 

não fosse o Presidente Dmitry Medvedev o ex ‑presidente da companhia – decidiu 

cortar o fornecimento de gás à Ucrânia, afectando indirectamente 18 países euro‑

peus. A Rússia retomou os fornecimentos de gás à Ucrânia, após apenas dois dias de 

suspensão, na sequência de um protesto da UE. Tratou ‑se de um embaraço geopolí‑

tico que colocou em evidência a excessiva dependência da Europa face ao gás russo 

(mais de 40% do total das importações). A acção do Kremlin fez reviver a época em 

que a arma energética era usada para fins políticos, estratégia de que a Arábia Saudita 

foi pioneira. De acordo com o antigo Comissário Europeu, Chris Patten, Moscovo 

tem sabido gerir habilmente a sua diplomacia energética ao explorar as divisões e os 

interesses unilaterais dos Estados membros da UE36. 

Entretanto, em Abril de 2010, Moscovo comprometia ‑se a assegurar o forneci‑

mento de gás a Kiev a um preço mais baixo, a troco do prolongamento do aluguer 

da base da sua frota naval do Mar Negro em Sebastopol (Crimeia) até 2042. A medi‑

da foi vista em círculos ocidentais como uma cedência aos interesses geoestratégicos 

russos que, de uma assentada, conseguiram reforçar a dependência ucraniana e neu‑

tralizar a eventual integração daquele país na NATO. Note ‑se que o regresso da 

36 Patten, Chris, What Next? Surviving the Twenty ‑First Century, Penguin Books, 2009, pp. 340 ‑1.
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117Ucrânia à esfera de influência de Moscovo por via da dependência económica havia 

sido já antevisto pelo cientista político Samuel P. Huntington na mais emblemática 

das suas obras37.

À semelhança da Rússia, também a China elegeu a energia como uma das princi‑

pais prioridades em matéria de política externa. Mas aqui – ao contrário da Rússia – o 

objectivo é a garantia da obtenção de matérias ‑primas e o abastecimento energético 

que permita alimentar com fluidez a fábrica do mundo. De acordo com alguns estudos 

especializados, a economia chinesa deverá crescer até 2050 entre 8 a 13 vezes relativa‑

mente à dimensão actual38. Actualmente, a China é responsável por cerca de 16% do 

consumo mundial de energia. O sector dos transportes será aquele que registará o 

maior aumento, atendendo a que a China é já o maior fabricante mundial de veículos 

automóveis39. 

A China importa diariamente 3 milhões de barris de petróleo, que cobrem ape‑

nas cerca de metade das necessidades totais do país. Em Fevereiro de 2009 a Rússia 

comprometeu ‑se a fornecer petróleo à China nos próximos 20 anos (o acordo envol‑

ve 25 mil milhões de dólares) e em Novembro do mesmo ano foram assinados doze 

acordos e memorandos de entendimento com especial incidência nos domínios da 

energia e serviços financeiros. O destaque vai para a entrada em funcionamento do 

oleoduto que ligará Skovorodino (Sibéria) e Daqing (Província do Nordeste da 

China), com a capacidade de transporte de 20 milhões de toneladas de crude. Foi 

também negociado um acordo oil ‑for ‑loan, pelo qual a Rússia obtém um empréstimo 

de 25 mil milhões de dólares, a taxas favoráveis, em troca do fornecimento anual de 

15 milhões de toneladas de petróleo à China nos próximos 20 anos. Assinale ‑se 

ainda o acordo entre a China National Petroleum Corporation (CNPC) e a Rosneft Oil, no valor 

de 4 mil milhões de dólares, para a construção de uma refinaria em Tianjin. A apro‑

ximação mútua serve igualmente a agenda interna dos dois países, designadamente 

ao promoverem o desenvolvimento das suas regiões mais periféricas, de que é exem‑

plo o compromisso de reforço de cooperação entre a região Nordeste da China e a 

parte oriental da Rússia.

37 Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, op. cit., pg. 168.
38 Wang, Tao and Jim Watson, China`s Energy Transition, University of Sussex, 2008, pg. 3.
39 Ibidem.
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118 O tecno ‑nacionalismo chinês e russo Como vimos, as políticas externas chinesa e russa, 

gizadas em função da consolidação das respectivas economias, encontraram terreno 

comum no período pós Guerra Fria. Ainda que em magnitudes diferentes, são ambas 

economias emergentes (integrando os BRIC) e complementares. A Rússia é um dos 

maiores produtores mundiais de hidrocarbonetos e a China o maior consumidor 

mundial. A China necessita de garantir a diversificação do abastecimento das matérias‑

‑primas, que a Rússia possui em abundância. No plano geopolítico as duas potências 

alinham posições (ex: cumplicidade na ONU relativamente a questões como o Irão, 

Coreia do Norte, Darfur ou Zimbabwe) tendentes a combaterem a ordem internacional 

dominada pelo Ocidente. 

O Conceito de Política Externa da Federação Russa, aprovado pelo Presidente Medvedev em 

2008, deixa claro que a parceria estratégica Rússia ‑China é baseada na abordagem fundamentalmente 

comum aos assuntos da política mundial e que é intenção do Governo russo elevar as relações econó‑

micas ao patamar do diálogo político40. Por outras palavras, o Kremlin não quer deixar de apro‑

veitar as enormes oportunidades abertas pelo fulminante desenvolvimento económico 

chinês, ao mesmo tempo que mantém estreitas ligações comerciais com a Europa.

Em confronto estarão dois projectos de afirmação geoestratégica inspirados em 

tecno ‑nacionalismos situados em estádios diferentes. Para Heitor Romana, académico 

com experiência da China e Rússia, o tecno ‑nacionalismo russo é o resultado da transi‑

ção de um regime totalitário para um regime autoritário que desembocou numa demo‑

cracia soberana, expressão adoptada pela elite política russa. Enquanto na Rússia o tecno ‑nacionalismo 

faz parte da reconstrução da posição geopolítica e geoeconómica da Rússia no rescaldo do colapso do comunismo, 

na China o tecno ‑nacionalismo faz parte da estratégia da liderança para a manutenção do sistema de poder41.

Da periferia ao centro A relação sino ‑russa, renascida no ambiente fluído do pós Guerra 

Fria estabeleceu os padrões para as parcerias estratégicas da China, nomeadamente 

na abordagem bilateral às grandes potências42. A convergência estratégica, ainda que 

40 «The Foreign Policy Concept of the Russian Federation», Ministério das Relações Exteriores da Federação 

Russa, 12 July, 2008. In http://www.mid.ru/nsosndoc.nsf/1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869

c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38?OpenDocument.
41 Romana, Heitor, «Chinese and Russian Techno ‑Nationalism: Some Geopolitical Elements», in Tomé, Luís 

(ed.), et al., op. cit, pg. 230.
42 Goldstein, Avery, Rising to the Challenge: China`s Grand Strategy and International Security, Stanford University Press, 

2005, pg. 136. Cf. Yu Bin, «China and Russia, Normalising Their Partnership», in Shambaugh, David (ed.), 

et. al., Power Shift – China and Asia`s New Dynamics, University of California Press, 2005, pg. 232.
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119conjuntural e táctica, apresenta vantagens óbvias para as duas potências emergentes, 

e mais importante, desloca ‑as da periferia para o centro da geopolítica mundial. 

Trata ‑se de uma relação assimétrica mas de dependência mútua, marcada pela inver‑

são das premissas históricas: na qualidade de grande potência em ascensão, a China 

ultrapassou rapidamente uma Rússia prostrada que depende cada vez mais do mer‑

cado chinês para o equilíbrio da sua economia. A magnitude da China é incomen‑

suravelmente mais importante para as relações internacionais contemporâneas que o 

seu vizinho do Norte. A população da China é quase 10 vezes maior que a da Rússia 

e a sua economia é quatro vezes maior que a russa. Os EUA não escondem que a 

China é a maior das suas prioridades em matéria de política externa. Neste contexto, 

a Rússia acomoda ‑se com relutância à ascensão chinesa. A China é auto ‑confiante; a Rússia 

é auto ‑consciente – alvitra Brzezinski43. 

A Rússia, profundamente desiludida com o Ocidente em geral e com a UE em 

particular, vê na China uma alternativa ao seu projecto de desenvolvimento econó‑

mico e à sua reconfiguração identitária eurasiática44. O modelo chinês de governa‑

ção, baseado num autoritarismo fragmentado que conseguiu libertar as forças pro‑

dutivas, é atentamente observado e até estudado em Moscovo45. 

O pragmatismo e o realismo são as tónicas de um relacionamento baseado no 

modelo clássico das relações internacionais. A defesa da integridade territorial, da 

soberania, de um modelo de governação ancorado num estado forte, é um ponto 

comum à agenda sino ‑russa. O apaziguamento com a Rússia faz parte da estratégia de 

afirmação da China na região; por sua vez, a Rússia vê na sua aliada de conveniência 

uma forma instrumental de redefinir a sua relação com o Ocidente. Ao procurarem um 

equilíbrio estratégico os dois países potenciam os pontos convergentes, ao mesmo 

tempo que tentam condicionar os programas de afirmação geopolítica da contraparte. 

Embora a parceria sino ‑russa seja atentamente seguida nos principais areópagos 

ocidentais, o seu impacto nas relações entre as duas potências emergentes e também 

nos EUA e Europa é considerada marginal. A eurásia permanece mais uma noção geográfica que 

43 Brzezinski, Zbigniew, The Geostrategic Triad, Living With China, Europe, and Russia, CSIS – Center for Strategic and 

International Studies, Significant Issues Series, Volume 23, Number 1, Washington D.C., 2001, pg. 55.
44 Yong Deng, China`s Struggle for Status, The realignment of International Relations, Cambridge University Press, 2008,  

pp. 139 ‑40.
45 O Partido Rússia Unida, liderado por Putin, tem mantido contactos estreitos com o PCC com o objectivo 

de estudar o modelo de desenvolvimento chinês. Em 2009 anunciou a abertura de uma delegação em 

Pequim. Cf. «Rússia`s Leaders See China as Template for Ruling», in The New York Times, October 18, 2009.
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120 estratégica – refere Cabestan. Trata ‑se, a nosso ver, de uma afirmação discutível, atenden‑

do a que as sinergias criadas entre os dois antigos Impérios continentais têm contri‑

buído de forma não despicienda para a projecção internacional de uma Rússia e de 

uma China em busca da recuperação de um estatuto historicamente glorificante. 

É de sublinhar, porém, que a China será o actor mais liberto para prosseguir 

com o seu projecto de ascensão geopolítica, se atendermos às limitações impostas 

pelo comprometimento dos EUA na sua guerra global contra o terror e, por outro lado, à 

crise identitária de uma Rússia dependente de uma diplomacia que faz da energia 

uma arma de arremesso, de uma economia atrofiada, e de complexos nostálgicos 

projectados na seu estrangeiro próximo. O realista Kissinger terá pecado por algum exces‑

so de optimismo quando comparou a nova relação americano ‑russa, nascida do 

pós ‑11 de Setembro, à abertura da China aos EUA em 197246. Apesar das suspeições 

mútuas e da inevitável rivalidade geoestratégica, de que a Ásia Central é exemplo, a 

relação sino ‑russa atravessa o seu melhor período na história contemporânea. 

A génese da RPC ficou marcada pelo auxílio soviético. Actualmente é a Rússia 

que aproveita a pujança económica da China. Parceiras estratégicas de conveniência, 

estas duas potências emergem renascidas no deslocado eixo geopolítico mundial. A 

política de geometria variável e de fidelidades múltiplas instalou ‑se no domínio 

internacional. Os herdeiros dos dois maiores Impérios continentais adaptam ‑se às 

exigências dos novos tempos. A China e o seu vizinho do Norte encontraram nas 

sinergias geoestratégicas firmadas por via da interdependência económica a melhor 

maneira de se afirmarem face aos interesses ocidentais.NE

46 Kissinger, Henry, Precisará a América de Uma Política Externa?, Gradiva, Lisboa, 2003, pg. 295.
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O fim da hegemonia americana na América do Sul? 

Rússia, China e União Europeia como actores 

regionais?**

João Fábio Bertonha*

n Resumo:

O objetivo central deste texto é discutir a crescente presença de atores extra‑

regionais (Rússia, China e União Européia) no cenário econômico, político, cultural 

e estratégico da América do Sul e se essa presença significa uma erosão da tradicional 

hegemonia dos Estados Unidos. O papel do Brasil e seu relacionamento com estes 

quatro pólos será especialmente enfocado.
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Hegemonia, América do Sul, Estados Unidos, Brasil, China, União Européia, Rússia.  

n Abstract:

The main purpose of this paper is to discuss the growing presence of extra‑regional 

actors (Russia, China and European Union) in the economic, political, cultural and 

strategic scenario of South America and if it means an erosion of the traditional 

hegemony of the United States. The role of Brazil and its relationship with these four 

Great Powers will be especially stressed. 
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122 Introdução É um lugar comum, nos últimos anos, a afirmação de que a hegemonia dos 

Estados Unidos ao sul do rio Grande ou, ao menos, na América do sul, está em vias 

de terminar. Seguindo esta visão, no momento presente, a capacidade de Washington 

em influenciar os acontecimentos e/ou ter acesso aos recursos da América do sul 

está mais fraca do que nunca e estaríamos vendo o fim de uma longa história de 

dominação hegemônica ou mesmo imperial. 

Oliva (2000), por exemplo, apresenta a história da hegemonia dos EUA na 

América Latina como dividida em várias fases. Uma primeira (até 1898) seria pré‑

‑hegemônica; numa segunda (1898 ‑1945), o poder americano foi progressivamen‑

te, através de instrumentos econômicos, militares e culturais, removendo os riscos 

de intervenção alemã e a influência britânica e se firmou na região. Numa terceira 

(1945 ‑1969), esta hegemonia se consolidou, enquanto, numa quarta (1969 ‑1990), 

ela teria entrado em crise. Ainda para este autor, entre 1990 e 2000, essa hegemonia 

estaria se recompondo. Para o momento atual, provavelmente, a pergunta é se essa 

hegemonia está sendo desafiada tanto por atores internos como pela chegada/volta 

de outros, externos. 

Em linhas gerais, identifica ‑se essa perda de hegemonia dos Estados Unidos a 

partir de alguns elementos da realidade política e econômica da região nos últimos 

anos, como a formação de um grupo de países, os bolivarianos, com um discurso 

fortemente antiamericano; a ascensão política e econômica do Brasil e a crescente 

presença da Rússia, da China e da União Européia no cenário regional, com a simul‑

tânea retração dos EUA. 

Todos estes três tópicos são de interesse se queremos compreender essa possível 

diminuição da influência dos EUA, mas, neste artigo, meu foco será no terceiro item, 

discutindo se efetivamente novos atores extra ‑regionais estão atuando no continente, 

diminuindo a influência americana, nos últimos anos e qual a perspectiva para tal 

atuação no futuro imediato. 

Examinarei, assim, a atuação de quatro dos principais agentes do sistema inter‑

nacional de hoje (a Rússia, a União Européia, a China e os próprios Estados Unidos) 

e as várias armas que eles dispõem – a força militar e econômica, a vinculação cul‑

tural e a capacidade de obtenção de consenso – para tentarem atingir seus objetivos 

políticos, econômicos e estratégicos no continente. 

Não é, com certeza, uma imposição da História que atores extra ‑regionais 

sejam, obrigatoriamente, aqueles que ditam a agenda da região, se sucedendo uns 

aos outros, e talvez estejamos entrando em um momento em que um ator regional 
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123– o Brasil – pode conseguir um alto grau de autonomia e influência. Mas ainda não 

se visualiza a ocasião em que uma potência local esteja em condições (se é que isso 

é possível hoje, num mundo globalizado) de exercer uma hegemonia tamanha que 

Estados fora do continente ficassem completamente excluídos da geopolítica e das 

relações locais. Assim, pensar a influência dos principais atores da política mundial 

no continente hoje talvez seja de utilidade para compreender a inserção deste no 

mundo nos próximos anos. 

Por fim, ressalto um limite claro deste artigo, o qual, como se verá, trabalha 

essencialmente com os acontecimentos dos últimos anos, procurando definir ten‑

dências e possibilidades para o futuro. Como todo historiador e, especialmente, 

como todo historiador que resolve escrever sobre a história em pleno desenvolvi‑

mento, a história do tempo presente, os riscos de erro quando da análise de con‑

juntura são imensos. Espera ‑se, contudo, que a análise estrutural que procuramos 

fazer de forma simultânea a análise conjuntural alivie o problema e permita que 

tenhamos conclusões mais densas e menos imediatistas a respeito da problemática 

apresentada. 

A Rússia: o simbolismo de uma presença Nos últimos anos, muito se tem escrito a respeito 

da “volta de Moscou” à América Latina, ou seja, ao fato de que a Rússia, agora recu‑

perada do colapso da União Soviética, estaria dando uma atenção sem precedentes 

ao continente e criando uma base potencial de poder no mesmo. 

Essa volta, saudada por muitos com um necessário contrapeso aos Estados 

Unidos, seria perceptível no aumento do número de visitas de membros do alto 

escalão do governo russo às capitais da região e dos vínculos comerciais. Do mesmo 

modo, devido a presença de Brasil e Rússia no grupo dos BRICs, tornou ‑se comum 

ver Lula da Silva ao lado de Putin ou Medvedev, o que poderia indicar uma aliança 

entre Brasília e Moscou para se opor a hegemonia dos EUA no mundo. 

O sinal mais claro da “volta” russa, contudo, estaria no âmbito estratégico, atra‑

vés da crescente presença naval russa no Caribe e da formatação de uma aliança da 

Rússia com os países bolivarianos, como a Nicarágua, a Bolívia, Cuba e, claro, a 

Venezuela. As maciças vendas de armamentos russos ao governo de Hugo Chávez nos 

últimos anos seriam a prova e o maior símbolo desse novo ativismo russo, com os 

fuzis Kalashnikov, os helicópteros e caças Mig e os mísseis SAM cimentando as rela‑

ções entre Moscou, Caracas, La Paz e Havana e levando a criação de uma aliança entre 

a Venezuela e a Rússia em oposição aos EUA. 
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124 Parece ‑me, contudo, que estamos mais no campo dos mitos e da simbologia do 

que presenciando alterações reais no cenário estratégico na região. Não que não 

existam interesses e realidades palpáveis se alterando, mas retirar o manto das apa‑

rências é imperativo para colocar em perspectiva a ação russa. 

Na verdade, como sugerido por vários analistas (Jerome, 2007), as compras de 

armamentos russos pela Venezuela não significam a formatação de um eixo estraté‑

gico, mas envolvem uma preocupação em criar uma estrutura de defesa mínima 

contra os EUA e, especialmente, questões internas, como quebrar os vínculos das 

FFAA venezuelanas com os Estados Unidos e mantê ‑las ao lado do governo. 

Depois, esse rearmamento não conseguirá mudar uma situação objetiva, ou seja, 

que quaisquer tentativas venezuelanas de usar a força contra outros países da região 

causarão um inevitável envolvimento dos EUA, contra os quais a Venezuela tem 

opções militares limitadas. Parece pouco provável que Chávez se arriscasse a tanto e, 

na verdade, em que pese o seu discurso contra os Estados Unidos, o petróleo vene‑

zuelano continua fluindo para as refinarias destes, o que indica como o antiameri‑

canismo de Chávez é mais do que limitado.

Também a presença naval russa não é tão importante como se sugere e dificil‑

mente seria importante em caso de guerra. Assim como os EUA abandonaram a 

Geórgia na sua guerra contra a Rússia por considerar que a sua defesa militar era 

muito difícil e geopoliticamente arriscada, Moscou faria o mesmo se Caracas e 

Washington entrassem em confronto. Uma ação da frota russa no Caribe, tão próxi‑

mo dos Estados Unidos, já seria difícil na época da Guerra Fria e, hoje, com a força 

naval russa muito inferiorizada, quase impossível.

Assim, a visita de navios e aviões russos à Venezuela pode inflamar os ânimos 

nacionalistas e antiimperialistas nos dois países e demonstrar que a Rússia é uma 

potência de volta ao jogo. Do mesmo modo, interessa a Moscou vender seus arma‑

mentos e incomodar os Estados Unidos apoiando retoricamente Chávez, mas a 

América Latina, em termos estratégicos, está muito longe das preocupações russas e 

nenhum discurso ou venda de armas pode mudar o fato objetivo de que a Rússia está 

muito longe, e os Estados Unidos, na esquina.

Aliás, basta um exame mais detalhado das condições geopolíticas russas 

(Bertonha, 2009 e bibliografia ali citada) para perceber os limites da ação russa fora 

do seu entorno imediato. Ela é forte militarmente, mas sem capacidade real de pro‑

jeção de poder além oceano. Apesar de ser um grande mercado para produtos, espe‑

cialmente agrícolas, da América Latina, sua economia é dependente do petróleo e 
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125pouco desenvolvida. Seu apelo cultural na região é limitado e, na América Latina, sua 

única proposta que tem clara repercussão, em termos ideológicos, é o rompimento 

da unipolaridade americana. Seus avanços na região foram razoáveis, mas não impli‑

cam na formação de um eixo pró ‑Rússia no continente, seja com Chávez e muito 

menos sem ele.

A China: comércio e alianças políticas Dado o impressionante crescimento da economia 

chinesa recentemente e sua crescente força diplomática e militar, é fácil concluir que 

o país tem potencial para se tornar um ator relevante na economia e na geopolítica 

regionais nos próximos anos. Tal conclusão fica ainda mais forte quando verificamos 

os impressionantes avanços em termos de relacionamento comercial e bilateral entre 

os países do continente e a China nas últimas décadas.

Na América Latina, a influência econômica chinesa está crescendo, especialmen‑

te depois que a China percebeu que, no continente, ela poderá encontrar boa parte 

do que precisa para continuar o seu crescimento econômico acelerado, ou seja, 

matérias primas e alimentos. O fluxo do comércio entre a China e a América Latina 

tem crescido num ritmo impressionante1 e o país se tornou um dos principais sócios 

comerciais dos latinos. Alguns investimentos chineses também começam a fluir para 

a região, especialmente para as obras de infra ‑estrutura que garantam o fluxo dos 

produtos para a China, como em ferrovias e portos.

Para a China, o comércio com a América Latina é secundário frente a seus vín‑

culos asiáticos e ocidentais, mas é de seu interesse incrementá ‑lo, assim como com 

a África e o Oriente Médio. E é de suma importância para a América Latina, cuja 

dependência do mercado chinês está crescendo rapidamente.

O relacionamento comercial com a China, com certeza, não afeta a todos os 

países da mesma forma. Para alguns, como os grandes produtores de soja, ferro e 

outras matérias primas, como o Brasil, o Chile, a Argentina e o Peru, o mercado 

chinês é um escoadouro seguro de seus produtos e fonte de divisas. Para outros, mais 

diretamente ligados ao mercado americano, como o México e a América central, esta 

relação é menos forte. Os investimentos chineses na região também são mínimos e 

a anos ‑luz dos americanos ou europeus (He, 2008, p. 11 ‑12). Em linhas gerais, 

contudo, a presença econômica chinesa no continente é uma novidade inimaginável 

1 Ver dados numéricos em Roett e Paz (2008) e He (2008).
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126 anos atrás e que rompeu, especialmente no caso de alguns países, uma centenária 

dependência do mercado norte ‑americano ou europeu.

Os interesses da China na América do sul são, em essência, os relacionados ao 

comércio, além do tradicional boicote a Taiwan. Mas eles não se limitam a isto. A 

China também procura ampliar os vínculos políticos com a região, pelo que tem 

investido em atividade diplomática intensa, assim como na cultura. Em 2006, foi 

fundado o primeiro Instituto Confúcio da América Latina, na cidade do México e o 

interesse pela cultura e língua chinesas é crescente no continente.

Enfim, podemos notar sem dificuldade que a presença chinesa na América latina 

é uma novidade, crescente e que já tem provocado alterações de peso, especialmen‑

te nos fluxos comerciais.

No entanto, os problemas da China para estabelecer ‑se como força de importância 

na América Latina são inúmeros. Em primeiro lugar, apesar de um aumento das vendas 

de armamentos e dos contatos entre as FF AA da América Latina e da China, eles con‑

tinuam mínimos. A China, além disso, apesar da presença de algumas facilidades de 

inteligência em Cuba (Horta, 2009), não dispõe de nenhum tipo de projeção estraté‑

gica real na região e está muito distante para exercer qualquer contrapeso, em termos 

militares, ao Pentágono. Enquanto China e EUA não estabelecerem uma rivalidade 

estratégica ou militar real, isso não será um problema. Mas, potencialmente, é um 

elemento que enfraquece a posição de Pequim na região.

Em segundo, sua força cultural e seus vínculos simbólicos com os latino‑

‑americanos – apesar da existência de uma crescente comunidade chinesa – são 

mínimos, o que demanda ainda mais esforços para a consolidação de uma parceria 

estratégica. A simples distribuição numérica dos Institutos Confúcio no mundo2, aliás, 

indica a pouca prioridade da América Latina na política cultural chinesa. Por fim, fica 

a pergunta se a América Latina – ou, ao menos, seus países centrais – está realmente 

disposta a aceitar o papel que, a princípio, parece reservado ao Terceiro Mundo no 

sistema chinês.

Efetivamente, se examinarmos as tabelas de exportação e importação chinesas, 

poderemos chegar a algumas conclusões interessantes. A China parece ter se tornado 

realmente uma grande usina de produção industrial, a qual importa e exporta em 

2 Ver http://english.hanban.edu.cn. Acesso em 27/4/2010. A concentração de sedes deste instituto na Ásia, 

América do norte e Europa é marcante, ao menos no presente momento. 
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127ritmo acelerado. Os fluxos comerciais, contudo, não são homogêneos e indicam 

claramente o papel de cada região do planeta dentro do “sistema chinês”, sendo o 

Ocidente o grande consumidor e o Terceiro Mundo o fornecedor de insumos a 

serem processados.

Desse modo, não impressiona que os grandes superávits chineses sejam com os 

ocidentais e que eles tenham até um pequeno déficit com os países mais pobres. 

Fornecer alimentos e matérias primas é o papel do Terceiro Mundo neste sistema 

chinês e fica a pergunta se ele é realmente atrativo para os países da região ou, ao 

menos, para os industrializados.

Por fim, o maior obstáculo a uma influência realmente decisiva da China no 

continente, em provável senso antiamericano, é simplesmente que, no momento 

atual, ela não a deseja. Para a China, o reforço dos laços comerciais e políticos com 

os latino ‑americanos é mais do que interessante. Mas, no caso de um real desconfor‑

to dos EUA com esse reforço, Pequim provavelmente recuaria antes que fossem 

criadas tensões excessivas com seu principal parceiro no mundo3.

Em resumo, a China chegou para ficar numa região onde ela era tradicional‑

mente ausente e sua presença econômica tende a crescer nos próximos anos, o que 

dá, aos países latino ‑americanos, novas opções de inserção comercial no sistema 

econômico mundial. No entanto, os limites de sua atuação são evidentes e a possi‑

bilidade de ela exercer uma influência hegemônica na região, limitada.

A Europa: o soft power e seus limites Frente à Rússia e China, a ação européia na América 

Latina tem dois diferenciais de peso. O primeiro é que a atuação dos países euro‑

peus na região não é uma novidade, muito pelo contrário. E, em segundo, a União 

Européia ainda não tem uma política externa comum, pelo que avaliar a ação euro‑

péia na América Latina é abordar não apenas as iniciativas de Bruxelas, como tam‑

bém de Paris, Berlim, Roma, Lisboa e vários outros, o que com certeza dificulta a 

análise.

De qualquer forma, a posição européia no continente está mais do que assegu‑

rada. Os vínculos históricos, culturais e étnicos são antigos e a imagem da União 

Européia é, em geral, positiva. Não há nenhuma questão estratégica ou militar que 

3 Para a relutância chinesa, ver Arnson, 2007. Para o caso de Cuba e dos cuidados chineses em não alimentar 

quaisquer rivalidades estratégicas com os EUA por causa de Havana, ver Horta, 2009, p. 38 ‑39.
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128 separe os dois continentes e a relação política entre os principais países latino‑

‑americanos e europeus é, em geral, harmoniosa. Os vínculos econômicos são inten‑

sos4, com fluxos comerciais crescentes e presença maciça de investimentos e empre‑

sas européias no continente, especialmente no Cone sul. A princípio, podemos dizer 

que a presença da Europa ao sul do rio Grande está mais do que consolidada.

Há, com certeza, muito a ser aperfeiçoado neste relacionamento. No campo 

comercial, os problemas internos ao Mercosul e a relutância européia em abrir seus 

mercados agrícolas têm dificultado a formatação de acordos comerciais entre os dois 

blocos que poderiam dinamizar ainda mais o comércio. Uma política externa 

comum, nos dois lados do Atlântico, também poderia facilitar a ação conjunta em 

órgãos internacionais.

Outro aspecto que poderia ser mais explorado pela Europa é o cultural, campo 

fundamental para o exercício do soft power e que a Europa não tem negligenciado, mas 

ao qual que valeria a pena dedicar ainda mais atenção, dadas as especificidades da 

América Latina no mundo. Na minha visão, este é um dos grandes elementos de 

poder com que conta a Europa no continente e, por isto, creio que vale a pena explo‑

rar melhor seus parâmetros e possíveis contornos.

Dificilmente seria possível encontrar um local onde os laços culturais com a 

Europa são mais fortes do que nos países da América Latina e, especialmente, no 

Mercosul. De fato, apesar da forte presença africana no Brasil e dos índios em todo 

o Cone Sul, a cultura dominante tanto no Brasil, como na Argentina e Uruguai (com 

um pouco menos de predominância no Paraguai) é a européia, conforme demons‑

tram os padrões de comportamento, língua, religião, etc.

Além disso, quantos descendentes de europeus vivem nesses países? Mesmo 

assimilados e pensando como brasileiros ou argentinos, podemos calcular, por 

baixo, uns trinta milhões de descendentes de italianos, vinte e cinco milhões de 

espanhóis, dez ou quinze milhões de alemães e uns cinqüenta milhões de portugue‑

ses, sem falar de poloneses, russos, escandinavos e outros. Se a idéia da União 

Européia de aumentar a sua influência em certas regiões do mundo via cultura e 

origens comuns têm alguma chance de dar certo, é na América Latina e, especial‑

mente, no Mercosul. Na África Negra, Oriente Médio ou China, realmente, tais ele‑

4 Para um bom resumo numérico da força desses vínculos, ver o recente Recent Economic Relations between Latin America 

and the Caribbean and the European Union ahead of the Madrid Summit, disponível em www.sela.org. Acesso em 30/4/2010. 
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129mentos inexistem e os parâmetros de qualquer relacionamento seriam simplesmen‑

te interesses econômicos e estratégicos. 

Mesmo assim, os problemas europeus são vários quando se pensa na arma cul‑

tural para ampliar a sua influência na América Latina. Em primeiro lugar, seria pre‑

ciso realmente investir nesse instrumento, nesse diferencial europeu, o que, aparen‑

temente não está acontecendo. Afinal, quando examinamos os sites das principais 

fundações culturais européias (Instituto Cervantes, Goethe, Dante Alighieri, etc.), o 

quadro que surge é de um lugar importante para a América Latina, mas não predo‑

minante.

No Instituto Cervantes, por exemplo, das suas setenta e três unidades principais, 

trinta e seis estão na Europa, quinze no mundo muçulmano e apenas nove na 

América do sul, todas no Brasil, o que é lógico por ser o único país onde faria sen‑

tido o ensino da língua espanhola. Já o Instituto Camões de Portugal dispõe de 18 

centros culturais, dos quais apenas um no Brasil, frente a cinco na Ásia, dez na África 

e dois na Europa, enquanto, das muitas unidades do British Council, apenas doze 

estão na América Latina. O mesmo se repete no caso italiano (com nove dos seus 

cerca de noventa institutos culturais na América Latina) e no alemão, onde a presen‑

ça maior é na própria Europa e na Ásia5.

É evidente que esta amostragem não é perfeita, pois não incluem centros asso‑

ciados, outras iniciativas culturais, etc. Mas elas fornecem ao menos alguma indica‑

ção de prioridades, em termos de política cultural, dos principais países europeus. E 

estas prioridades parecem ser as áreas tradicionais de ação externa de cada país 

(como as ex ‑colônias no caso de Portugal ou na bacia do Mediterrâneo no italiano), 

a Ásia e a própria Europa, especialmente a oriental, onde cada país parece interessa‑

do em reforçar sua posição frente aos outros, numa disputa geopolítica interna à 

União Européia.

Esse é realmente um problema da política cultural européia, ou seja, a sua desu‑

nião. As várias redes culturais criadas pelos países europeus parecem mais competir 

do que cooperar num projeto comum, o que dificulta quaisquer ações fora do velho 

continente. E, mesmo quando a iniciativa cultural parte da União Européia como 

instituição, a pouca prioridade da América do sul fica evidente. Basta recordar, a 

5 http://www.cervantes.es; http://www.instituto ‑camoes.pt; http://www.esteri.it; http://www.goethe.de e 

http://www.britishcouncil.org/. Todos os acessos em 30/4/2010. 
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130 propósito, os onze European Union Center of Excellence que ela financia há anos nos Estados 

Unidos, enquanto apenas agora se alocaram recursos para um Instituto de Estudos 

europeus no Brasil.

Enfim, a política cultural da Europa reflete a sua própria desunião interna e a 

prioridade relativamente pequena dada a um continente onde a arma cultural pode‑

ria ter um impacto substancial, o que atrapalha as ações de Bruxelas no continente. 

Outro problema crucial é que uma política baseada apenas na boa vontade, na cul‑

tura e na proximidade afetiva dificilmente conseguirá resultados sem a associação de 

outros elementos.

Na verdade, a experiência histórica indica que uma política externa predomi‑

nantemente baseada em soft power, em vínculos culturais ou emocionais, normalmen‑

te é posta em prática quando uma nação não tem condições econômicas e militares 

de exercer poder de forma mais direta e que, além disso, raramente consegue efeitos 

significativos a não ser quando associada a elementos mais clássicos, como a influ‑

ência política e militar direta.

Bons exemplos desse caso podem ser encontrados nos anos do entre ‑guerras do 

século XX e justamente com exemplos europeus. Países como Itália ou Espanha (e, 

até certo ponto, Portugal) tentaram exercer algum tipo de influência na política 

latino ‑americana neste período, mas não dispunham dos meios para agir como os 

países mais ricos e bem armados. Elas, assim, buscaram meios alternativos de ação, 

como a elaboração de uma política externa fortemente centrada em vínculos cultu‑

rais e ideológicos6.

Em geral, estas políticas não deram o retorno esperado. Em parte, porque alguns 

dos pressupostos delas não eram verdadeiros. A maioria das coletividades de imi‑

grantes, por exemplo, não estava disposta a ser manipulada pelos seus países de 

origem, quando não eram majoritariamente contrárias aos governos no poder na 

Europa. Mas o problema central era a falta de elementos mais sólidos, de hard power, 

que pudessem ser usados para apoiar e reforçar os elementos de soft. Frente às van‑

tagens econômicas e pressões militares que os futuros Aliados e, especialmente, os 

Estados Unidos, eram capazes de fazer na América Latina, os vínculos culturais e 

outros se tornavam questão menor.

6 Ver, apenas a titulo de exemplo, Bertonha (2001 e 2008); Gomez ‑Escalonilla (1988 e 1992) e Paulo 

(2000). 
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131Não espanta, assim, que os projetos de Roma, Lisboa e Madrid tenham falhado 

quase totalmente, o que indica que quaisquer projetos hegemônicos europeus no 

continente, baseados apenas na força cultural, estão fadados ao fracasso.

Construir uma efetiva parceria estratégica e militar com a América Latina seria, 

pois, a opção para reforçar os vínculos culturais e comerciais e estruturar um novo 

eixo de poder no mundo. O grande problema, nesse ponto, é que não apenas a 

Europa não tem condições militares de sustentar tal projeto, como que a sua forma‑

tação só teria sentido no caso de Europa e América Latina se unirem numa grande 

coalizão contra a potência dominante na região, os Estados Unidos. No entanto, 

diferenças ocasionais à parte, os principais países da América Latina e a Europa são 

aliados de Washington e a hipótese de conflito entre estes três pólos do Ocidente é 

quase zero, o que torna qualquer colaboração estratégica real menos importante.

Em resumo, a Europa tem espaço assegurado no continente, com uma presença 

econômica substancial, afinidades políticas e uma relação cultural que, se melhor 

explorada, pode trazer bons resultados. Mas tais elementos de poder, por si só, não 

levariam a América do sul (e muito menos a América central e o México) da órbita 

de Washington para Bruxelas a não ser que conjugados com um imenso esforço 

militar e estratégico que a União Européia não pode e nem vê sentido em fazer, o 

que indica os limites da sua atuação no continente latino ‑americano.

EUA: uma hegemonia não mais assegurada Os Estados Unidos, desde o início do século XX 

e, especialmente, pós ‑1945, têm uma presença fortíssima no continente. Cultural, 

econômica e militarmente, a América Latina, salvo exceções pontuais (como a 

Nicarágua no passado ou a Venezuela hoje) e alguns momentos de desafio limitado 

por atores extra ‑regionais (como os alemães no entre ‑guerras e os soviéticos durante 

a Guerra Fria), sempre tem girado em torno da órbita de Washington.

É óbvio que a margem de manobra de países pequenos e dependentes dos EUA, 

como o Haiti ou El Salvador, e de outros maiores e mais desenvolvidos (como o 

Brasil ou a Argentina) não era igual e a vontade e/ou capacidade americana de exer‑

cer poder no continente teve altos e baixos. Mas, para os planejadores estratégicos e 

econômicos em Washington, o fato do Hemisfério ocidental ser uma área quase 

exclusiva de ação americana parecia um fato consumado.

Na verdade, a posição dos EUA no continente ainda é bastante sólida. Em termos 

econômicos, a América central e o Caribe já são, na prática, parte dos Estados Unidos. 

Os recursos da América do sul continuam disponíveis para a economia americana, e, 

em 2007, o comércio da América Latina com os EUA ainda era mais de cinco vezes 
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132 aquele chinês (US$ 561 bilhões de dólares vs. US$103 bilhões. Cf He, 2008, p. 19), 

ao mesmo tempo em que o estoque de investimentos americanos superava astrono‑

micamente o chinês.

Culturalmente, a influência dos EUA ainda é predominante e a capacidade do 

Departamento de Estado e de outros órgãos americanos em influir na política regio‑

nal, especialmente em alguns países, continua imensa.

Estrategicamente, por fim, os EUA estão numa posição mais do que privilegiada. 

Eles contam com uma presença militar direta em vários países da América central e 

bons contatos com as forças armadas de boa parte do continente. Os EUA também 

contam com uma relação especial com a Colômbia (Scardamaglia, 2008), em cujo 

território existem bases que servem como verdadeiros postos avançados do 

Pentágono no continente. Sua força naval, reestruturada agora na IV Frota, também 

domina, potencialmente, as águas ao redor das Américas.

Enfim, mesmo se considerarmos os países bolivarianos que colocam os EUA como o 

inimigo principal dentro das suas estratégias nacionais de defesa (como a Venezuela. 

Cf. Cardoso, 2006), não há nenhum problema militar sério para os EUA na região. Não 

espanta que, nas publicações militares americanas, as questões relacionadas à América 

Latina, ao menos no momento atual, se refiram especialmente a drogas, narcotráfico, 

imigração ilegal e problemas mais policiais do que estritamente de defesa.

Mesmo assim, a presença de novos atores na região está incomodando os 

Estados Unidos e levando a um debate, no país, sobre se a América Latina foi “per‑

dida” e, se é o caso, como reverter isto.

O problema central, a princípio, parece ser a China. A presença militar russa 

incomoda, mas é claramente uma questão menor. A perda de ao menos parte da 

ascendência política e cultural frente aos europeus também não agrada, mas a Europa 

é uma aliada e tal perda não parece comportar graves riscos para a segurança ou a 

prosperidade dos EUA. A questão central é realmente a crescente presença comercial 

chinesa e seus potenciais riscos estratégicos.

Claro que o primeiro problema, para os planejadores americanos, é saber até 

onde vão as ambições chinesas. Setores conservadores da mídia americana sugerem 

que o avanço comercial chinês no continente é o primeiro estágio de um plano chi‑

nês para desafiar Washington no seu quintal, inclusive em termos militares7. Isso é, 

7 Ver, apenas como exemplo, Bussey e Garvin (2001), onde se identificam parcerias chinesas com o Brasil e Cuba 

no campo espacial como ameaça potencial aos EUA no campo da espionagem e da guerra anti ‑satélite. 
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133com certeza, prematuro. Como analistas mais qualificados sugerem, a ameaça militar 

chinesa aos EUA via presença na América Latina é, no futuro visível, praticamente 

inexistente. No entanto, os riscos de uma perda de influência econômica e política 

dos Estados Unidos na região à medida que a influência chinesa aumenta são reais e 

isso demandaria, segundo vários autores, alguma reação de Washington (Cole, 2006, 

entre outros).

Nesse momento, o governo dos EUA parece oscilar entre tímidas iniciativas para 

conter o avanço chinês e certa apatia motivada pelos problemas maiores no Oriente 

Médio e na área doméstica. Sugestões para recuperar o terreno perdido são, como se 

verifica na imprensa norte ‑americana, abundantes e caminham, normalmente, na 

direção de maior abertura comercial8 ou iniciativas culturais. Idéias de relançar ini‑

ciativas mais ou menos esquecidas, como a de uma área de livre comércio das 

Américas, também têm surgido.

No entanto, a capacidade da economia estadunidense, neste momento, em 

absorver mais produtos do continente e/ou investir parecem limitadas, o que facili‑

ta a investida chinesa. Quando pensamos no México ou na América central, pratica‑

mente já incorporadas ao espaço econômico norte ‑americano, os EUA com certeza 

tem muito mais capacidade para, através de novos acordos comerciais ou pressão, 

diminuir a influência econômica chinesa. Para a América do sul, contudo, esta capa‑

cidade é questionável.

Para tornar o quadro ainda mais complexo, a grande ascendência americana no 

continente, a estratégica, é quase inútil no que se refere a questões comerciais. Se 

fosse necessário, a Marinha americana poderia com tranqüilidade bloquear os ocea‑

nos e impedir as ligações do continente com a China. Mas isso só seria justificável, 

politicamente, em caso de guerra entre China e EUA, o que não se avizinha no hori‑

zonte.

Os EUA, assim, ainda contam com elementos consideráveis de atuação na região 

e a ação nova ou renovada de China, Rússia ou Europa não tem potencial, no 

momento imediato, de alterar este cenário. A grande reviravolta geopolítica na 

região, na verdade, seria a continuidade do crescimento do poder brasileiro. Um 

8 Nos órgãos conservadores, a idéia de que os EUA estão perdendo terreno na América Latina e de que a melhor 

resposta possível é um reforço do liberalismo na região é uma das mais difundidas. Ver, por exemplo, 

Johnson (2005). Ver também Hakim (2006). 
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134 Brasil líder da América do sul e ator global representaria realmente uma mudança de 

peso e talvez seja analisando as relações brasileiras com Rússia, China, Europa e EUA 

que possamos compreender a dinâmica do poder no continente nos próximos anos.

O fator central: o Brasil Se as projeções se confirmarem, o Brasil está entrando num novo 

momento da sua história. Economicamente, caminha rapidamente para se tornar um 

dos principais motores globais. Em termos estratégicos, especialmente desde a elabo‑

ração da nova Estratégia Nacional de Defesa em 2008 e da Parceria estratégica com 

a França em 2009, identifica ‑se uma crescente melhora nas capacidades militares e 

estratégicas nacionais. Por fim, sua capacidade de liderança na América do sul e nos 

foros internacionais continua a crescer. Se isso continuar – e a questão realmente é 

se esse processo prosseguirá – o Brasil assumirá uma posição especial no mundo e, 

especialmente, no continente, de forma que a relação com Brasília se tornará a chave 

para qualquer um que queira ter uma presença na América do sul.

Sendo assim, não espanta o cuidado dos quatro grandes atores extra ‑regionais 

em cultivar esta relação. O Brasil, contudo, está sendo muito cuidadoso em não criar 

dependências excessivas com um ou outro país e em manter as portas abertas com 

todos. Um exame mais cuidado das parcerias brasileiras com as grandes potências 

indica, efetivamente, as prioridades do Itamaraty e os cuidados em garantir que os 

objetivos de liderança na América do sul e de maior influência internacional do 

Brasil sejam atingidos.

No que se refere à Rússia, é clara a crescente, e inédita, sinergia entre Moscou e 

Brasília: as relações comerciais e diplomáticas estão mais intensas do que nunca e há 

espaço crescente para parcerias nas áreas técnicas e em outras9. Nas organizações 

internacionais e dentro do grupo dos BRICs, Brasil e Rússia são aliados, numa par‑

ceria inimaginável anos atrás, na luta para conseguir maior espaço de decisão nas 

organizações e no sistema internacional.

Na realidade, o que mais aproxima os dois países é a sua visão comum de que 

o mundo unipolar americano deve ser superado em favor de outro, multipolar, em 

que as potências regionais tenham voz cada vez maior. É a partir dessa percepção que 

as duas nações estão conseguindo se aproximar neste início de século10.

9 Ver os dados constantes no site http://www.brasil ‑russia.com.br/dados_estatisticos.pdf. Acesso em 24 ‑2‑

‑2010. Também de suma importância para a história das relações russo ‑brasileiras e sua atualidade são os 

artigos reunidos em Zhebit (2009). 
10 Ver os textos reunidos em Vizentini e Wiesebron (2006) e, especialmente, Zubelzú (2000). 
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135No entanto, em que pesem as boas relações entre Moscou e Brasília, não creio 

que interessaria ao Brasil participar de uma possível aliança entre os países do cha‑

mado eixo bolivariano e Moscou contra os Estados Unidos e, pelo contrário, o 

governo brasileiro tem trabalhado para conter e moderar Chávez e manter a amizade 

de Washington. O próprio governo russo, como já indicado, também não tem este 

interesse e, portanto, a relação entre a Rússia e o Brasil, apesar de próxima, não 

ultrapassará um limite máximo em termos de confrontação com Washington.

Com a China, o Brasil compartilha, assim como ocorre com a Rússia, o esforço 

em criar um mundo multipolar e em modificar os termos das relações econômicas 

e da distribuição de poder globais. Isso, claro, tem aproximado a política externa dos 

dois países, que tem atuado de forma conjunta em vários foros. O comércio crescen‑

te entre Brasília e Pequim também é uma realidade, assim como a colaboração no 

campo espacial e outros. Em 2009, aliás, pela primeira vez na história, a China se 

tornou a primeira parceira comercial do Brasil (Pautasso, 2010).

Em termos políticos, apesar da proximidade crescente entre Brasília e Pequim, a 

formatação de um eixo entre as duas capitais em oposição estratégica aos EUA, con‑

tudo, é uma perspectiva no mínimo fantasiosa, dado que não interessa a China e nem 

ao Brasil.

Na economia, o Brasil parece especialmente preocupado com a chegada maciça 

de produtos chineses ao seu mercado e com a ação cada vez mais ostensiva de empre‑

sas chinesas no seu entorno sul ‑americano. A falta de tradição chinesa em investimen‑

tos e suas desconfianças nesta questão também prejudicam uma associação econômica 

do espaço sino ‑latinoamericano que vá além do puramente comercial.

No tocante a Europa, União Européia e Brasil assinaram um protocolo de par‑

ceria em Lisboa em 2007, o que ampliou a cooperação em várias áreas. Com a 

Europa, as relações comerciais e econômicas são densas (em que se pesem os con‑

flitos comerciais, as dificuldades para criar uma área de livre comércio entre o 

Mercosul e União Européia e outros pontos de discordância – Calcagnotto, 2008) e 

as afinidades políticas e simbólicas maiores do que as diferenças (Dri, 2009; Gratius, 

2007, p. 27 ‑28).

As relações culturais tem um potencial imenso de crescimento e o Brasil, inclu‑

sive, tem investido na exploração da lusitanidade com Lisboa e outros países de 

língua portuguesa, ainda que com resultados limitados (Myamoto, 2009). Com a 

parceria estratégica assinada entre Paris e Brasília em 2009 (substanciada em imensas 

vendas de armamento francês para as Forças Armadas brasileiras), além disso, a 

impressão que se tem é que a Europa se tornou a aliada preferencial do Brasil.
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136 Na verdade, o primeiro problema dessa análise é que essa relação estratégico 

militar do Brasil é com Paris, e não com Bruxelas. Isso tem levado, inclusive, a rea‑

ções de outros países europeus. Na sua visita ao Brasil em fevereiro de 2010, por 

exemplo, o primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi buscou maneiras de com‑

pensar a aliança do Brasil com a França, utilizando ‑se tanto das vendas e colaboração 

na área militar, como recordando os laços históricos e populacionais da Itália com o 

Brasil. Portugal, Espanha e Alemanha também parecem estar procurando reforçar 

seus vínculos com Brasília a partir das armas disponíveis, culturais ou econômicas. 

Não há, pois, uma União Européia em aliança com o Brasil, salvo em temas pontuais, 

mas vários Estados soberanos europeus em ação.

Depois, essa parceria estratégica entre Brasil e França tem limites mais do que 

evidentes. Em primeiro lugar, não está claro quais os fins da mesma. Um desejo de 

oposição simbólica aos Estados Unidos e um desejo de manifestar independência 

frente a Washington parece estar presente, mas nem Paris nem Brasília teriam inte‑

resse em levar esta oposição para o campo estratégico e militar de forma efetiva, já 

que Washington é aliado preferencial de ambos.

Do mesmo modo, é questionável se Paris abandonaria suas alianças chave, como 

a OTAN, a União Européia ou sua relação de afinidades e diferenças com os Estados 

Unidos, em favor do Brasil. Efetivamente, até quanto os Estados francês e brasileiro 

estariam dispostos a investir em torno dessa aliança? Paris e Brasília parecem dispos‑

tas a aceitar alguns ônus, mas só até certo ponto (Rudzit e Nagami, 2009).

De qualquer modo, a aliança atende perfeitamente os objetivos estratégicos e 

militares do Brasil atual. Ela permite, em termos geopolíticos e simbólicos, um dis‑

tanciamento do poder americano, mas sem causar temores excessivos entre os ame‑

ricanos. Uma parceria estratégica com a Rússia ou a China teria acendido inúmeras 

luzes vermelhas em Washington, mas uma com a França (que, além disso, se dispôs 

a transferir a tecnologia ambicionada pelos militares brasileiros) nem tanto. Assim, 

simbolicamente, reafirmam ‑se a independência e a nova confiança brasileiras sem 

assustar Washington.

Esta, aliás, é uma das preocupações centrais do Brasil, ou seja, a de manter exce‑

lentes relações com um aliado histórico, com o qual mantém uma relação econômi‑

ca e cultural intensa e que continuará a ser, claramente, a força dominante no conti‑

nente pelo futuro previsível. Assim, criam ‑se espaços (como a Unasur e o Conselho 

de Defesa da América do sul) sem a participação dos Estados Unidos, de forma a 

demonstrar autonomia, mas deixando claro que o foco destas instituições não é 
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137antiamericano (Senhoras, 2010; Calle, 2009). Ou manifesta ‑se preocupação pela 

reativação da Quarta Frota dos EUA no Atlântico ou pelas bases dos EUA na Colômbia, 

mas sem tomar atitudes concretas contra elas (Bertonha, 2005 e 2008ª).

A assinatura de um acordo de cooperação em temas de Defesa com os EUA em 

abril de 2010, que visa fortalecer o diálogo bilateral sem estabelecer vínculos mais 

densos dentro do tema (como no acordo entre os EUA e a Colômbia do ano ante‑

rior) é outro sinal dessa preocupação. Alguns analistas chegam a mencionar que o 

Brasil procura um tacit agreement com os Estados Unidos pelo qual estes reconheceriam 

a ascendência brasileira na América do sul e teriam, em troca, um aliado confiável e 

amigo ao sul do Panamá. Talvez seja possível.

Em resumo, o Estado brasileiro não ambiciona substituir plenamente, num jogo 

de soma zero, a hegemonia americana na América do sul pela sua e a idéia de um 

conflito armado entre países tradicionalmente aliados e próximos é quase inconcebí‑

vel. Mas Brasília está claramente procurando deixar clara, ao mesmo tempo em que 

reforça a cooperação, a sua autonomia frente a Washington (Pecequilo, 2008; Gratius, 

2007, p. 26) e em delimitar um espaço mínimo de influência exclusiva e, talvez, a 

formatação de um eixo Washington ‑Brasília para estabilizar e comandar o continente.

Portanto, a ascensão brasileira enquanto potência de ambições globais, supondo 

que não seja interrompida, tanto reflete a perda de hegemonia dos EUA na região 

(que permite ao Brasil a ocupação crescente de espaços econômicos e políticos), 

como é um fator que acelera esta perda. Com seus vínculos comerciais, políticos e 

econômicos crescentes com a Europa, a China e, em menor nível, a Rússia, mas sem 

romper frontalmente com os Estados Unidos, o Brasil representa claramente a nova 

e complexa realidade do continente.

Conclusão Uma análise superficial de parte do publicado pela mídia nos últimos anos indi‑

caria a formatação, na América Latina, de três eixos de poder: um russo, centrado nos 

países bolivarianos; um americano, com controle da América central e do México, 

uma firme cabeça de ponte na Colômbia e talvez no Peru e um europeu (ou francês) 

com base no Brasil. Nesse cenário, a China seria a presença na sombra e haveria espa‑

ços para jogos geopolíticos os mais diversos, com Caracas e Bogotá, por exemplo, 

servindo de peões nas tensões entre Moscou e Washington, como ocorria em outras 

partes do mundo durante a Guerra Fria.

Este cenário é completamente irreal. Não vemos, na América Latina, hoje, um 

cenário de reais polarizações, com sólidas alianças formalizadas contra inimigos 
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138 definidos. As alianças são fluidas e refletem mais interesses comuns (como o desejo 

de Washington e Bogotá de controlar as FARC ou de Caracas e Moscou em se mostrar 

desafiadores frente aos EUA) do que reais eixos geopolíticos distintos. Isso não sig‑

nifica dizer que não existam alianças mais sólidas ou diretrizes mínimas sendo 

seguidas, mas estamos muito longe de uma rede de alianças diferenciadas no conti‑

nente, que separassem os vários países em blocos e os ligassem a uma ou mais 

potências extracontinentais.

Nesse cenário, parece razoável afirmar que a hegemonia dos EUA não é mais um 

dado imutável da realidade. Vários outros atores têm atuado com mais força na 

região e a ascensão brasileira também representa um dado novo na geopolítica 

regional. Tudo isso tem representado uma diluição de uma hegemonia que, se nunca 

foi absoluta (especialmente frente aos grandes países, como Brasil ou Argentina), era 

muito mais sólida em anos anteriores. Por outro lado, ainda é muito cedo para que 

ela seja efetivamente questionada, se é que um dia o será.

Cada ator extra ‑regional conta, na verdade, com certas vantagens frente aos EUA 

para o seu jogo na região, mas, no conjunto, a soma americana ainda é maior. A 

China tem uma presença comercial e econômica crescentes, mas sem retaguarda 

estratégica. A Rússia oferece armamentos e compensações no plano simbólico, mas 

não mais do que isso, enquanto a Europa conta com força cultural e vínculos histó‑

ricos e políticos que podem ser potencializados e forte presença econômica, mas 

pouco desejo e capacidade de uma relação militar e estratégica mais densa.

Já os EUA têm uma presença econômica mais do que firme na região (e, na 

verdade, já incorporou a América central e o Caribe ao seu espaço próprio), um 

apelo cultural e político enfraquecido, mas ainda de suma importância, e uma pre‑

ponderância estratégica – através do seu domínio naval, das bases na Colômbia e em 

outros países e do seu próprio gigantismo militar – na região que não pode ser 

questionada. Tais vetores de poder podem não ser suficientes para que a América 

Latina continue a ser o American backyard, mas são mais do que suficientes para que o 

espaço latino ‑americano continue a orbitar em volta de Washington.

Orbitar, contudo, não significa mais hegemonia no sentido pleno. Para o México 

e a América central, a vinculação aos Estados Unidos é tão intensa (até demografica‑

mente) que sua margem de manobra enquanto Estados soberanos continua, como 

sempre, pequena. Não obstante, para ao menos para boa parte da América do sul 

(excluindo a Colômbia e talvez o Peru), a vinculação, em diferentes gradações (econô‑

mica com a China, cultural com a Europa e simbólica com a Rússia) com outros países 

indica uma nova realidade e uma complexidade crescente para as ações dos EUA.
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139A ascensão brasileira enquanto potência de ambições globais e sua rede de rela‑

ções com Bruxelas, Pequim, Moscou e Washington indica claramente a nova e com‑

plexa realidade do continente. Como já ressaltado, o Estado brasileiro não ambicio‑

na confrontar diretamente a hegemonia americana na América do sul, mas Brasília 

está procurando delimitar um espaço mínimo de influência exclusiva e, nesse esfor‑

ço, suas relações multipolares são um elemento importante. Russos, chineses e 

europeus podem, com suas ações no continente, dentro do projeto brasileiro e atra‑

vés dele, aumentar a sua influência local em detrimento da dos EUA, mas excluir os 

Estados Unidos da América, geografia a parte, ainda é algo inimaginável num futuro 

concebível.NE
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A União Europeia e o Programa Nuclear do Irão: uma 

diplomacia coerciva?

Cláudia Silva*

n Resumo:

O Programa Nuclear do Irão denunciado em 2002 pela Agência Internacional de Energia 

Atómica suscitou controvérsia por todo o mundo, de tal forma que esta questão passou 

a vigorar como um dos chavões da política externa de muitos países. Neste sentido, 

o combate ao enriquecimento de urânio iraniano tornou‑se num assunto central da 

agenda da União Europeia. No entanto, esta crise internacional continua por resolver 

até aos dias de hoje. Numa tentativa de perceber o porquê da abordagem coerciva 

europeia ter falhado, a seguinte análise estudará os vários mecanismos diplomáticos 

postos em prática pela União Europeia para tentar solucionar esta crise.

n Palavras‑chave:

Irão Nuclear; E‑3/UE; Diplomacia Coerciva; Comissão Europeia; Agência Internacional 

de Energia Atómica.  

n Abstract:

Iran's Nuclear Program terminated in 2002 by the International Atomic Energy Agency 

has raised considerable controversy around the world, so that this question became 

effective as one of the buzzwords of the foreign policy of many countries. In this sense, 

the fight against Iran's uranium enrichment has become a central issue of the European 

Union agenda. However, this international crisis remains unresolved until the present 

day. In an attempt to understand why the European coercive approach has failed, the 

following analysis will examine the various diplomatic mechanisms implemented by 

the European Union to try to resolve the crisis. 

n Keywords:

Nuclear Iran; E‑3/EU; Coercive Diplomacy, European Commission, International 

Atomic Energy Agency.
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de Estudos Sociais da FEUC.



144 1. Introdução o Programa nuclear (PN) do Irão denunciado em 2002 pela Agência Inter‑

nacional de Energia Atómica (AIEA)1 suscitou controvérsia por todo o mundo, de tal 

forma que esta questão passou a vigorar como um dos chavões da política externa 

de muitos países. Neste sentido, o combate ao enriquecimento de urânio iraniano 

tornou ‑se num assunto central da agenda da União Europeia (UE) e, mais tarde, dos 

Estados Unidos da América, da China e da Rússia que, assim, desencadearam todo 

um conjunto de mecanismos diplomáticos numa tentativa de dissuadir o Irão do 

seu objectivo. No entanto, esta crise internacional continua por resolver até aos dias 

de hoje.

Tendo em conta toda a polémica e controvérsia gerada à volta deste tema, muito 

se tem escrito e estudado sobre o mesmo, fazendo com que as opiniões acerca do 

PN iraniano sejam largamente diversificadas e com que as análises deste se centrem 

sobre várias hipóteses, e incluam pontos muito diferenciados. 

Vejamos por exemplo, Monika Tocha, que argumenta que a UE não foi sufi‑

cientemente dissuasora porque “as exigências europeias tocavam nos interesses 

vitais do Irão”2. Já Overhaus defende que apesar de a UE não ter sido bem sucedi‑

da na sua tentativa de persuasão, foi ‑o na medida em que “os Estados ‑membros da 

UE conseguiram evitar divisões abertas e aceitar o papel de liderança do E ‑3”3, 

contrariando a ideia de Anand Menon, de que o E ‑3 não conseguiu liderar a abor‑

dagem europeia4. 

1 THE NEW YORK TIMES, “Iran’s Nuclear Program”, 19 de Fevereiro de 2010. Página consultada a 24 de 

Fevereiro de 2010, disponível em: <http://www.nytimes.com/info/iran ‑nuclear ‑program/>.
2 TOCHA, Monika, “The EU and Iran’s Nuclear Programme: Testing the Limits of Coercive Diplomacy”, EU 

Diplomacy Papers, Department of EU International Relations and Diplomacy Studies of the College of Europe, 

Volume 1/2009, p. 1.. Página consultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponível em: <www.coleurop.

be/.../studyprogrammes/.../EDP_1_2009_Tocha.pdf> p. 1, tradução livre. 
3 E ‑3 é o nome dado ao grupo de Estados ‑membros da UE (Reino Unido, França e Alemanha) que lideraram as 

negociações com o Irão. OVERHAUS, Marco, “Analysis: European Diplomacy and the Conflict over Iran’s 

Nuclear Program”, Deutsche ‑aussenpolitik, 19 de Julho de 2007, p. 3. Página consultada a 24 de Fevereiro de 

2010, disponível em: <http://www.deutsche ‑aussenpolitik.de/index.php?/resources/dossiers/iran06/

overview.php>.
4 MENON, Anand, “Power, Institutions and the Limits of Hierarchy: The EU3 and Iran”, Artigo apresentado na 

Conferência da International Studies Association, Nova Iorque, 15 ‑18 Fevereiro, 2009. Página consultada a 24 

de Fevereiro de 2010, disponível em: < http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_cita‑

tion/3/1/3/1/8/pages313182/p313182 ‑2.php>, tradução livre. 
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145Apesar dos muitos países que estiveram envolvidos nestes acontecimentos, este 

trabalho propõe ‑se analisar os esforços diplomáticos europeus que foram feitos 

numa tentativa de dissuadir o Irão do seu objectivo. Assim, tendo como fundo a 

assunção teórica de que a UE se socorreu de uma diplomacia coerciva e multilateral5, 

esta análise partirá de uma questão: se essa abordagem foi, ou não, bem sucedida na 

sua tentativa de resolução da crise, chegando à conclusão de que não o foi devido a 

diversas falhas na aplicação da mesma. 

O propósito desta análise deriva de vários factores. Recentemente, o Presidente 

Mahmud Ahmadinejad declarou que “a adopção de novas sanções contra o seu país 

por causa do programa nuclear provocará uma resposta que não será como a do 

passado”6 e, apenas dias mais tarde, a AIEA alertou novamente o mundo acerca da 

possibilidade do fabrico de armamento nuclear por parte do Irão7. Assim, é previsí‑

vel que, brevemente, o Irão nuclear esteja de novo no centro das preocupações euro‑

peias, tornando urgente analisar o que já sucedeu nesta área entre estes dois actores, 

para que se possa preparar uma resposta adequada ao que possa vir. Mais, a procura 

de alternativas energéticas à Rússia deixa poucas saídas à UE, sendo uma delas o 

Médio Oriente, alternativa esta que pode ser posta em causa se a UE se vir obrigada 

a tomar posições severas nas suas relações com o Irão. 

A seguinte análise estudará os vários mecanismos diplomáticos postos em prá‑

tica no decorrer destes acontecimentos, dando especial atenção às negociações direc‑

tas que sucederam entre a UE e o Irão, às várias propostas apresentadas por ambas as 

partes e à intervenção da AIEA e da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta 

questão, a pedido da UE. Analisará também o processo de tomada de decisão em 

política externa da UE examinando os seus factores endógenos e exógenos e através 

da conjugação de vários modelos teóricos descritos no capítulo seguinte. Por fim, 

examinará a resposta coerciva da UE ao longo da crise.

5 Estes conceitos serão explicados no capítulo 3.
6 TSF RÁDIO NOTÍCIAS, “Potências vão arrepender ‑se se houver novas sanções, diz Ahmadinejad”, 16 de 

Fevereiro de 2010. Página consultada a 27 de Fevereiro de 2010, disponível em: < http://tsf.sapo.pt/

PaginaInicial/Internacional/Interior.aspx?content_id=1496476&tag=Ir%E3o>.
7 TSF RÁDIO NOTÍCIAS, “Irão sublinha que relatório da AIEA não tem fundamento”, 19 de Fevereiro de 

2010. Página consultada a 27 de Fevereiro de 2010, disponível em: < http://tsf.sapo.pt/PaginaInicial/

Internacional/Interior.aspx?content_id=1498821&tag=Ir%E3 >. 
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146 2. Contexto: o “ataque” iraniano e a intervenção europeia Primeiramente, o Irão iniciou 

um programa nuclear na década de 1960 que pouco evoluiu, chegando a ser aban‑

donado após a revolução de 1979, que levou ao poder um regime islâmico muito 

restrito. Em meados da década de 1990, deu ‑se uma nova tentativa que levantou sus‑

peitas em Washington e em outros lugares, mas Teerão insistiu que estava a cumprir 

as obrigações do Tratado de Não Proliferação8 (TNP)9. No entanto, em 2002, foram 

obtidos documentos que revelavam um programa clandestino. Confrontado com a 

possibilidade de sanções internacionais, o governo iraniano de Mohammad Khatami, 

em 2003, concordou em suspender temporariamente as actividades de enriqueci‑

mento de urânio e permitir uma intensificação dos níveis de inspecções por parte da 

AIEA, ao mesmo tempo que iniciava negociações com a Europa10.

O PN iraniano é suportado por todos os principais grupos políticos do 

país mas, ainda assim, conseguiu alarmar os vizinhos do Golfo, do mundo árabe, de 

Israel e toda a sociedade internacional, devido aos sinais de uma corrida armamen‑

tista nuclear na região, ainda que incipiente. A partir de 2002 a Europa e os Estados 

Unidos da América (EUA) tentaram intervir na questão, de forma a fazer com que o 

Irão recuasse com os seus objectivos. No entanto, ambos os actores se questionaram 

sobre a melhor forma de abordar o problema e se o uso da força militar era ou não 

uma opção viável para impedir o Irão de desenvolver armas nucleares.11

Esta disputa acabou por ser a primeira ocasião desde a Guerra Fria em que os 

Estados europeus foram obrigados a assumir um papel de liderança política e diplo‑

mática num problema securitário que poderia ter implicações mundiais12. Mais, “o 

conflito tem implicações que vão muito além do Irão, [ ] porque aborda algumas 

questões cruciais relacionadas com o futuro do TNP e do regime internacional cons‑

truído em torno do mesmo”13, bem como as relações políticas entre o Médio 

Oriente e o resto do mundo. 

8 O TNP é um tratado internacional cujo objectivo é impedir a propagação de armas nucleares e tecnologia de 
armas, promover a cooperação na utilização pacífica da energia nuclear e promover o objectivo de desar‑
mamento nuclear e desarmamento geral e completo.

9 THE NEW YORK TIMES, op. cit..
10 Ibidem. 
11 HANELT, Christian ‑Peter e MÖLLER, Almut, ”Securing the future: Europe’s Agenda to a more peaceful nei‑

ghbourhood”, Negócios Estrangeiros, n.º 13, , Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Lisboa, Outubro de 2008, p. 17. 

12 OVERHAUS, Marco, op. cit..
13 Ibidem, tradução livre. 
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147A partir de Outubro de 2003, os Ministros dos Negócios Estrangeiros do E ‑3 

tomaram a dianteira da resolução desta crise, estabelecendo ‑se como porta ‑vozes da 

UE14. Desde então, o E ‑3, primeiramente sozinho, ao qual mais tarde se juntou o Alto 

Representante da UE para a Política Externa e de Segurança Comum (PESC), Javier 

Solana, e, mais tarde, os EUA, a China e a Rússia, no chamado formato P5+115, ten‑

taram impedir o Irão de prosseguir um programa nuclear não civil16. Contudo, é 

exactamente esta a base do conflito. “O enriquecimento de urânio pode levar à pro‑

dução de combustível para reactores nucleares civis – Teerão afirma que este é o seu 

único objectivo – ou de material para produzir armas nucleares” (como suspeitam 

os EUA e outros países)17. 

2.1 E -3/UE: que motivos? 

Tendo em conta que a diplomacia é um instrumento através do qual os Estados, ou 

outros actores não ‑estatais, procuram realizar pacificamente os seus objectivos de 

política externa18, impõe ‑se perceber quais eram os objectivos da UE e quais foram 

os motivos que a levaram a desencadear uma série de esforços diplomáticos para 

tentar solucionar esta crise. 

A tomada de decisão não é apenas a escolha de uma alternativa de entre várias (que 

são formadas pelo contexto de uma determinada situação)19. É também um processo 

do qual fazem parte interesses e pressões20. Assim, partindo do princípio de que os 

actores do processo de tomada de decisão actuam a nível interno e externo, assume ‑se 

que estes níveis afectam as suas decisões ou escolhas e vice ‑versa.21 Ou seja, os decisores 

são constrangidos por uma série de factores endógenos e exógenos e, para melhor 

compreender este processo, impõe ‑se uma análise destes factores e do processo de deci‑

são europeia à luz de modelos de tomada de decisão em política externa. 

14 Ibidem.
15 P5+1 é o nome dado ao grupo formado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas e a Alemanha. 
16 TOCHA, Monika, op. cit., p. 3. 
17 OVERHAUS, Marco, op. cit.. 
18 MAGALHÃES, José Calvet de, A Diplomacia Pura, Lisboa, Editorial Bizâncio, 2005.
19 DOUGHERTY, James e PFALTZFRAFF, Jr., “As teorias da tomada de decisões: as escolhas e o actor como uni‑

dade de análise”, in Relações Internacionais: as teorias em confronto, Lisboa, Gradiva, 2003, p. 704.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 705. 
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148 2.2 Política externa 

Ao nível interno, a UE teve que ponderar uma série de factores que poderiam ditar o 

futuro das relações europeias com o Irão, entre eles, questões de segurança interna. Por 

um lado, ao ser um alvo fácil e dentro do alcance dos mísseis iranianos, o E ‑3 teve que 

meditar a sua abordagem com cuidado pois uma retaliação militar teria consequências 

devastadoras na Europa. Por outro lado, as relações comerciais poderiam também estar 

comprometidas caso a tentativa europeia não fosse bem sucedida: o uso do Estreito de 

Ormuz enquanto rota comercial e a cooperação energética entre a Europa e o Médio 

Oriente (enquanto alternativa à Rússia). Já numa outra dimensão, a UE viu uma inter‑

venção bem sucedida no Irão como uma forma de reafirmar e aumentar o seu estatu‑

to internacional em geral e de actor pacificador especificamente22. Por fim, se a UE se 

assumisse com força neste assunto, tal poderia significar uma maior contenção dos 

EUA no Médio Oriente. Já ao nível externo o quadro é diferente. Confrontada com a 

hipótese de uma ameaça à paz e à segurança internacional e com um possível desres‑

peito do TNP por parte do Irão23, a UE optou por intervir. 

Seguindo uma perspectiva teórica de aplicação de modelos de tomada de deci‑

são, pode dizer ‑se que nesta análise existe uma conjugação de dois modelos: o 

“modelo assente na liderança” e o “modelo racional”. No que toca à exposição e à 

direcção dos acontecimentos24 – “modelo assente na liderança” –, os Ministros dos 

Negócios Estrangeiros do E ‑3 foram os principais actores no palco deste conflito, 

encabeçando a luta contra o PN iraniano e dando a cara pela causa. Contudo, não foi 

por acaso que foram os três Estados mais fortes da UE a iniciar negociações: estes 

estavam não só mais aptos a entrar rapidamente num processo diplomático, como 

também se afirmavam, do ponto de vista internacional, como mais prestigiados e 

mais poderosos, o que conferiu uma grande dimensão de credibilidade à sua inicia‑

tiva25. Ao mesmo tempo, podemos também assumir que foram as características 

22 PORTELA, Clara, “The EU and the NPT: Testing the New European Nonproliferation Strategy”, Disarmament 
Diplomacy, Bruxelas, n.º 78, Julho/Agosto 2004. Página consultada a 1 de Março de 2010, disponível em: 
<www.acronym.org.uk/dd/dd78/78cp.htm>.; Tal é confirmado pela aprovação já em 2003 (ano dos 
primeiros avanços diplomáticos na crise) de um documento no seio da UE que apelava à não proliferação 
de armas nucleares (documento disponível em: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st15/
st15708.en03.pdf>).

23 O TNP dá a possibilidade aos Estados de terem energia nuclear pacífica mas condena a fabricação de possíveis 
armas de destruição maciça.

24 DOUGHERTY, James e PFALTZFRAFF, Jr., op. cit., pp. 711.
25 Algo que, segundo Alexander George em Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War é muito impor‑

tante na condução de uma diplomacia coerciva.
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149biográficas (experiência de vida, profissões anteriores, interesses, valores, etc.) des‑

tes indivíduos que os levaram a tomar determinadas decisões e não outras26. Por fim, 

existe também a ligação destes líderes a uma doutrina: a da não proliferação. 

O “modelo racional” diz que os Estados são os principais actores no processo 

diplomático e que visam a maximização dos seus objectivos através de uma lógica 

sequencial e de contraposição entre custos e benefícios27. Assim, denota ‑se uma 

grande racionalidade por parte dos líderes do E ‑3 na problematização desta crise, 

na selecção dos seus objectivos – “prevenir, impedir, deter e, se possível, eliminar 

os programas de proliferação que são de preocupação mundial”28 – e das alter‑

nativas possíveis, o que levou, posteriormente, à escolha de uma abordagem  

dissuasora.

3. A resposta europeia Neste capítulo irá ser analisado todo o processo diplomático que 

decorreu na tentativa de solucionar esta crise. Inicialmente, serão explicadas as nego‑

ciações directas que houve entre as partes e como tal se fez a abrigo do uso de uma 

diplomacia coerciva por parte da UE. Seguidamente, será dado ênfase à diplomacia 

multilateral ou conference diplomacy e como tal contribuiu para o desenrolar do proces‑

so diplomático. Por fim, será aclarado como o uso de uma diplomacia pública pela 

Europa ajudou a legitimar a sua intervenção nesta crise internacional.

3.1 Negociações, propostas e sanções: diplomacia coerciva

Torna ‑se indispensável uma análise breve e antecipada da estratégia diplomática que, 

através do uso de coerção, tem como objectivo persuadir o adversário para que este 

altere o seu comportamento29, ou seja, da diplomacia coerciva. A diplomacia coerci‑

va é caracterizada por três pressupostos: 1) uma exigência, 2) uma ameaça de san‑

ção/punição caso a exigência não seja cumprida e 3) um prazo ou tempo limite para 

o cumprimento30. Ao empregar este tipo de abordagem dá ‑se ao adversário uma 

oportunidade de parar com o que está a fazer, ou de desfazer o que já fez, através de 

meios pacíficos, em vez de se intentar militarmente contra ele. 

26 DOUGHERTY, James e PFALTZFRAFF, Jr., op. cit., pp. 711. 
27 Ibidem, pp. 726 ‑727. 
28 TOCHA, Monika, op. cit., p. 13, tradução livre. 
29 GEORGE, Alexander L., Forceful persuasion: coercive diplomacy as an alternative to war, Washington, United States 

Institute of Peace Press, 1993, p. 4.
30 Ibidem, p. 7. 
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150 Assim, a diplomacia coerciva torna ‑se numa estratégia sedutora pois permite 

atingir certos objectivos com menos custos económicos, políticos, psicológicos e 

humanos do que a tradicional estratégia militar31. Mas, para que tal resulte, a amea‑

ça deve ser credível para o adversário, ou seja, este deve acreditar que as sanções são 

efectivamente possíveis, e deve ser conjugada com incentivos positivos ou recom‑

pensas caso o adversário cumpra com a exigência32. Portanto, o objectivo geral desta 

estratégia é dissuasão ex ante e não vingança ex post33. Como veremos seguidamente, 

ao longo das negociações a UE socorreu ‑se, visivelmente, deste tipo de diplomacia 

para tentar obter resultados.

As negociações directas entre as partes (UE e Irão) foram iniciadas a partir dum 

encontro que se deu em Teerão no final de 2003, após a UE ter insistido que o Irão 

deveria suspender o seu PN – exigência.

“A convite do Governo da República Islâmica do Irão, os ministros dos Negócios 

Estrangeiros da Grã ‑Bretanha, França e Alemanha, efectuaram uma visita a Teerão em 

21 de Outubro de 2003. As autoridades iranianas e os ministros, na sequência de 

amplas consultas, acordaram sobre as medidas que visam a resolução de todos os 

pendentes da AIEA em relação ao programa nuclear iraniano e em reforçar a confian‑

ça para a cooperação pacífica em matéria nuclear.”34

Estavam assim iniciadas as discussões para garantir que o Irão não desenvolves‑

se armas nucleares. Mais de um ano depois, em Novembro de 2004 em Paris, as 

partes assinaram um Acordo35 onde o Irão concordou em suspender temporaria‑

mente o seu PN36. No entanto, este Acordo apenas dizia que um acordo final iria 

incluir, certamente, “garantias objectivas de que o programa nuclear do Irão é exclu‑

31 Ibidem, p. 6. 
32 Ibidem, pp. 7 ‑10.
33 SCHELLING, Thomas C., The Strategy of Conflict, Estados Unidos da América, Library of Congress, 1981,  

p. 188.
34 IAEA, “Statement by the Iranian Government and visiting EU Foreign Ministers”, 21 de Outubro de 2003. 

Página consultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponível em: <http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/

IaeaIran/statement_iran21102003.shtml>.
35 IAEA, “Communication dated 26 November 2004 received from the Permanent Representatives of France, 

Germany, the Islamic Republic of Iran and the United Kingdom concerning the agreement signed in Paris 

on 15 November 2004”, 21 de Outubro de 2003. Página consultada a 27 de Fevereiro de 2010, disponível 

em: <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2004/infcirc637.pdf>.
36 EUROPA, “Council conclusions – Iran – 2004 ‑2008”. Página consultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponí‑

vel em: <http://ec.europa.eu/external_relations/iran/docs/iran_council_2004 ‑08_en.pdf>, p. 4.
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151sivamente para propósitos pacíficos”37. Logo aqui é possível verificar que o acordo 

assinado pelas partes não demonstra, nem uma verdadeira exigência firme, nem um 

prazo para o fim do PN iraniano por parte da UE, o que contradiz desde logo a sua 

abordagem coerciva. 

Mais tarde, ainda no mesmo ano, numa entrevista, um diplomata europeu des‑

creveu as discussões de alto ‑nível que foram feitas inicialmente, como “mais sim‑

bólicas do que substanciais”38, denunciando desde logo a fraca posição da UE e a 

sua dificuldade em fazer com que o Irão cumprisse com as suas exigências. 

Adicionou também que as maiores questões foram deixadas para os grupos de tra‑

balho – o que sublinha, mais uma vez, a falta de força dos líderes europeus. Os três 

grupos desenvolveram propostas que incluíram cooperação nuclear, não nuclear, 

política e securitária39 – ou seja, incentivos e recompensas para o Irão. Ainda assim, 

os líderes iranianos afirmaram que “a Europa falhou em oferecer incentivos que os 

encorajasse a mudar os seus objectivos nucleares”40 – daqui pode percepcionar ‑se 

que a ameaça europeia não era tida como credível por parte do Irão e que este não 

teve problemas em desfazer o acordo de 2004, minando novamente a autoridade 

europeia. 

Numa tentativa de se fazer ouvir, a UE organizou a 25 Maio de 2005 em 

Genebra, uma reunião que tinha como único ponto da agenda tentar que o Irão 

suspendesse, imediatamente, o seu PN41, após a qual a UE anunciou que iria apre‑

sentar propostas detalhadas para tentar resolver o conflito no final de Julho, e que 

estas iriam representar o espírito do Acordo de Paris42 – com as sucessivas alterações 

de propostas a UE descredibilizou ‑se a si própria, o que foi contra a sua estratégia 

coerciva. 

37 IAEA, “Comunication…”, op. cit., p. 4, tradução livre. 
38 Ibidem, tradução livre. 
39 Ibidem. 
40 BEEHNER, Lionel, “Iran: Nuclear Negotiations”, Council on Foreign Relations, 16 de Maio de 2005. Página con‑

sultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponível em: <http://www.cfr.org/publication/7730/iran.html>, 

tradução livre.
41 Ibidem. 
42 BRITISH AMERICAN SECURITY INFORMATION COUNCIL, “EU3 negotiation with the Islamic Republic of 

Iran: Not out of the woods yet and time is short, very short”, Occasional Papers on International Security Policy, 

Julho de 2005. Página consultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponível em: <http://www.basicint.org/

pubs/Notes/BN050711.htm>. 
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152 No entanto, Teerão continuava a não dar sinais de querer cumprir os acordos já 

assinados e, em Janeiro de 2006, “os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino 

Unido, França e Alemanha disseram que o tempo chegou para a questão nuclear do 

Irão ser tratada pelo Conselho de Segurança da ONU”43 (CS/ONU) – numa clara 

ameaça directa ao Irão. Seguidamente, a ONU chamou Ali Larijani, chefe iraniano 

das negociações nucleares e “instou ‑o a evitar qualquer escalada, a ser moderado, a 

voltar a dar uma oportunidade às negociações”44 – o que arruinou a tentativa de 

coerção europeia. 

Quanto às sanções45 previstas para o Irão, estas foram impulsionadas pela UE 

mas não a representaram. Ao invés, partiram do CS/ONU, o que demonstra, nova‑

mente, a incapacidade da UE para exercer uma diplomacia de âmbito coercivo. Por 

exemplo, os EUA emitiram sanções unilaterais ao Irão, algo que também poderia ter 

sido feito a nível europeu. 

Em suma, o E ‑3/UE foi incapaz de fazer exigências firmes e ameaças credíveis, 

e até de estabelecer prazos concretos ao longo de todo o processo diplomático. Tal 

está em plena contradição com o uso de uma diplomacia coerciva, o que confirma 

que esta estratégia não foi bem aplicada, e concluiu que o E ‑3/UE simplesmente não 

tem o poder de negociação ou os incentivos essenciais à sua disposição46. 

3.2 A intervenção da AIEA e do CS/ONU: diplomacia multilateral

Se entendermos que a diplomacia multilateral ou conference diplomacy é a forma através 

da qual os governos e as organizações internacionais se relacionam entre si, nomea‑

damente, através de conferências e reuniões internacionais47, então o presente estu‑

do de caso enquadra ‑se perfeitamente neste tipo de diplomacia. É de notar que a 

quase totalidade dos esforços diplomáticos levados a cabo pelas partes se traduziram 

em negociações, conferências e reuniões quase sempre ao nível ministerial (como 

43 BBC NEWS, “EU calls for UN action over Iran”, 12 de Janeiro de 2006. Página consultada a 24 de Fevereiro 

de 2010, disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4604088.stm>, tradução livre. 
44 BEEHNER, Lionel, op. cit., tradução livre. 
45 Ver páginas 11 e 12. 
46 HARNISCH, Sebastian, “The Lessons of the EU’s Iran Diplomacy”, Atlantic Community, 30 de Outubro de 2007. 

Página consultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponível em: <http://www.atlanticcommunity.org/

index/Open_Think_Tank_Article/The_Lessons_of_the_EU%27s_Iran_Diplomacy>. 
47 KAUFMANN, Johan, Conference Diplomacy: An Introductory Analysis, 2ª ed., Holanda, Martinus Nijhoff Publishers, 

1988, pp. 1 ‑2. 
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153descrito anteriormente), mas é a intervenção de outros actores como foi o caso da 

AIEA e do CS/ONU – expoente máximo da diplomacia multilateral48 – que demons‑

tra o verdadeiro multilateralismo presente nesta crise. 

Assim, a 8 de Maio de 2005, o Irão ameaçou recomeçar com o processamento 

de urânio e, no dia seguinte, admitiu, pela primeira vez, que tinha já convertido 27 

toneladas de urânio antes de congelar as suas actividades como tinha acordado49. No 

entanto, a 11 de Maio, tomando uma posição, a Europa enviou uma carta a Hassan 

Rowhani, Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, avisando ‑o que as negocia‑

ções iriam cessar e “as consequências apenas poderiam ser negativas para o Irão”50. 

Os diplomatas europeus pediram então à AIEA que realizasse uma sessão de emer‑

gência acerca desta questão, pois, segundo os regulamentos, se esta encontrasse 

algum vestígio de violação do TNP, seria obrigada a denunciá ‑lo à ONU para possí‑

veis sanções51. Em resposta, e censurando as ameaças da UE, o Parlamento iraniano 

aprovou uma resolução que afirmava que o enriquecimento de urânio era um direi‑

to iraniano enquanto parte de um programa nuclear pacífico52. 

Algum tempo depois, a 29 de Março de 2006, o Presidente do CS/ONU emitiu 

uma declaração que dizia que o chefe da AIEA, Mohamed ElBaradei, deveria apresen‑

tar um relatório ao Conselho de Governadores da AIEA e ao CS/ONU no prazo de 

30 dias, em relação ao (não) cumprimento do Irão com as exigências da AIEA.53  

A esta declaração, nos anos seguintes, seguiram ‑se as resoluções 1696 (2006), de  

31 de Julho de 2006, 1737 (2006), de 23 de Dezembro de 2006 e 1747 (2007), 

de 24 de Março de 2007, reafirmando o compromisso contra a não proliferação de 

armas nucleares e prevendo sanções54. 

Em Junho de 2006, foi oferecida mais uma proposta ao Irão para uma série de 

negociações globais, a qual o Irão rejeitou em Agosto. Mais tarde, em Março de 

48 BERRIDGE, G. R., Diplomacy: theory and practice., 3ª ed., Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, p. 154. 
49 BEEHNER, Lionel, op. cit..
50 Ibidem, tradução livre. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem.
53 AFRASIABI, Kaveh L., “Iran: Options for a face ‑solving solution”, Asian Times, 1 de Abril de 2006. Página 

consultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponível em: <http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/

HD01Ak01.html>. 
54 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, “Resolution 1803 (2008)”, 3 de Março de 2008. Página con‑

sultada a 27 de Fevereiro de 2010, disponível em: <http://daccess ‑dds ‑ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/

N08/257/81/PDF/N0825781.pdf?OpenElement>. 
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154 2008, concordou ‑se em rever a proposta de 2006 para melhor servir os objectivos 

do Irão, proposta esta que coincidiu com a adopção da Resolução 1803 (2008) de 

3 de Março de 2008 do CS/ONU, a terceira que previa sanções para o Irão. 55 

É de salientar ainda que este multilateralismo exige uma técnica e uma aborda‑

gem diferentes daquelas usadas em diplomacia bilateral, pois as condições em que 

se opera são diferentes, desde logo porque as questões são tratadas à volta de uma 

mesa repleta de representantes das várias partes, o que implica especificidades na 

condução do processo diplomático56. 

4. Conclusões: porque falhou? Até agora, nem os esforços mais recentes têm conseguido 

impedir o Irão de procurar um ciclo de combustível nuclear completo. As sanções 

impostas pelas resoluções do CS/ONU, não têm alterado os objectivos de Teerão. 

Embora seja ainda muito cedo para um veredicto final, lições importantes podem 

ser já tiradas da experiência do E ‑3/UE com o Irão nuclear57. 

Apesar de todos os esforços, a iniciativa europeia não foi bem conseguida pois 

teve várias falhas. Antes de mais, a exigência inicial do E ‑3 pecou por falta de legiti‑

midade, pois acusou frontalmente o Irão de manter um programa nuclear clandesti‑

no e de violar o TNP, algo que não tinha ainda sido confirmado. Ao mesmo tempo, 

enquanto agitava o estandarte do não cumprimento do TNP, a UE carecia de legiti‑

midade pois abraçava no seio do E ‑3 dois Estados que são possuidores não só de 

energia nuclear, como também de arsenais de armas nucleares (França e Reino 

Unido), o que alimentou uma percepção de injustiça. 

A coligação europeia falhou também na sua abordagem coerciva, principalmen‑

te, pelas dificuldades que teve em afirmar as suas exigências, algo verificável até pela 

inexistência de prazos fixos (característica fundamental de uma abordagem coerci‑

va). A juntar a isto, os poucos incentivos dados ao Irão em troca da perda do seu PN 

não contaram com a forte motivação e empenho dos iranianos na defesa do seu 

direito à energia nuclear. Por fim, as exigências europeias tocavam em questões de 

prestígio, supremacia regional e nacionalismo e, em última análise, de soberania58. 

55 CRAIL, Peter, “History of Official Proposals on the Iranian Nuclear Issue”, Arms Control Association, 29 de 

Outubro de 2009. Página consultada a 24 de Fevereiro de 2010, disponível em: <http://www.armscon‑

trol.org/factsheets/Iran_Nuclear_Proposals>. 
56 MAGALHÃES, Calvet de, op. cit., p. 108. 
57 HARNISCH, Sebastian, op. cit..
58 TOCHA, Monika, op. cit.. 
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155À luz destes acontecimentos, torna ‑se fácil perceber porque é que a intervenção 

europeia não foi bem sucedida, deixando assim esta questão por resolver até aos dias 

de hoje. Por um lado, o nível de preocupação internacional aponta para o facto inevi‑

tável de que o Irão terá que ser contido, de uma forma ou de outra. Por outro lado, as 

dificuldades políticas de impor verdadeiras sanções ao Irão, e a possibilidade de que 

este poderá responder negativamente, fazem desta uma alternativa política problemá‑

tica para o actual impasse. Ainda assim, para ter sucesso, o E ‑3/UE terá de trabalhar 

muito no futuro próximo para manter o actual nível de contenção59.NE
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O Conselho de Segurança das Nações Unidas:  

o Grande Leviatã?

Mateus Kowalski*

n Resumo:

Transpondo o conceito de “Leviatã” formulado por Hobbes para o campo das 

relações sociais internacionais, na conjuntura posterior à Guerra‑fria de “regresso ao 

Conselho de Segurança” será pertinente perguntar sobre se o Conselho de Segurança 

não será um Leviatã internacional, ou o “Grande Leviatã”. A questão que serve de 

título ao ensaio pretende, pois, ser simultaneamente uma provocação e um apelo à 

reflexão num momento em que a reforma do Conselho de Segurança é um tema 

central da vida das Nações Unidas e que, num outro nível, Portugal ambiciona um 

lugar no Conselho de Segurança. 

O presente artigo argumenta, assim, que através de uma análise jurídica do sistema de 

poder do Conselho de Segurança é possível determinar se este órgão se assume como 

o Grande Leviatã ao nível da comunidade internacional. Uma resposta afirmativa à 

questão enunciada denuncia um conjunto de consequências graves para a governação 

global da qual as Nações Unidas são elemento fundamental. Designadamente, revela 

problemas crónicos na estrutura da governação global que se pretende democrática e, 

logo, uma certa incompatibilidade entre os objectivos das Nações Unidas e o sistema 

de poder organizado pela Carta para os prosseguir. 

n Palavras‑chave:

Conselho de Segurança; Leviatã; Carta das Nações Unidas; estrutura de poder. 

n Abstract:

Applying the Hobbesian concept of ‘Leviathan’ to the field of international social rela‑

tions, in the context of the reactivation of the Security Council after the Cold War it is 

pertinent to ask whether the Security Council will not be an international Leviathan, 

or the ‘Great Leviathan’. The question that serves as title for this article is intended to 

be both provocative and a call for reflection at a time when the reform of the Security 

* Mateus Kowalski é doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos, Mestre em Direito 
Internacional, e Licenciado em Direito. É jurista no domínio do Direito Internacional no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros. Pode ser contactado através do e‑mail mateuskowalski@ces.uc.pt.



160 Council is a central theme of the United Nations discourse and, on another level, 

Portugal has an ambition to gain a seat in the Security Council.

This article argues that through a legal analysis of the power structure of the Security 

Council it is possible to determine that this body can be assumed as the Great Leviathan 

of the international community. The affirmative answer to the question denounces a 

number of serious consequences for global governance in which the United Nations 

plays a fundamental role. In particular, reveals chronic problems in the configuration of 

a ‘should be’ democratic global governance, and hence an incompatibility between the 

objectives of the United Nations and the power structure established by the Charter.

n Keywords:

Security Council; Leviathan; Charter of the United Nations; power structure.

1. Introdução Thomas Hobbes, um precursor da tradição realista das relações internacionais, 

defendia que a sociedade necessitava de uma autoridade que, limitando a liberdade 

natural dos seus membros através de um contrato social, garantisse a paz e a seguran‑

ça de todos. A essa “super ‑autoridade” Hobbes deu o nome de «Leviatã»1. Dando por 

adquirido este conceito clássico, e transpondo ‑o para o campo das relações sociais 

internacionais, na conjuntura posterior à Guerra ‑fria de “regresso ao Conselho de 

Segurança” será pertinente perguntar sobre se o Conselho de Segurança não será um 

Leviatã internacional, ou o “Grande Leviatã”. 

Efectivamente, a Carta das Nações Unidas, elaborada pelos vencedores da 

Guerra, faz convergir, como observa Adriano Moreira, dois legados ocidentais, «o 

legado maquiavélico que atende ao poder e à hierarquia das potências, legado aco‑

lhido no estatuto do Conselho de Segurança, e o legado humanista que atende aos 

valores e espera a paz pelo direito» acolhido no estatuto da Assembleia Geral.2 Por 

outro lado, o Conselho de Segurança, apesar de ser um órgão executivo, tem exerci‑

do funções legislativas, como por exemplo criando tribunais penais ad hoc para a 

ex ‑Jugoslávia e para o Ruanda ou alargando o âmbito da definição de pirataria, e 

também judiciais, tendo poderes, nomeadamente, para executar as decisões do 

Tribunal Internacional de Justiça ou suspender um processo em curso no Tribunal 

Penal Internacional, tudo de forma discricionária.

1 Hobbes, Thomas, Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, IN ‑CM, Lisboa, 2002. 
2 Moreira, Adriano, Teoria das Relações Internacionais, Livraria Almedina, Coimbra, 2002 – pág. 569.
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161Por outro lado, o Conselho de Segurança é construído sobre diversos paradoxos: 

se as Nações Unidas são um produto da narrativa idealista/liberal, já o Conselho de 

Segurança é uma manifestação da tradição realista; se o Conselho de segurança exer‑

ce uma hegemonia consentida, notam ‑se contudo laivos contra ‑hegemónicos e 

emancipatórios de Membros que não os cinco permanentes; ou, se a Carta anuncia 

uma paz estruturada, ampla e indivisível, são antes os vencedores da Segunda Grande 

Guerra que velam pela manutenção da paz. 

A questão que serve de título ao ensaio pretende, pois, ser simultaneamente 

uma provocação e um apelo à reflexão num momento em que a reforma do Conselho 

de Segurança é um tema central da vida das Nações Unidas e que, num outro nível, 

Portugal ambiciona um lugar no Conselho de Segurança. O presente artigo argu‑

menta, assim, que através de uma análise do sistema de poder do Conselho de 

Segurança é possível determinar se este órgão se assume como o Grande Leviatã ao 

nível da comunidade internacional. Uma resposta afirmativa à questão enunciada 

denunciará um conjunto de consequências graves para a governação global da qual 

as Nações Unidas são elemento fundamental. Designadamente, tal revelaria proble‑

mas crónicos na estrutura da governação global que se pretende democrática e, logo, 

uma certa incompatibilidade entre os objectivos das Nações Unidas e o sistema de 

poder organizado pela Carta para os prosseguir. 

O presente artigo empreenderá uma análise do sistema de poder do Conselho 

de Segurança sob uma perspectiva jurídica. A análise jurídica permite o estudo do 

fundamento do sistema de poder, decompondo ‑o nos seus elementos constitutivos 

e revelando os seus desequilíbrios e insuficiências. Assim, primeiro, serão estudados 

os poderes que lhe são conferidos pela Carta das Nações Unidas. Em segundo lugar, 

serão examinadas as prerrogativas especiais dos cinco membros permanentes. 

Depois, lançar ‑se ‑á um olhar mais atento aos poderes e prerrogativas conferidos pela 

Carta ao abrigo do seu capítulo VII. Finalmente, o artigo indagará sobre os mecanis‑

mos políticos e judiciais de controlo do poder do Conselho de Segurança. 

2. Os poderes No quadro institucional das Nações Unidas, as competências do Conselho 

de Segurança reportam ‑se a dois grandes domínios: no âmbito da vida interna da 

Organização intervém, em conjunto com a Assembleia Geral, nas decisões mais 

importantes para o equilíbrio geral das Nações Unidas;3 no plano da concretização 

3 É o caso das decisões relativas à admissão, suspensão ou expulsão de Membros, à nomeação do Secretário‑

‑Geral ou à eleição de membros do Tribunal.
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162 das atribuições das Nações Unidas, intervém como órgão executivo da Organização, 

assumindo a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança inter‑

nacionais.

O artigo 24.º, n.º 1 da Carta dispõe que os Membros das Nações Unidas «con‑

ferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz 

e da segurança internacionais e concordam em que, no cumprimento dos deveres 

impostos por essa responsabilidade, o Conselho de Segurança aja em nome deles». 

Convém, no entanto, salientar algumas imprecisões, produto daquilo a que Hans 

Kelsen apelida de “dogma da soberania”.4 Desde logo, não são os Estados Membros 

que concordam em conferir esta competência ao Conselho de Segurança. Ela decor‑

re, antes, da Carta. Depois, o Conselho de Segurança, órgão das Nações Unidas, 

destituído de personalidade jurídica, age em nome da Organização e não dos seus 

Estados Membros.5 Por outro lado, o artigo 25.º, impõe a obrigação para os Estados 

em aceitar e aplicar as decisões do Conselho de Segurança.6 

Parece, assim, existir uma transferência de poderes por parte dos Estados Membros 

para as Nações Unidas em matéria de paz e segurança internacionais, o que configura 

a introdução de um elemento supranacional no sistema de poder das Nações Unidas.7 

Michel Virally fala numa delegação de poderes que, em certa medida, se poderia ana‑

lisar como uma considerável delegação de soberania.8 A delegação pressupõe que o 

titular do poder seja ainda o Estado Membro, que, a qualquer momento e por sua 

vontade, o pode retirar às Nações Unidas. Não se querendo mais do que problematizar, 

parece paradoxal, no entanto, que as Nações Unidas possam impor as decisões tomadas 

com fundamento no poder delegado contra o titular desse poder. 

É, assim, de questionar se a Carta não consagra uma verdadeira transferência de 

poder para as Nações Unidas ao nível da manutenção da paz e da segurança interna‑

cionais enquanto um Estado for Membro da Organização. Poder a ser exercido pelas 

Nações Unidas e cuja titularidade residiria na comunidade internacional. Aos Estados 

4 Assim Kelsen, Hans, The Law of the United Nations, Stevens & Sons Limited, London, 1950 – pág. 281.
5 Ibidem – pág. 280.
6 Neste artigo emprega ‑se, igualmente, a expressão «os membros das Nações Unidas concordam». Pelas razões 

expostas em relação ao artigo 24.º, n.º 1, também aqui a utilização desta expressão não parece ser a mais 
correcta.

7 Vide Dupuy, René ‑Jean, “État et organisation international” in Manuel sur les Organisations Internationales, organização 
de Dupuy, René ‑Jean, págs. 13 ‑30, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1998 – pág. 19.

8 Virally, Michel, L’Organisation Mondiale, Armand Colin, Paris, 1972 – págs 108 ‑109.
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163Membros restaria apenas a titularidade do direito à legítima defesa conferido pela 

Carta no seu artigo 51.º, e em certa medida à acção no âmbito das organizações 

regionais a que se refere o artigo 52.º.9

O artigo 24.º, n.º 2 da Carta refere que para o cumprimento pelo Conselho de 

Segurança dos deveres que lhe são impostos pela sua responsabilidade na manuten‑

ção da paz e segurança internacionais, são ‑lhe conferidos os «poderes específicos 

previstos nos capítulos VI, VII, VIII e XII». A este propósito, no caso Namíbia10, o 

Tribunal afirmou que a menção dos poderes específicos nos capítulos indicados no 

n.º 2 do artigo 24.º, não excluía a existência de “poderes gerais” necessários ao 

cumprimento da responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacio‑

nais.11 Pode mesmo falar ‑se em poderes implícitos, cuja teoria o Tribunal transpôs 

para as Nações Unidas em 194912. 

De qualquer forma, no exercício dessa sua principal competência, a Carta con‑

fere ao Conselho de Segurança essencialmente duas ordens de poderes: o de dirigir 

recomendações aos Estados em litígio para a solução pacífica de conflitos no âmbito 

do capítulo VI da Carta, e o de, em caso de ameaça à paz, ruptura da paz ou agressão, 

emitir recomendações ou adoptar medidas que poderão ou não incluir o emprego 

da força armada, nos termos do capítulo VII da Carta. 

Para «orientar e assistir o Conselho de Segurança em todas as questões relativas 

às exigências militares do mesmo Conselho»13, a Carta prevê a criação de uma 

Comissão de Estado ‑Maior. A Carta prevê ainda que os Membros das Nações Unidas 

proporcionem ao Conselho de Segurança forças armadas que ficariam sob direcção 

estratégica da Comissão de Estado ‑Maior, sob a autoridade do Conselho de Segurança. 

Ora, aquela Comissão nunca chegou a ser constituída. Por outro lado, divergências 

entre o grupo ocidental e a União Soviética a respeito da dimensão e do estaciona‑

9 Também com opinião contrária à aplicação da teoria de delegação de poderes, Fleurence, Olivier, La Réforme 

du Conseil de Sécurité – l’État du Débat Depuis la Fin de la Guerre Froide, Bruylant, Bruxelles, 2000 – págs. 57 e ss; 

Delbrück, Jost, “Article 24” in The Charter of the United Nations: a Commentary, Simma, Bruno (organização), vol. I,  

págs. 442 ‑452, Oxford University Press, Oxford, 2002 – pág. 449.
10 Parecer Consequências jurídicas para os Estados pela presença continuada da África do Sul na Namíbia (Sudoeste Africano) – parecer 

consultivo de 21 de Junho de 1971, solicitado pelo Conselho de Segurança (resolução 284 (1970), de 

29 de Julho de 1970).
11 International Court of Justice Reports, 1971 – pág. 52.
12 Parecer Reparação por danos sofridos ao serviço das Nações Unidas – International Court of Justice Reports, 1949 – pág. 179.
13 Artigo 47.º da Carta.
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164 mento das forças levaram a que o Conselho de Segurança considerasse não estarem 

reunidas as condições para a constituição de uma força internacional ao serviço das 

Nações Unidas.

3. Os privilégios dos “cinco grandes” Na estruturação das Nações Unidas foi conferida ao 

Conselho de Segurança a legitimidade exclusiva para decidir sobre a paz e a segu‑

rança internacionais. Logo em 1943, por ocasião da reunião em Moscovo da qual 

resultou a assinatura da Declaração das Quatro Nações, as quatro grandes potências 

que sairiam vencedoras da Guerra, às quais se veio juntar a França, concordaram 

que deveriam ser elas a liderar o processo de estabelecimento da nova organização 

mundial, tendo permanentemente um papel dominante nas futuras Nações Unidas e 

na ordem mundial que surgiria no pós ‑Guerra. Entenderam que a paz e a segurança 

internacionais só seriam garantidas com a sua permanente vigilância e acção con‑

junta, liderando o sistema de segurança colectiva.14 Assim, através de prerrogativas 

especiais estabeleceram para si uma posição privilegiada no seio da Organização. 

3.1. O estatuto de membro permanente

Ao contrário da Assembleia Geral em que todos os Estados Membros se encontram 

representados, o Conselho de Segurança é um órgão de composição restrita, facili‑

tando, assim, a acção pronta e eficaz das Nações Unidas na tomada de decisões e sua 

implementação. O Conselho de Segurança é um órgão aristocrático que, desde 1965, 

é composto por quinze membros, dos quais cinco são permanentes – Rússia, Estados 

Unidos da América, Reino Unido, França e China – e dez são não ‑permanentes, 

eleitos por dois anos pela Assembleia Geral. 

Inicialmente, a Carta previa a existência de apenas seis membros não‑

‑permanentes. Porém, com o processo de descolonização, o número de Estados 

Membros das Nações Unidas foi crescendo. Tornou ‑se então necessário, em nome da 

representatividade, alterar a composição do Conselho de Segurança aumentando o 

número de membros não ‑permanentes para dez.15 Os membros não ‑permanentes 

14 Kowalski, Mateus, “ONU: A Reforma para a Paz” in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. 46,  

n.º 1, 2005, págs. 121 ‑167.
15 Resolução da Assembleia Geral A/RES/1991, de 17 de Dezembro de 1963. As emendas entraram em vigor 

a 31 de Agosto de 1965.
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165são eleitos pela Assembleia Geral por um período de dois anos. Os critérios para a 

eleição dos membros não ‑permanentes são a contribuição para a manutenção da paz 

e segurança internacionais e para outros objectivos das Nações Unidas, e a distribui‑

ção geográfica, que deve ser equitativa.16 A Carta não estabelece o critério pelo qual 

deve ser medida a “contribuição para a manutenção da paz e da segurança interna‑

cionais”. Parece razoável que deva ser tido em conta o poder militar e o poder eco‑

nómico, nomeadamente no que diz respeita à contribuição financeira para a manu‑

tenção da paz, bem como a contribuição para a resolução de conflitos internacionais 

através da mediação, e ainda a conduta pacífica em conflitos internacionais.17 De 

qualquer forma, será sempre um critério difícil de objectivar.

A categoria de membro permanente reflecte o estatuto especial que as três gran‑

des potências aliadas, Estados Unidos da América, União Soviética e Reino Unido, 

gozavam na Segunda Grande Guerra. Entre os aliados, as abordagens à paz eram 

diferentes. Para Churchill a paz dependia da reconstrução do equilíbrio tradicional 

de poder na Europa. Pretendia a reconstrução do Reino Unido, da França e até da 

Alemanha, de forma a, juntamente com os Estados Unidos da América, contrabalan‑

çar o poder da União Soviética. Stalin pretendia fazer das zonas da Europa central 

zonas tampão para proteger a União Soviética da Alemanha. Já Roosevelt, defendia a 

perspectiva que ficou conhecida por “quatro polícias”, segunda a qual os três ven‑

cedores da Guerra, Estados Unidos da América, União Soviética e Reino Unido, 

juntamente com a China, deveriam funcionar como os polícias do mundo, impondo 

a paz contra qualquer agressor, que acreditavam poder vir a ser novamente a 

Alemanha.18 A inclusão da França, que estava longe de poder ser considerada uma 

vencedora, deveu ‑se a uma questão de tradição e à tentativa de restaurar o equilíbrio 

de poderes na Europa. Só com a participação permanente daquelas cinco potências 

é que se concebia a manutenção da paz e da segurança internacionais. 

Este privilégio não é isento de controvérsia. Ao contrário do que acontecia com o 

Pacto da Sociedade das Nações,19 o aumento dos membros permanentes só é possível 

16 Artigo 23.º, n.º 1 da Carta.
17 Geiger, Rudolf, “Article 23” in The Charter of the United Nations: a Commentary, Simma, Bruno (organização), vol. I,  

págs. 437 ‑4442, Oxford University Press, Oxford, 2002 – pág. 440.
18 Kissinger, Henry, Diplomacia, Gradiva, Lisboa, 1996 – págs. 343 e ss; NYE Jr., Joseph, Compreender os Conflitos 

Internacionais, Gradiva, Lisboa, 2002 – págs. 140 e ss.
19 Vide artigo 4.º, n.º 2 do Pacto da Sociedade das Nações.
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166 através de uma emenda à Carta. Emenda essa que, como se referiu, se encontra na depen‑

dência da vontade dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Por outro lado, 

o privilégio do estatuto de membro permanente no órgão executivo das Nações Unidas 

não só constitui uma derrogação ao princípio da igualdade soberana dos Estados consa‑

grada no artigo 2.º, n.º 1 da Carta, como também confere aos “cinco grandes” um poder 

único na acção governativa das Nações Unidas, que é o direito de veto. 

3.2. O direito de veto

Tal como acontece na Assembleia Geral, não há ponderação dos votos no Conselho 

de Segurança. Cada um dos membros, permanentes e não ‑permanentes, dispõe de 

um voto.20 Para a tomada de uma decisão são necessários os votos afirmativos de 

nove membros. No entanto, para as decisões sobre quaisquer assuntos que não sejam 

de procedimento, a Carta exige que os nove votos afirmativos incluam os votos dos 

membros permanentes.21 Nesta medida, os membros permanentes gozam do cha‑

mado “direito de veto”. 

O Pacto da Sociedade das Nações afirmava a regra da unanimidade na tomada 

de decisões no Conselho, o que veio a constituir uma das causas da inoperância da 

Sociedade das Nações. Os redactores da Carta não o esqueceram e estabeleceram um 

outro procedimento para a tomada de decisões, que ficou conhecido por “fórmula 

de Ialta” por ter sido fruto de um compromisso obtido na Conferência de Ialta, em 

Fevereiro de 1945.22 Ficava assim estabelecido que o Conselho de Segurança não 

poderia tomar uma decisão importante contra a vontade de um dos membros per‑

manentes. O único limite a este direito de veto é o que resulta do artigo 27.º, n.º 3 

da Carta: qualquer membro que seja parte numa controvérsia, incluindo, pois, os 

membros permanentes, deverá abster ‑se de votar no que se refere às decisões toma‑

das nos termos do estabelecido no capítulo VI e no n.º 3 do artigo 52.º, isto é, apenas 

quando esteja em causa a solução pacífica de controvérsias. 

O direito de veto é um reflexo da hierarquização nas relações internacionais 

desenvolvidas e maturadas durante a Guerra, que as grandes potências, por um lado 

por uma questão de afirmação de estatuto e, por outro, por no fundo compreenderem 

que a cooperação que existira durante a Guerra acabaria com o final do conflito, esta‑

20 Artigo 27.º, n.º 1 da Carta.
21 Artigo 27.º, n.os 2 e 3 da Carta.
22 Vide Yearbook of the United Nations – 1946/1947 – pág. 10.
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167vam empenhadas em manter. Em certa medida pode até ser encarado como uma evo‑

lução positiva, atendendo que no Conselho da Sociedade das Nações prevalecia a regra 

da unanimidade. Acima de tudo, a consagração do direito de veto pretendia garantir o 

equilíbrio e a igualdade entre as grandes potências. Ficaria, assim, assegurado que 

nenhum dos membros permanentes poderia mobilizar uma maioria com os membros 

não ‑permanentes para agir contra uma outra grande potência. O que equivale a dizer 

que os mecanismos das Nações Unidas nunca poderiam servir de instrumento para 

aquilo que seria um conflito de enormes proporções e que, precisamente, a Organização 

pretendia evitar. De uma forma geral, o Conselho de Segurança nunca pode agir contra 

a vontade de um dos seus membros permanentes. Ou seja, a Carta prefere a inércia das 

Nações Unidas e o não ‑cumprimento das suas atribuições, à acção susceptível de colo‑

car a Organização em conflito com um dos “cinco grandes”.23 

É também verdade que, à época, para o sucesso do sistema era necessário que 

todas as grandes potências estivessem de acordo, e a unanimidade entre elas era 

indispensável para se restaurar a ordem mundial e prevenir agressões do inimigo 

comum: dificilmente uma decisão do Conselho de Segurança poderia ser eficaz se 

fosse tomada contra a vontade dos Estados Unidos da América, União Soviética ou 

Reino Unido. Por outro lado, não pode ser ignorado que o direito de veto foi tam‑

bém um instrumento de política nacional, assegurando que os interesses nacionais 

das grandes potências não seriam postos em causa pela Organização ou por uma 

maioria de Estados.24

Os pequenos Estados opuseram ‑se ao direito de veto com receio de verem a sua 

soberania igual posta em causa face ás aspirações das grandes potências. Receberam 

apenas a promessa de que o direito de veto seria reconsiderado num futuro próximo. 

A prerrogativa do direito de veto não deixa de apresentar algumas dificuldades 

no que respeita à delimitação da sua amplitude. Em primeiro lugar, como referido, 

os membros permanentes só têm direito de veto em relação a outras questões que 

não as de procedimento. Coloca ‑se então o problema de saber quais são as questões 

de procedimento. 

23 Virally, Michel, op. cit. – págs. 103 ‑104.
24 Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, Estado sem o qual o fracasso do projecto das Nações 

Unidas seria certo tal com na Sociedade das Nações, serviu ‑se do veto como forma de conquistar a opinião 

pública e o Senado americanos.
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168 Se a Carta não enuncia sequer um critério geral de delimitação das questões 

processuais, a prática do Conselho de Segurança também não tem oferecido uma 

resposta clara. Na Conferência de S. Francisco, alguns Estados submeteram aos repre‑

sentantes das potências anfitriãs uma lista de vinte e três questões sobre o procedi‑

mento de voto no Conselho de Segurança. Em resposta, as quatro potências anfitriãs 

emitiram uma declaração em que, na parte II, referiam que a «decisão sobre o ponto 

preliminar de saber se uma questão é ou não processual, deve ser tomada por voto 

de sete membros do Conselho de Segurança, incluindo o voto de todos os membros 

permanentes».25 Surgia, assim, o sistema do “duplo ‑veto”. Mesmo se a declaração 

não tem valor jurídico mas apenas interpretativo, o que é certo é que este é mais um 

sintoma da posição privilegiada que os membros permanentes pretendiam e efecti‑

vamente ocupam no seio do Conselho de Segurança e da Organização em geral. 

Por outro lado o valor da abstenção de um membro permanente tem sido bas‑

tante discutido. O artigo 27.º, n.º 3 da Carta indica claramente que o veto é a ausên‑

cia de voto favorável. No entanto a prática do Conselho de Segurança tem sido no 

sentido de que apenas é considerado veto o voto negativo e não a abstenção.26 Assim, 

é matematicamente possível aprovar uma decisão com a abstenção de todos os mem‑

bros permanentes, desde que pelo menos nove membros não ‑permanentes votem 

favoravelmente. Trata ‑se de um verdadeiro costume modificativo da Carta.27

Outro problema delicado é o da ausência de um membro permanente. Em 1950, 

a União Soviética, que se tinha ausentado do Conselho de Segurança entre Janeiro e 

Agosto, contestou todas as decisões tomadas por aquele órgão em relação à “questão 

coreana”, defendendo que a ausência de um membro permanente equivaleria ao veto 

e não à abstenção como tinha sido entendido no caso. Posição rejeitada por todos os 

outros membros. A bem da dinâmica das Nações Unidas, actualmente apenas o voto 

negativo de um membro do Conselho de Segurança constitui um “veto”. 

As grandes potências tiveram, igualmente, o cuidado de estenderem o direito de 

veto à modificação da Carta. Asseguraram, assim, até ao limite da sua vontade, os 

privilégios para si consagrados na Carta. 

25 Vide o texto da declaração em Simma, Bruno et. al., “Article 27” in The Charter of the United Nations: a Commentary, 

Simma, Bruno (organização), vol. I, págs. 476 ‑523, Oxford University Press, Oxford, 2002 – págs. 521 e ss.
26 Em 1966 Portugal e a África do Sul criticaram esta prática do Conselho de Segurança. 
27 Virally, Michel, op. cit. – pág. 105.
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1694. O capítulo VII De entre os poderes que a Carta confere ao Conselho de Segurança para o 

cumprimento dos deveres impostos pela sua responsabilidade principal na manu‑

tenção da paz e segurança internacionais, os consagrados no capítulo VII são os de 

conteúdo mais amplo e impositivo, permitindo a aplicação de um vasto rol de medi‑

das que podem ter um profundo impacte no membro da comunidade internacional 

das quais seja alvo. No caso em que o Conselho de Segurança determine a existência 

de uma ameaça à paz, ruptura da paz ou acto de agressão, o mesmo Conselho pode 

mobilizar os poderes que lhe são conferidos pelo capítulo VII e “recomendar ou 

decidir” medidas que permitam a manutenção ou o restabelecimento da paz e da 

segurança internacionais: medidas não ‑militares, ou medidas militares.28 

Antes de aplicar uma daquelas medidas, o Conselho de Segurança pode reco‑

mendar “medidas provisórias” para evitar o agravamento da situação.29 Quais são 

essas “medidas provisórias” a Carta não diz. Parecem situar ‑se já no espaço da con‑

denação internacional, como medidas cautelares, mas na antecâmara da aplicação de 

sanções ou mesmo do recurso à força militar, em que é dada uma última oportuni‑

dade aos infractores para terminarem com a ameaça à paz, com a ruptura da paz ou 

com o acto de agressão. De todo o modo, não será necessário recorrer a medidas 

provisórias antes de se decidirem outras não ‑militares e militares. Tudo depende do 

juízo de adequação do Conselho de Segurança.

As medidas não ‑militares são enumeradas de uma forma não taxativa no artigo 

41.º: para além da referência a sanções económicas, à interrupção dos meios de 

transporte e das comunicações, ou do rompimento das relações diplomáticas, utili‑

zando a expressão “ou de qualquer outra espécie”, o artigo dispõe que o Conselho 

de Segurança pode decidir qualquer tipo de medida que, sem envolver o emprego 

das forças armadas, entenda ser adequada à resolução da situação. 

As medidas militares podem ser qualquer tipo de operação que envolva o 

emprego de forças armadas, quer seja uma mera demonstração ou um ataque arma‑

do. Note ‑se que o Conselho de Segurança pode de imediato decidir uma medida 

militar, se assim entender por mais adequado. 

É curioso que apesar do artigo 39.º referir a possibilidade do Conselho fazer 

“recomendações” ou “decidir” sobre as medidas, o artigo 41.º só coloca a hipótese do 

28 Artigo 39.º da Carta.
29 Artigo 40.º da Carta. 
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170 Conselho “decidir” sobre medidas não ‑militares, enquanto o artigo 42.º não faz refe‑

rência nem a “recomendações” nem a “decisões” sobre medidas militares. Em termos 

rigorosos, parece paradoxal que a adopção de uma medida militar possa ter por mol‑

dura uma “recomendação” sem força obrigatória. Parece, pois, que uma recomenda‑

ção ao abrigo do capítulo VII só poderá ter por objecto medidas provisórias. 

O capítulo VII prevê a criação de um sistema de segurança colectiva que permi‑

tiria ao Conselho de Segurança uma acção eficaz na manutenção ou restabelecimen‑

to da paz e segurança internacionais, designadamente quando esteja em causa a 

aplicação de medidas militares. No entanto, este sistema adoptado em S. Francisco 

continua apenas no papel, sem nunca ter sido posto em prática. Como se referiu 

anteriormente, nunca foram concluídos os acordos através dos quais se deveria esta‑

belecer as forças armadas, as facilidades e assistência a proporcionar pelos Membros 

das Nações Unidas ao Conselho de Segurança, nem nunca foi estabelecida a Comissão 

de Estado ‑Maior responsável pela direcção estratégia daquelas forças. 

Mesmo sem os mecanismos de imposição das medidas previstas no capítulo VII, 

o Conselho de Segurança continua a deter, evidentemente, o poder de decidir a apli‑

cação de medidas coercivas. Poder que não tem deixado de fazer valer, principalmen‑

te depois do fim da ordem bipolar caracterizada pelo recurso constante ao direito de 

veto e consequente inoperância do Conselho.30 

A aplicação de uma daquelas medidas, como se referiu, pressupõe que num 

momento prévio o Conselho de Segurança determine a existência de uma situação 

de ameaça à paz, de ruptura da paz, ou de acto de agressão. O artigo 39.º é, pois, a 

chave para o despoletar da acção do Conselho. 

Ora, os conceitos “ameaça à paz”, “ruptura da paz” e “acto de agressão” são 

conceitos indeterminados, o que confere ao Concelho de Segurança uma grande 

latitude na decisão de agir. Ressalvado o caso em que o uso da força aconteça ao 

abrigo do direito à legítima defesa consagrado no artigo 51.º da Carta, o Conselho 

de Segurança possui um poder discricionário amplo para determinar que uma situ‑

ação é fundamento para aplicação de medidas coercivas.

O conceito de “ameaça à paz” é o que sofre de maior indeterminação, e o que 

se presta a interpretações mais generosas.31 Porventura por isso mesmo, a “ameaça à 

30 Moreira, Adriano, op. cit. – pág. 572; Escarameia, Paula, O Direito Internacional Público nos Princípios do Século XXI, 
Livraria Almedina , Coimbra, 2003 – pág. 32.

31 Bothe, Michael, “Les limites des Pouvoirs du Conseil de Sécurité” in Le Développement du Rôle du Conseil de Sécurité, 
Académie de Droit International de La Haye, Colloque – La Haye, 21 ‑23 Juillet 1992, págs. 67 ‑81, Martinus Nijhoff 
Publishers, Dordrecht, 1993 – pág. 72.
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171paz” é um dos conceitos mais frequentemente utilizados pelo Conselho de Segurança 

para justificar a sua acção.32 Poderá perguntar ‑se o que é a “paz”, ou o que constitui 

uma “ameaça” a essa paz e qual a diferença com uma controvérsia que “possa vir a 

constituir uma ameaça à paz” para a qual a Carta prevê a solução por meios pacíficos 

ao abrigo do capítulo VI. 

Se uma situação que envolva o emprego de força armada é de mais fácil classi‑

ficação, uma outra em que tal não aconteça presta ‑se a interpretações em que o 

critério político se sobrepõe ao jurídico. Nesta última situação, se a violação subs‑

tancial e sistemática dos direitos humanos pode ser classifica como contrária à “paz”, 

já situações como a adopção de um determinado tipo de regime político ou o trata‑

mento dos interesses económicos estrangeiros de forma contrária aos padrões inter‑

nacionais, ou qualquer outra situação semelhante não parecem cair no âmbito do 

fundamento dos poderes previstos capítulo VII. 

No entanto, a Carta não estabelece um critério jurídico claro que impeça o 

Conselho de Segurança de decidir medidas coercivas nestes casos. Benedetto Conforti 

sugere, como critério, que o Conselho de Segurança não possa condenar o compor‑

tamento de um Estado ao abrigo do capítulo VII, se esse comportamento não for 

considerado como uma verdadeira ameaça à paz pela comunidade internacional.33 A 

bondade do critério é, no entanto, limitada pela dificuldade da verificação do enten‑

dimento da comunidade internacional. A Assembleia Geral, enquanto assembleia da 

comunidade internacional, seria o fórum por excelência para manifestar esse enten‑

dimento. Ora, como se sabe, a Assembleia não pode fazer recomendações sobre uma 

questão pendente no Conselho de Segurança.34 Por outro lado, é duvidoso que o 

Conselho de Segurança lho solicite. Ademais, mesmo que a questão não esteja pen‑

dente no Conselho, se a Assembleia Geral entender ser necessária uma acção mais 

não pode do que discuti ‑la, devendo submetê ‑la ao Conselho de Segurança.35

32 Dupuy, Pierre ‑Marie, “The Constitutional Dimension of the Charter of the United Nations Revisited” in Max 

Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 1, 1997, págs. 1 ‑33 – pág. 25.
33 Conforti, Benedetto, “Le Pouvoir Discrétionnaire du Conseil de Sécurité em Matière de Constatation d’une 

Menace contre la Paix, d’une Rupture de la Paix ou d’un Acte d’Agression” in Le Développement du Rôle du Conseil 

de Sécurité, Académie de Droit International de La Haye, Colloque – La Haye, 21 ‑23 Juillet 1992, págs. 51 ‑60, Martinus 

Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1993 – págs. 56 ‑57. 
34 Artigo 12.º da Carta.
35 Artigo 11.º, n.º 2, in fine da Carta.
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172 É certo que este poder discricionário36 não é, em princípio, arbitrário. Ele 

encontra ‑se vinculado à Carta.37 Michael Bothe prefere falar em “margem de aprecia‑

ção” do Conselho de Segurança na aplicação do artigo 39.º.38 Bernd Martenczuk pro‑

põe uma “abordagem textual” ao artigo 39.º, segundo a qual, para efeitos deste artigo, 

a paz e a segurança internacionais se refeririam apenas à ausência de violência armada 

em relações internacionais.39 Assim, para que se enquadre no âmbito deste artigo, uma 

situação teria que ter uma conexão demonstrável com o uso da força armada em rela‑

ções internacionais. Em sentido contrário, a Escola de Estudos para a Paz propõe um 

conceito de Paz que tem evoluído desde a noção da mera paz negativa até à mais actu‑

al paz positiva e estruturada.40 Paz esta, que é composta por vários elementos dos mais 

diversos domínios e que traduz uma aspiração de bem ‑estar holístico num ambiente 

de não ‑violência, que, aliás, se encontra ínsita na própria Carta. Com tudo isto se pre‑

tende evidenciar que, não havendo arbitrariedade, o Conselho de Segurança goza no 

entanto de uma ampla margem de discricionariedade. 

Nas decisões tomadas no âmbito do capítulo VII, o Conselho de Segurança, fre‑

quentemente, não se preocupa em justificar a determinação de uma situação como 

se tratando de uma ameaça à paz.41 O que lhe permite evitar a contestação dos argu‑

mentos apresentados e, em última análise, da decisão tomada, conservando uma 

agradável margem de à vontade político no uso do seu poder discricionário, dimi‑

nuindo, ao mesmo tempo, a possibilidade de sucesso de uma eventual contestação 

em sede judicial. 

Refira ‑se como exemplo a resolução 748 (1992) em que, invocando o capítulo 

VII da Carta, o Conselho de Segurança exigiu que a Líbia entregasse os dois suspeitos 

do atentado contra o avião da Pan Am, sobre Lockerbie. É questionável que a não 

36 Hans Kelsen lê o artigo 39.º como conferindo um poder que se encontra «completamente na discriciona‑

riedade do Conselho de Segurança», mas apenas no que se refere à determinação de uma situação como 

constituindo uma ameaça à paz – Kelsen, Hans, op. cit. – pág. 727.
37 Leia ‑se assim o n.º 2 do artigo 24.º da Carta, pese embora não ser necessária nenhuma afirmação expressa 

nesse sentido.
38 Bothe, Michael, op. cit. – pág. 70.
39 Martenczuk, Bernd, “The Security Council, the International Court and Judicial Review” in European Journal of 

International Law, vol. 10, n.º 3, 1999, págs. 517 ‑547 – págs. 543 ‑544.
40 Galtung, Johan, Essays in Peace Research, Copenhagen, Christian Ejlers, 1975.
41 Bedjaoui, Mohammed, Nouvel Ordre Mondiale et Contrôle de la Légalité des Actes du Conseil de Sécurité, Bruylant, Bruxelas, 

1994 – pág. 32; Dupuy, Pierre ‑Marie, op. cit. – pág. 26.
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173entrega dos suspeitos constituísse uma “ameaça à paz”. O Conselho de Segurança 

não procurou evitar a dúvida, e o Tribunal, no caso Lockerbie, nunca chegou a ter a 

oportunidade de se pronunciar sobre o mérito da resolução. 

5. O controlo do poder A organização de um sistema de poder pressupõe que os poderes se 

encontrem distribuídos e limitados entre si. Para ser efectiva, a operacionalidade do 

poder limitado deverá estar sujeita a mecanismos de controlo. 

No caso das Nações Unidas, o Conselho de Segurança não pode ser tido como 

infalível, o que, aliás, a história já se encarregou de demonstrar. Assim, numa comu‑

nidade internacional organizada segundo o princípio da igualdade, é perfeitamente 

legítimo que as decisões do Conselho de Segurança possam ser postas em causa. 

Mesmo se a possibilidade de controlar quer a determinação de uma situação nos 

termos do artigo 39.º, quer a decisão de medidas possa parecer contrária à necessi‑

dade do Conselho de Segurança agir de forma “pronta e eficaz”, conforme pretende 

o artigo 24.º, n.º 1 da Carta. Na realidade tudo depende do sistema de controlo esta‑

belecido. É assim em qualquer sistema de governação evoluído. O que não se pode 

é pretender agir a qualquer custo, independentemente dos fundamentos e do méri‑

to da decisão.

Se é verdade que os Membros das Nações Unidas têm a obrigação de cumprir 

com as decisões do Conselho de Segurança,42 também é verdade que essa obrigação 

só existe se o Conselho de Segurança tomar a decisão respeitando os limites dos 

poderes que lhe são conferidos pela Carta. Esta tensão existe, e não pode ser resolvi‑

da pelo simples reconhecimento ao Conselho de Segurança da competência absoluta 

para determinar a sua competência. De igual modo, parece claro que também não 

pode ser reconhecida aos Estados a faculdade de unilateralmente não cumprirem 

com as decisões com as quais não concordam.43 

Por outro lado, no seio do próprio sistema de poder, os órgãos em que este se 

estrutura devem ter a possibilidade de se controlar mutuamente de forma a garantir 

o funcionamento constitucional do sistema, assegurando, em última análise, a sua 

sobrevivência. Tudo o que equivale a dizer que deveriam existir nas Nações Unidas 

42 Artigo 25.º da Carta.
43 Schweigman, David, The Authority of the Security Council under the Chapter VII of the UN Charter – Legal Limits and the Role 

of the International Court of Justice, Kluwer Law International, The Hague, 2001 – pág. 209. 
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174 mecanismos de controlo que pudessem ser despoletados pelos próprios órgãos, 

designadamente pela Assembleia Geral. Podem ser consideradas, pois, duas formas 

de controlo: o controlo político pela Assembleia Geral e o controlo judicial pelo 

Tribunal Internacional de Justiça.

5.1. Controlo político pela Assembleia Geral 

A haver um controlo político do exercício do poder pelo Conselho de Segurança, a 

sede desse controlo deveria situar ‑se na Assembleia Geral, órgão plenário soberano, 

com competência política genérica. Como lembrou o Tribunal no parecer Certas 

Despesas44, «a Assembleia Geral deve também ocupar ‑se com a manutenção da paz e 

da segurança internacionais»45. 

A questão ganhou ainda mais actualidade com o fim da Guerra ‑fria que fez 

deslocar o poder activo para o agora operante Conselho de Segurança. Resta saber se 

as prerrogativas que a Carta lhe confere são mecanismos de controlo político sufi‑

cientes. 

Quais, então, as interligações entre a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança 

que possam permitir vislumbrar uma forma de controlo político? Uma leitura da 

Carta permite enumerar quatro: o poder de discussão e de recomendação, o poder 

de examinar os relatórios obrigatórios do Conselho de Segurança, o poder de apre‑

ciar e aprovar o orçamento, e o poder de nomear os membros não ‑permanentes do 

Conselho de Segurança. 

A Assembleia Geral dispõe de um poder genérico de discutir quaisquer assun‑

tos, designadamente a paz e a segurança internacionais, e de fazer recomendações 

ao Conselho de Segurança.46 Ademais, a Assembleia pode chamar a atenção ao 

Conselho para situações que possam constituir ameaça à paz e à segurança interna‑

cionais.47 No entanto, como se notou anteriormente, a Carta não permite que a 

Assembleia Geral faça alguma recomendação sobre um assunto pendente no 

Conselho de Segurança. A mera discussão do assunto é insuficiente enquanto meca‑

nismo de controlo.

44 Parecer Certas despesas das Nações Unidas (artigo 12.º, n.º 2 da Carta) – parecer consultivo de 20 de Julho de 1962, 

solicitado pela Assembleia Geral (resolução 1731 (161), de 20 de Dezembro de 1961).
45 International Court of Justice Reports, 1962 – pág. 151.
46 Artigos 10.º e 11.º, n.º 2 da Carta.
47 Artigo 11.º n.º 3 da Carta.
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175Uma outra oportunidade para o controlo político é o poder que a Assembleia 

Geral tem para examinar os relatórios anuais e especiais que lhe devem ser remetidos 

pelo Conselho de Segurança.48 Também este poder se mostra insuficiente para um 

controlo adequado. Desde logo, não foi intenção em S. Francisco fazer destes relató‑

rios uma forma de controlo político. Por outro lado, os próprios relatórios não 

apresentam conteúdo suficiente para que seja objecto de um exame aprofundado. 

Finalmente, a apreciação de um relatório, longe de ser uma forma de subordinação 

da actividade do Conselho de Segurança à autoridade da Assembleia Geral, mais não 

constituirá do que uma forma de pressão.

Por outro lado, a Assembleia Geral tem a competência exclusiva para apreciar e 

aprovar o orçamento das Nações Unidas.49 Evidentemente que a não aprovação do 

orçamento condiciona o funcionamento da Organização e, nomeadamente, do 

Conselho de Segurança. Foi o que aconteceu quando por divergências com o Conselho 

de Segurança quanto à criação do Tribunal Penal Internacional para a ex ‑Jugoslávia, a 

Assembleia deixou aquele tribunal sem orçamento durante o seu primeiro ano de 

existência. Certamente que este poder ‑dever da Assembleia Geral, podendo influen‑

ciar as linhas gerais de actuação da Organização, não pode ser encarado como um 

mecanismo próprio de controlo das decisões do Conselho de Segurança.

Finalmente, a Assembleia Geral tem o poder de nomear os dez membros não‑

‑permanentes do Conselho de Segurança.50 Sabendo que as decisões do Conselho de 

Segurança são tomadas por voto favorável de nove membros, bastariam sete dos 

membros não ‑permanentes eleitos pela Assembleia para bloquear uma tomada de 

decisão, funcionando, assim, como uma “minoria de bloqueio” que, de certa forma, 

contrabalança o direito de veto dos membros permanentes. Apesar da correcção des‑

tes cálculos, o que é certo é que os membros não ‑permanentes são eleitos em função 

de critérios predefinidos que atendem à contribuição dos Membros para a manuten‑

ção da paz e da segurança internacionais e para os outros objectivos das Nações 

Unidas, e a uma distribuição geográfica equitativa.51 Também esta forma de contro‑

lo constitui mais uma especulação do que uma realidade observável.

48 Artigos 15.º e 24.º, n.º 3 da Carta.
49 Artigo 17.º da Carta.
50 Artigo 23.º da Carta.
51 Artigo 23.º, n.º 1 da Carta.
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176 A Carta consagra a igualdade constitucional entre os seus órgãos soberanos. 

Ademais, a Assembleia Geral não exerce nenhuma autoridade sobre o Conselho de 

Segurança, ao contrário do que acontece com o Conselho Económico e Social. 

Parece, antes, ser o Conselho de Segurança a gozar de uma posição de primazia 

no sistema de poder das Nações Unidas. Poder que exerce sem o equivalente contra‑

peso por parte da Assembleia Geral, que se vê sem poderes adequados para exercer 

o necessário controlo político do Conselho de Segurança. Neste sentido, Mohammed 

Bedjaoui observa que «o controlo político do Conselho de Segurança pela Assembleia 

Geral (…) é medíocre, senão mesmo inexistente»52. 

5.2. Controlo judicial pelo Tribunal

O Conselho de Segurança, como de resto parece evidente, está vinculado à Carta 

enquanto estatuto estruturante e fundamento do poder das Nações Unidas. O artigo 

24.º, n.º 2 refere que «no cumprimento dos seus deveres o Conselho de Segurança 

agirá de acordo com os objectivos e princípios das Nações Unidas». Tem por vezes 

sido defendido que estes objectivos e princípios seriam o único padrão jurídico das 

decisões do Conselho e, portanto, o único limite judicialmente controlável ao exer‑

cício dos seus poderes.53 

O conteúdo dos artigos 1.º e 2.º da Carta é, no entanto, demasiado vago e gené‑

rico para que dele se possa retirar algum critério rigoroso para estabelecer os limites 

do poder do Conselho de Segurança. A referência aos objectivos e princípios no n.º 

2 do artigo 24.º parece ser mais uma afirmação ideal, supérflua mas tranquilizadora, 

de que também a actividade do Conselho de Segurança é dirigida à prossecução dos 

objectivos das Nações Unidas velando pelo respeito dos princípios proclamados na 

Carta, a cujo cumprimento, obviamente, não pode fugir. 

Repare ‑se que o próprio n.º 2 do artigo 24.º não deixa de relembrar os poderes 

específicos do Conselho que lhe são conferidos pela Carta nos capítulos VI, VII, VIII 

e XII. As disposições destes capítulos também estabelecem limites ao Conselho de 

Segurança, não ultrapassáveis pela mera referência genérica aos objectivos e princí‑

pios das Nações Unidas. 

52 Bedjaoui, Mohammed, op. cit. – pág. 145.
53 Degni ‑Segui, René, “Article 24: Fonctions et Pouvoirs” in Cot, Jean ‑Pierre / Pellet, Alain (organização), La Charte 

des Nations Unies – commentaire article par article, págs. 451 ‑469, Economica, Paris, 1991 – págs. 462 ‑463.
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177A actividade do Conselho de Segurança está vinculada à Carta em geral e não ape‑

nas aos seus objectivos e princípios.54 Logo, é também a Carta, o tratado constitutivo 

das Nações Unidas, o padrão para a verificação das resoluções do Conselho.55

Ultrapassada esta questão, logo outra se depara: qual o órgão que detém a capa‑

cidade para interpretar a Carta das Nações Unidas, exercício que logicamente prece‑

de uma eventual apreciação da conformidade de um acto com a Carta? A questão foi 

discutida em S. Francisco. Propostas que visavam conferir quer ao Tribunal quer à 

Assembleia Geral a competência para a interpretação autêntica da Carta foram recu‑

sadas. Parece, assim, ter sido intenção dos Estados em conferir a cada um dos órgãos 

a competência de determinar a sua própria competência. 

Contudo, esta competência existiria apenas em termos incidentais, isto é, no 

desenvolvimento quotidiano da sua actividade, e não em termos absolutos.56 Assim 

opinou o Tribunal no parecer consultivo Certas Despesas, afirmando que «cada órgão 

deverá, pelo menos num primeiro momento, determinar a sua própria jurisdição»57. 

O que se compreende por razões funcionais óbvias. Porém, nada obsta a que num 

“segundo momento” seja contestada a determinação dessa competência. 

O Conselho de Segurança não é, pois, o detentor absoluto da determinação da 

sua competência.58 Mesmo se se entender que as resoluções do Conselho de 

Segurança gozam de uma “presunção de validade”.59 O facto das decisões do 

54 Por outro lado, os poderes do Conselho não se resumem aos enunciados naqueles capítulos. Refira ‑se, por 

exemplo, o poder de executar sentenças previsto no artigo 94.º, n.º 2 da Carta. Uma interpretação literal 

do artigo 24.º, n.º 2 poderia levar à conclusão de que o Conselho de Segurança só teria a obrigação de 

agir de acordo com os princípios e objectivos das Nações Unidas no contexto daqueles capítulos e não 

quando fizesse uso dos poderes previstos noutros locais da Carta. 
55 Martenczuk, Bernd, op. cit. – págs. 537 e 539. Thomas Franck interpreta as opiniões dos juízes do Tribunal 

na decisão de 1992 no âmbito do caso Lockerbie como querendo dizer que «a legalidade das acções de 

qualquer órgão das Nações Unidas devem ser julgadas com referência à Carta como uma ‘constituição’ de 

poderes delegados» – Franck, Thomas, “The ‘Powers of Appreciation’”: Who is the Ultimate Guardian of 

UN legality?” in American Journal of International Law, vol. 86, Julho de 1992, págs. 519 ‑523 – pág. 522. 
56 Mosler, Hermann et. al., “Article 92” in The Charter of the United Nations: a Commentary, Simma, Bruno (organiza‑

ção), vol. II, págs. 1139 ‑1171, Oxford University Press, Oxford, 2002 – págs. 1146.
57 International Court of Justice Reports, 1962 – pág. 151.
58 Martenczuk, Bernd, op. cit. – pág. 536.
59 O Tribunal, no caso Namíbia, foi da opinião que uma resolução de um órgão das Nações Unidas «aprovada 

de acordo com as regras de procedimento desse órgão, e for declarada como tal pelo seu Presidente, deve 

ser presumido como tendo sido validamente adoptada» – International Court of Justice Reports, 1971 – 

pág. 22. 
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178 Conselho de Segurança tomadas ao abrigo do capítulo VII terem uma natureza emi‑

nentemente política, não exclui, pois, a possibilidade de serem controladas judicial‑

mente.60

Nesta medida, é de perguntar pelo papel do Tribunal, o principal órgão judicial 

das Nações Unidas61, também ele um órgão soberano devoto ao objectivo da manu‑

tenção da paz e da segurança internacionais, no controlo do poder do Conselho de 

Segurança. Tendo o sistema de poder das Nações Unidas e a actividade dos seus 

órgãos por fundamento um tratado constitutivo, parece estar aberto o caminho à 

jurisdição do Tribunal sobre alguma controvérsia jurídica que tenha por objecto a 

interpretação da Carta, designadamente no que respeita à determinação pelo 

Conselho de Segurança das suas próprias competências.62

Só os Estados podem ser partes em causas perante o Tribunal.63 Porém, qualquer 

órgão ou organização especializada das Nações Unidas pode solicitar um parecer 

consultivo ao Tribunal.64 Ou seja, o exercício da função judicial do Tribunal pode ser 

despoletado quer por um Estado, quer por um órgão ou por uma organização espe‑

cializada das Nações Unidas.

O entusiasmo perante o poder soberano e independente do órgão judicial das 

Nações Unidas logo leva a questionar se o Tribunal possui o poder de uma espécie 

de “fiscalização da constitucionalidade” de uma resolução do Conselho de Segurança. 

Isto é: terá o Tribunal o poder independente e directo de determinar a não‑

‑conformidade, de forma vinculativa, de uma resolução do Conselho de Segurança 

com a Carta, por solicitação de um órgão das Nações Unidas ou de um Estado 

Membro, assumindo ‑se, assim, como o guardião deste estatuto fundamental da 

comunidade internacional65? 

O Tribunal só tem competência para apreciar questões que lhe sejam submetidas 

por Estados e quando as partes na causa sejam apenas Estados. Um Estado nunca 

60 Neste sentido Martenczuk, Bernd, op. cit. – págs. 528 e ss.
61 Artigo 92.º da Carta.
62 Artigo 36.º, n.º 2 do Estatuto. O Estatuto, no seu artigo 34.º, n.º 3, prevê especificamente a possibilidade de 

ser discutida numa causa perante o Tribunal a interpretação do tratado constitutivo de uma Organização 

Internacional. 
63 Artigo 34.º n.º 1 do Estatuto.
64 Artigos 96.º da Carta e 65.º do Estatuto. 
65 Sobre o assunto vide Kowalski, Mateus, “A Carta das Nações Unidas como ‘Constituição’ da Comunidade Internacional” in 

Negócios Estrangeiros, n.º 15, 2009, págs. 31 ‑57. 
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179poderia, pois, solicitar ao Tribunal que, a título principal, apreciasse a conformidade 

de uma resolução do Conselho de Segurança com a Carta. Por outro lado, os órgãos 

e organizações especializadas das Nações Unidas apenas podem solicitar ao Tribunal 

pareceres consultivos, portanto sem força vinculativa. Neste sentido, o Tribunal não 

tem um poder de “fiscalização da constitucionalidade” das resoluções do Conselho 

de Segurança.66

Apesar de tudo, nada impede que, a título incidental, o Tribunal Internacional 

de Justiça se pronuncie sobre a compatibilidade de uma resolução do Conselho de 

Segurança com a Carta. É o caso em que um Estado submeta ao Tribunal uma questão 

em que contesta a acção de um outro Estado fundamentada numa decisão do 

Conselho de Segurança. Ora, o Tribunal, ao analisar a acção do segundo Estado pode‑

rá ter que se pronunciar sobre dois aspectos: em primeiro lugar, a compatibilidade 

da acção com a decisão do Conselho de Segurança que lhe serve de fundamento; em 

segundo lugar, a compatibilidade da decisão do Conselho de Segurança com a 

Carta. 

A não ‑compatibilidade daquela decisão com a Carta determinará, em princípio, 

a falta de fundamento para a acção contestada. Designadamente, tratando ‑se de uma 

decisão tomada ao abrigo do capítulo VII, naquele eventual segundo momento, o 

Tribunal pode ter que se pronunciar não só sobre a medida decidida, como também 

sobre a classificação da situação como ameaça à paz, ruptura da paz ou acto de agres‑

são que justificou a decisão da medida. É certo que qualquer que fosse a decisão do 

Tribunal, esta não seria vinculativa para o Conselho de Segurança, uma vez que não 

é litigante67, tal como, aliás, já se pronunciou o próprio Tribunal no caso Camarões do 

Norte68. No entanto, é de questionar a legitimidade do Conselho de Segurança para 

continuar uma acção julgada como ilícita pelo Tribunal.

A este propósito não pode deixar de ser referido o caso Lockerbie em que, pela 

primeira vez na sua história, o Tribunal teve a oportunidade de se pronunciar sobre 

66 Reisman, W. Michael, “The Constitucional Crisis in the United Nations” in Le Développement du Rôle du Conseil de Sécurité, 

Académie de Droit International de La Haye, Colloque – La Haye, 21 ‑23 Juillet 1992, págs. 399 ‑423, Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht, 1993 – pág. 414.
67 Leia ‑se neste sentido o artigo 59.º do Estatuto: «a decisão do Tribunal será obrigatória para os litigantes e a 

respeito do caso em questão». 
68 Caso sobre os Camarões do Norte (Camarões c. Reino Unido), registo de 30 de Maio de 1961 – International Court 

of Justice Reports, 1963 – pág. 33. 
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180 resoluções adoptadas pelo Conselho de Segurança ao abrigo do capítulo VII da Carta. 

O Conselho de Segurança, ao abrigo do capítulo VII da Carta, determinou que o não 

cumprimento da resolução 731 (1992) constituía uma ameaça à paz.69 Nessa medi‑

da, o não cumprimento daria lugar à imposição de medidas coercivas. Solicitando a 

Líbia ao Tribunal que, nesta fase, indicasse medidas provisórias, o Tribunal decidiu 

de forma simples que, nos termos dos artigos 25.º e 103.º da Carta, a resolução 748 

(1992) prevalecia sobre as obrigações que decorriam da Convenção para a Eliminação 

de Actos Ilícitos Contra a Segurança da Aviação Civil, adoptada em Montreal, a 23 de 

Setembro de 1971.

Ao recusar a aplicação das medidas provisórias, o Tribunal acabou por assumir 

que tinha competência para decidir sobre uma questão em que poderia ser chamado 

a apreciar uma resolução do Conselho de Segurança tomada ao abrigo do capítulo 

VII. No âmbito da decisão quanto às medidas provisórias requeridas pela Líbia, foi 

opinião comum dos juízes maioritários e vencidos que a legalidade da acção do 

Conselho de Segurança deve ser apreciada à luz da Carta, e que o Tribunal poderá ser 

o último defensor da legitimidade do sistema. Thomas Franck vai mesmo ao ponto 

de, entusiasticamente, comparar este caso ao célebre caso Marbury v. Madison.70 

Em 1998, o Tribunal, respondendo às objecções preliminares dos Estados 

Unidos da América e do Reino Unido, decidiu que tinha competência jurisdicional 

sobre a questão. Mais uma vez, o Tribunal deixou em aberto a possibilidade de se 

pronunciar sobre resoluções do Conselho de Segurança, tanto mais que este órgão 

havia entretanto aprovado uma nova resolução reafirmando que a não entrega dos 

dois agentes líbios constituía uma ameaça à paz e reforçando as medidas coercivas.71 

Com a entrega dos suspeitos, em 1999, a controvérsia foi resolvida, impedindo 

que o Tribunal levasse a análise da questão até ao fim. No entanto, o processo para a 

progressiva afirmação da competência do Tribunal para controlar, a título incidental, 

o poder do Conselho de Segurança continua, sendo previsível que se deparem ao 

Tribunal mais casos como este.

Finalmente, há ainda a considerar a competência que os órgãos das Nações 

Unidas e as organizações especializadas têm para solicitar parecer consultivo ao 

69 Resolução 748 (1992), de 31 de Março de 1992.
70 Franck, Thomas, op. cit. – págs. 519 e ss.
71 Resolução 883 (1993), de 11 de Novembro de 1993.
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181Tribunal. A apreciação do Tribunal pode respeitar quer a uma questão jurídica em 

abstracto quer a uma controvérsia jurídica concreta.72 Nada impede que o Tribunal 

emita parecer sobre a compatibilidade de uma resolução do Conselho de Segurança 

com a Carta. Evidentemente, a apreciação do Tribunal não tem força vinculativa e, 

nesta medida, este não será um mecanismo de controlo em sentido próprio do poder 

do Conselho de Segurança. No entanto, a opinião do órgão judicial das Nações 

Unidas não pode deixar de ter alguns efeitos políticos e até jurídicos, na medida em 

constitui uma opinião autorizada de um órgão ao qual é reconhecida independência, 

competência e credibilidade. Para além de constituir potencialmente um meio de 

pressão sobre o Conselho de Segurança, contribui para o estabelecimento de uma 

prática conforme à Carta. 

6. Conclusão Considerando o poder supranacional de decisão que a Carta confere ao 

Conselho de Segurança ao abrigo do capítulo VII e que os Estados se comprometem 

em respeitar, é possível caracterizar as Nações Unidas como um sistema, em termos 

teóricos, misto: de coordenação ao nível do órgão parlamentar e de subordinação ao 

nível do órgão executivo. A primazia funcional do Conselho de Segurança que lhe 

é conferida pela Carta não é equilibrada com um adequado sistema de controlo do 

poder. A Assembleia Geral, para além de não ter poder efectivo para a prossecução 

das atribuições da Organização, não tem forma de controlar o poder do Conselho de 

Segurança. De igual modo, não existe a possibilidade de controlo judicial efectivo 

do poder do Conselho. A separação de poderes será tanto mais perfeita quanto mais 

rigorosa e adequada for a limitação do poder conferido a cada órgão. No quadro das 

Nações Unidas, a limitação dos poderes dos órgãos que compõem a Organização, e 

a possibilidade do controlo do seu exercício é precária, não existindo mecanismos 

rigorosos de “checks and balances”. 

O desequilíbrio acentua ‑se com a constatação de que o órgão que assume a 

primazia funcional no seio da Organização é dominado por cinco Estados que têm 

prerrogativas especiais, como o assento permanente e o direito de veto. Os “cinco 

grandes”, frequentemente, representam interesses meramente nacionais e não os da 

comunidade internacional que espera que o Conselho de Segurança cumpra a sua 

72 Mosler, Hermann / Oellers ‑Frahm, Karin, “Article 96” in The Charter of the United Nations: a Commentary, Simma, Bruno 

(organização), vol. II, págs. 1179 ‑1190, Oxford University Press, Oxford, 2002 – pág. 1185.
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182 principal responsabilidade na manutenção da paz e segurança internacionais. Aquelas 

prerrogativas permitem que qualquer um dos membros permanentes afaste uma 

situação capaz de comprometer a sua posição individual na comunidade internacio‑

nal. O poder das Nações Unidas acaba, pois, por se concentrar de forma despropor‑

cionada nestes “cinco grandes”.73 Tudo o que leva a reconhecer a cada um dos cinco 

membros permanentes carácter primaz no sistema de poder das Nações Unidas.

Com base nestas considerações sobre a estrutura de poder delineada pela Carta, 

é o momento de retomar a questão de partida. É o Conselho de Segurança o “Grande 

Leviatã”? Parece evidente que o Conselho de Segurança e, em especial, os cinco mem‑

bros permanentes encarnam uma ideia de “super ‑autoridade” internacional contratu‑

alizada através da Carta das Nações Unidas. Nesta medida a resposta não pode deixar 

de ser positiva. Mas significará tal uma apreciação favorável deste sistema de poder? 

Os realistas ficariam eventualmente agradados com este directório de papel reforçado 

no pós Guerra ‑fria, não fosse talvez o facto de, por um lado, os “cinco grandes” não 

representarem as actuais potências mundiais (pense ‑se no estatuto desactualizado da 

França ou do Reino Unido e em potências emergentes como o Brasil, a Índia ou 

mesmo o Japão) e, por outro, de integrar uma organização internacional com um 

papel cada vez mais relevante na governação global. Quanto aos liberais e até a outros 

positivistas e pós ‑positivistas é a própria ideia de ‘Grande Leviatã’ que gerará aversão. 

Associado ao seu défice democrático, o Grande Leviatã poderá mesmo significar uma 

indesejável validação da negação de uma paz ambiciosa.74

Perante estes estados de espírito, as soluções residem em dois planos distintos: ou 

o desmantelamento das Nações Unidas, retirando ‑lhe o papel central que vem desem‑

penhando na governação global, com tudo o de bom e de mau que tal significa; ou a 

sua reforma, em particular no que respeita ao Conselho de Segurança. Ora, no início 

deste século XXI as Nações Unidas apresentam ‑se como uma Organização de compo‑

sição universal e de competência vasta, dotada de meios, experiência, credibilidade e 

legitimidade únicas. O seu contributo para a humanidade nestes últimos sessenta e 

cinco anos tem sido inestimável. Trata ‑se, pois, de uma conquista civilizacional que 

importa preservar e fortalecer. Contudo, os desequilíbrios e insuficiências do sistema 

de poder do Grande Leviatã são inegáveis. Como, então, superá ‑los?NE 

73 Reisman, W. Michael, op. cit. – págs. 419 ‑420.
74 Richmond, Oliver, Peace in International Relations, Routledge, Oxon, 2008 – pág. 45.
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As relações entre a Teoria e a História**

Victor Marques dos Santos*

n Abstract:

O reconhecimento da relevância da História no processo genético da autonomização 

disciplinar, académica e científica das Relações Internacionais (RI), tem sido supera‑

do pela diversidade de perspectivas quanto às formas como a sua influência se tem 

feito sentir na evolução da disciplina. Verifica‑se, de facto, que a História transcende 

a circunstância espácio‑temporal da fase embrionária da disciplina mas que, ao 

mesmo tempo, as RI evidenciam uma utilização essencialmente instrumental da 

História. Com efeito, a História tem desempenhado, com frequência, funções de 

fundamentação científica, no plano da elaboração e da demonstração teórica, bem 

como funções de justificação ideológica dos sistemas, de legitimação política das 

acções, e de argumento de verdade, num enquadramento teorético‑normativo racio‑

nalista. 

Neste contexto, as problemáticas e os desafios inerentes às relações dinâmicas e dia‑

lécticas entre a História e as RI, decorrem da interdisciplinaridade e da transdiscipli‑

naridade metodológica e conceptual, adquirindo particular relevância para ambas as 

disciplinas. Por um lado, através da influência da História, como área disciplinar e 

académica incontornável no processo de elaboração teórica em RI. Por outro lado, 

através da influência que as teorias das Ciências Sociais em geral, e das RI, em parti‑

cular, têm tido na investigação e na elaboração de uma História, cujo alcance actual 

se projecta numa epistemologia evolutiva e renovada, entre outros factores, pelas 

dimensões analíticas adquiridas a partir das perspectivas internacionalistas.
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186 Introdução a seParação entre áreas do conhecimento científico, reflecte ‑se numa nomencla‑

tura de clivagens académicas e de divisórias disciplinares entre os vários ramos das 

ciências. No entanto, os progressos científicos e a consequente atenuação e trans‑

posição pontual desses limites convencionados, determinam a revisão periódica do 

“arrumo dos saberes”. Se, por um lado, se revelam funcionais e utilitárias em termos 

de enquadramento analítico e sistémico, por outro lado, essas “fronteiras” artificiais 

produzem efeitos redutores em termos das sinergias resultantes dos “cruzamentos”, 

das articulações e das potencialidades da convergência interactiva entre as diferentes 

áreas disciplinares e científicas. 

Estas problemáticas identificam ‑se também entre a elaboração teórica em 

Relações Internacionais (RI) e os estudos históricos. É esta relação intrínseca entre 

H. e RI, que confere pertinência ao desenvolvimento deste breve exercício de abor‑

dagem reflexiva, analítica e crítica sobre as dinâmicas, as sinergias e as tensões ine‑

rentes à utilização instrumental da História nos processos de elaboração teórica 

desenvolvimento da teoria em RI. 

O reconhecimento da relevância da História no processo genético da autonomi‑

zação disciplinar, académica e científica das Relações Internacionais (RI), constitui 

um facto generalizadamente aceite. No entanto, os efeitos da sua influência na evo‑

lução da disciplina e, sobretudo, na sua articulação com a teoria, são variáveis, 

verificando ‑se que, por um lado, o lugar da História transcende a circunstância 

espácio ‑temporal da constituição disciplinar e que, por outro lado, tem preenchido 

uma função essencialmente instrumental em termos de elaboração e de demonstra‑

ção teórica, desempenhando, com frequência, funções de justificação ideológica e 

de legitimação política. 

Esta utilização instrumental da História verifica ‑se através de uma metodologia 

comparativa que recorre, frequentemente, a generalizações conceptuais discutíveis ou 

claramente abusivas. Identifica ‑se, também, através de uma perspectiva de relativização 

funcional da História, com objectivos e interesses outros que não históricos ou cientí‑

ficos; bem como de um revisionismo nem sempre motivado pelos interesses do avanço 

do conhecimento científico, mas pela necessidade de justificação de desígnios extrínse‑

cos ao contexto académico e estranhos à pertinência da objectividade científica. 

No plano da elaboração teórica, estas utilizações traduzem ‑se, na prática, pela 

selecção de factos e atribuição de graus de relevância determinada segundo um cri‑

tério de utilidade específica, propício ao objectivo do exercício; bem como pela 

ocultação de processos, interpretação de factos e preservação dos silêncios que o 
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187domínio do político, também ele evolutivo, circunstancial e transitório, frequente‑

mente lhe impõe, em nome de interesses não científicos. 

O problema coloca ‑se com particular acuidade, quando se trata das RI, cujas 

teorias racionalistas dominantes são eminentemente presentistas e tendencialmente 

normativas. A historiografia das RI é reveladora destas características, na medida em 

que evidencia, desde a génese do processo de autonomização académica da discipli‑

na, a presença de um posicionamento teórico realista, intelectual e politicamente 

dominante, que remete os esforços teorizantes e as propostas teóricas alternativas ou 

complementares, para o estatuto marginal da utopia ou da inconsequência e que, ao 

mesmo tempo, desempenha a funcionalidade argumentativa de validação teorética 

de modelos de gestão optimizada e de reprodução sustentada de um ambiente rela‑

cional considerado estático, imutável e não evolutivo.

Este posicionamento tem consequências decisivas, tanto em termos de teoria 

como no plano da acção. A História tem desempenhado, neste contexto, a convenien‑

te função de repositório arquivístico tornando ‑se, eventualmente, “cúmplice” de prá‑

ticas políticas e sociais legitimadas e justificadas com base em elaborações teóricas.

Verifica ‑se, pois, a existência de interpretações motivadas por intenções subja‑

centes, contextualizadas por agendas políticas, filiações ideológicas ou outros desíg‑

nios, e determinantes do desenvolvimento teórico.

Sobre as formas de envolvimento entre a H. e as RI poderemos identificar, em 

primeiro lugar, uma perspectiva genética, na qual as RI se definem como uma disci‑

plina científica originária da História. Nesta dimensão, a componente histórico‑

‑processual identifica ‑se, essencialmente, nas abordagens europeias, com especial 

relevo para a perspectiva anglo ‑saxónica. O lugar da História constitui, nesta pers‑

pectiva um factor de referência, generalizadamente reconhecido.

Em segundo lugar, identifica ‑se uma perspectiva de funcionalidade teorética, na 

qual poderemos considerar a História como a disciplina que confere a fundamenta‑

ção teórico ‑epistemológica ao paradigma realista ou clássico das RI, tributário da 

escola realista da Ciência Política, em relação à qual, desenvolve um conjunto de 

abordagens teóricas baseadas na anterioridade de uma vivência histórica, de uma 

prática social e de uma experiência política, que encontram no conhecimento histó‑

rico, a sua base de sistematização disciplinar.

Em terceiro lugar, verifica ‑se uma perspectiva de funcionalidade instrumental, que 

permite verificar que a História tem servido de referência imperativa e recorrente à 

generalidade das “visões do mundo” (Cravinho, 2002) expressas na diversidade das 
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188 correntes teóricas das RI. Neste sentido, realistas, marxistas e liberais, racionalistas, 

estruturalistas e positivistas, reflexivistas e construtivistas utilizam, de formas necessa‑

riamente diferenciadas, as contribuições do conhecimento histórico na fundamenta‑

ção, legitimação e demonstração das respectivas argumentações teóricas.

Finalmente, define ‑se uma perspectiva de funcionalidade metodológica ou 

empírico ‑analítica, na qual se regista a contribuição do método histórico integrado 

na complexidade metodológica das RI, numa dimensão estruturante e transversal às 

perspectivas anteriormente referidas. Incluem ‑se, neste contexto, os métodos 

histórico ‑dialéctico e sócio ‑histórico utilizados nas abordagens teórico ‑empíricas e 

nas orientações teórico ‑analíticas fundamentais para o estudo da realidade social 

numa perspectiva evolutiva no plano internacional.

A convergência interactiva entre estas dimensões manifestam os seus efeitos 

negativos sobre a teoria e sobre a História adquirindo expressão nos planos episte‑

mológico, ideológico, e sociológico. No primeiro caso, esses efeitos verificam ‑se a 

partir das problemáticas internas da História, designadamente, nos debates sobre 

sequencialidade, progresso, linearidade e complexidade causal, que se reflectem no 

contexto analítico e de elaboração teórica das RI. No segundo caso, os efeitos 

evidenciam ‑se porque, reciprocamente, as formas de utilização instrumental do 

conhecimento histórico no plano dessa elaboração, afectam a História reduzindo ‑lhe 

o alcance da dimensão científica, interpretando factos descontextualizados, fragmen‑

tando as interpretações pela multiplicidade das utilizações teóricas e limitando a 

expressão social e cultural do conhecimento histórico. 

Mas identificam ‑se, também, efeito positivos nos compromissos inevitáveis entre 

uma História dinâmica, inovadora e actual, e uma Teoria das RI caracterizada pela 

diversidade e multiplicidade de perspectivas, debates e processos que reflectem o 

alcance evolutivo da disciplina. Esta influência recíproca e multifacetada entre História 

e RI, evidencia a natureza tendencialmente transdisciplinar das interacções e das siner‑

gias das tensões e das dialécticas desenvolvidas e transcendendo a “primeira forma de 

enriquecimento” que decorre da interdisciplinaridade (Braillard, 1984, 91). 

Sobre a Génese Histórica das RI O processo de autonomização disciplinar das RI constitui, 

em si mesmo, um facto histórico. Poderemos considerá ‑lo como resultante da per‑

cepção de um conjunto de circunstâncias, por parte de uma elite decisória inserida 

num contexto sócio ‑cultural, político ‑ideológico e estratégico ‑diplomático determi‑

nado e num quadro epistemológico e cognitivo específico. 
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189Tornou ‑se comum a identificação das causas da emergência disciplinar das RI, 

com “a missão de compreender o mundo para o alterar, nomeadamente evitando 

tragédias como a que se viveu entre 1914 e 1918” (Cravinho, 2002, 16). No entan‑

to, numa análise de perspectiva histórica de longa duração, poderemos verificar que 

“os primeiros fundamentos das RI nos Estados Unidos foram estabelecidas muito 

antes da Primeira Guerra Mundial, pelos cientistas políticos empenhados no proces‑

so de desenvolvimento de uma teoria do estado” (Buzan e Little, 2000, 24). Um 

estado soberano, independente, coexistindo em termos de igualdade com os outros 

estados que partilham e interagem num contexto relacional anárquico.

Segundo Brian C. Schmidt, o “discurso teórico do estado (…) forneceu o pri‑

meiro enquadramento paradigmático tanto para a ciência política como para as 

relações internacionais” (Schmidt, 1998, 2). Reconhece ‑se, pois, todo um conjunto 

de postulados e de princípios de uma Ciência Política de tendência essencialmente 

realista, relativamente à qual, na perspectiva de Timothy Dunne, “todos os outros 

desenvolvimentos teóricos em RI constituiriam apenas uma ‘nota de pé de página’” 

(Santos, 2007, 54; Dunne, 1997, 110 e n.).

Neste sentido, poderemos considerar que o discurso sobre a teoria do estado teve 

um efeito redutor, orientador e de inerente constrangimento programático sobre o 

“discurso” das RI. Neste contexto, talvez se torne pertinente questionarmo ‑nos sobre 

se o objectivo subjacente à consagração académica da disciplina seria, de facto, “com‑

preender o mundo para o alterar”, ou compreender os interesses dos estados com vista 

a uma gestão racionalizada dos futuros comportamentos relacionais.

A relação directa entre as instâncias do poder, os interesses económicos e os 

meios universitários, designadamente, em termos de promoção da “Política 

Internacional” nas cátedras fundadoras, encontra ‑se na origem de um ambiente pro‑

pício à orientação política e estratégica da agenda de investigação académica e cien‑

tífica da disciplina bem como à respectiva evolução. Ao mesmo tempo, a proveniên‑

cia directa desta “disciplina emergente” (Wright, in Dougherty e Pfaltzgraff, 2001, 

20 e n. 65) em relação à Ciência Política, torna imperativo o reconhecimento da 

influência inequívoca de uma agenda de investigação pré ‑existente e de um enqua‑

dramento teórico ‑epistemológico preciso, que permite a Morton Kaplan considerar 

as RI como uma sub ‑disciplina, ou como um “sub ‑campo” da Ciência Política 

(Kaplan, in Dougherty e Pfaltzgraff, 2001, 20 e n. 66).

Esta relação de dependência permitirá a questionação sustentada da autonomia 

disciplinar das RI, que R.B.J. Walker considera como uma “disciplina anglo‑

‑americana”(Walker, 1989, 308) e que Stanley Hoffmann reconhece como uma “ciên‑
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190 cia social americana”(Hoffmann, 1977, 218 ‑219). Entre as causas desta permanente 

questionação encontram ‑se, necessariamente, razões para cuja identificação e justifica‑

ção, o estudo da historiografia da disciplina pode contribuir, de forma consistente. 

Continua a verificar ‑se, no entanto, a presença de um “elemento de suspeição” 

sobre as tentativas de revisão historiográfica das RI (Schmidt, 2002, 5). Ainda em 

finais do século XX, a separação disciplinar entre a História Internacional e as RI era 

considerada nos EUA como uma distinção “artificial”. Persistiria, até então, o desin‑

teresse e o desconhecimento generalizado dos cientistas sociais americanos em rela‑

ção à História e à relevância da compreensão e da contextualização histórica dos 

desenvolvimentos da disciplina evidenciando ‑se o a ‑historicismo, o presentismo, a 

“anarcofilia” e a perpsectiva estatocêntrica como características definidoras da pers‑

pectiva americana sobre as RI (Buzan e Little, 2000, 27).

Em contraste com essa perspectiva dominante, a chamada “escola inglesa”, 

supera o debate sobre a identidade e a personalidade científica acentuando, sobretu‑

do, o seu distanciamento relativamente à noção de que o estudo da História seria 

incompatível com o desenvolvimento da teoria, afastando ‑se do eurocentrismo e da 

perspectiva americana. Verifica ‑se, pois, que as abordagens decorrentes da competi‑

ção teórica no panorama académico ‑disciplinar das RI, suscitam questões não apenas 

metodológicas, mas de interpretação das atitudes intelectuais em relação à historio‑

grafia da disciplina.

Nesta perspectiva, “a História tem sido utilizada para suportar ou desacreditar” 

interpretações sobre o estado do campo de estudos (Schmidt, 1998, 7 e n.s, 21 ‑22 

e segs.) tornando ‑se geradora de tensões e de dinâmicas entre, por um lado, a ine‑

vitável revisão, reavaliação e reinterpretação dos posicionamentos decorrentes da 

contextualização histórica da génese e da evolução da disciplina e, por outro lado, 

das premissas teóricas, dos postulados e dos enquadramentos científicos, académi‑

cos, políticos, ideológicos e epistemológicos herdados das disciplinas fundadoras e 

de áreas do saber mais antigas e consolidadas.

A historiografia das RI torna ‑se, assim, frequentemente incómoda pela instabi‑

lidade dinâmica que suscita, adquirindo um estatuto de área de investigação trans‑

disciplinar imperativa, tanto para a teorização em RI, como para a caracterização 

específica da respectiva produção teórica mas revelando, ao mesmo tempo, o signi‑

ficativo estatuto de elemento perturbador, identificado com a incorrecção política, 

permitindo concluir que “[o]s silêncios de uma disciplina são, frequentemente, a 

sua característica mais importante”(Smith, 1995, 2).
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191Os Desafios da História Num movimento de deriva emancipatória, e talvez por uma ques‑

tão de afirmação identitária, os internacionalistas têm evidenciado a tendência para 

“desvalorizarem o conteúdo histórico dos seus próprios trabalhos” recorrendo, 

por vezes, a um “empirismo histórico facilitista”. A resultante “visão a ‑crítica do 

passado” (Smith, 1999, 1) tem contribuído, frequentemente, para uma utilização 

instrumental e abusiva da História.

Este posicionamento encontra ‑se na origem de alguns dos principais “desafios 

da História”. Entre estes identificam ‑se a influência do espaço e do tempo na opera‑

cionalização de conceitos e na construção de modelos, designadamente, a influência 

eurocêntrica das perspectivas de interpretação; a influência do historiador nas pre‑

missas da elaboração teórica, bem como a influência do seu contexto social, cultural, 

político e ideológico na selecção factológica, na análise e na interpretação contextu‑

alizada, e ainda o revisionismo, o a ‑historicismo, o presentismo, a generalização e a 

“filtragem teórica”.

Plano Epistemológico

No plano epistemológico, deveremos reconhecer que a imperatividade do conheci‑

mento histórico não significa a exclusividade ou a unicidade da História como 

“corpo independente de conhecimento” sólido e imutável, ou como argumento de 

verdade.

A evolução do conhecimento histórico, torna a História num elemento indis‑

pensável ao investigador das RI mas, ao mesmo tempo, pressupõe uma análise críti‑

ca permanente. No entanto, “os teorizadores da corrente dominante” preferem evitar 

os “dilemas fracturantes” e as “ambiguidades” da História, considerando ‑as como 

evidências claras (Smith, 1999, 11). Por outro lado, o enquadramento positivista 

sobre o “carácter cumulativo do conhecimento”, sobre da correspondência entre 

teoria e facto, bem como o debate entre sequencialidade e descontinuidade factual, 

permitem questionar a plausibilidade das interpretações causais.

Encontram ‑se, neste plano, algumas abordagens à arqueologia do conhecimen‑

to, à desconstrução discursiva e à “genealogia” da articulação entre o discurso e as 

práticas sociais (Smith, 1995, 4), propostas por algumas teorias críticas pós‑

‑racionalistas, pós ‑estruturalistas e pós ‑positivistas das ciências sociais. As clivagens 

epistemológicas evidenciam, assim, o grau de relatividade, por vezes mesmo de pre‑

cariedade, da “verdade histórica”, (considerando que a “verdade” é constituída pelas 

“escolhas” que fazemos e a partir das quais a realidade é socialmente construída) 
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192 (Vasquez, 1995, 219 ‑223), suscitando a pertinência das reflexões sobre a neutrali‑

dade ou a intencionalidade dos enquadramentos epistemológicos e das estratégias 

discursivas.

A prevalência do método tem remetido a História para a função de “plano de 

fundo dignificante”, para uma metodologia cientificamente avançada que, no entan‑

to, não considera as questões epistemológicas do projecto (Smith, 1999, 12 e n.). 

Mas as consequências desta prevalência são muito mais vastas. A relevância metodo‑

lógica, utilizada como suporte de uma atitude ou enquadramento ideológico, mar‑

ginaliza uma série de problemáticas epistemológicas e de outras questões cruciais do 

conhecimento histórico.

“Talvez por ser filha da História”, a disciplina das RI se tenha procurado “afastar 

do discurso histórico” e, ao mesmo tempo, tenha acentuado o distanciamento his‑

toriográfico em relação à prática e aos debates académicos verificados no interior da 

disciplina: Estes revelam ‑se, frequentemente, mais significativos do que o contexto 

externo no qual a mesma se insere, e ao qual procura responder em termos de pro‑

dução teórica (Schmidt, 1998, 37 ‑39).

Plano Ideológico

No plano ideológico, a História constitui um contexto de excelência para a prática 

da selecção e da interpretação factológica, tornando o passado “[n]uma espécie de 

átrio que se abre para o presente político” (Smith, 1999, 4 e n.s ver, tb. Lara, 1987 

e 2007), permitindo reconstruções teóricas a partir da atribuição de relevância estra‑

tégica a determinados factos, conjugada com a omissão deliberada de outros e ori‑

ginando, assim, uma “História ideológica”. A evidência é, assim, construída para 

servir de argumentação de defesa, justificação e validação ideológica das acções, 

descurando as finalidades científicas da investigação histórica.

A partir daí, a orientação estratégica da evidência é utilizada na confirmação ou 

na demonstração da teoria, o que permite considerar a “subordinação da teoria aos 

factos” e a subordinação dos factos à ideologia (Smith, 1999, 12 e n.; Lara 1987, 

2007). Registam ‑se ainda, neste contexto, as problemáticas fundamentais da causa‑

lidade histórica e da atribuição de relevância diferenciada. As leituras diversificadas 

de uma mesma realidade histórica, ainda que consensuais quanto aos factos deter‑

minantes de um dado processo ou acontecimento, permitem a cada investigador, a 

atribuição de relevância diferenciada a cada um desses factos, bem como às causas 

identificadas no respectivo processo.
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193A atribuição de relevância diferenciada articula ‑se, por sua vez, com a táctica da 

omissão e da interpretação selectiva dos factos, permitindo a descontextualização fac‑

tológica e a generalização. Estas estratégias acentuam a vertente ideológica que se 

projecta na expressão teórica através de aplicações analógicas validadas sem fundamen‑

tação científica. Partindo da descontextualização factológica, tornam ‑se frequentes as 

generalizações, permitindo questionar os critérios de selecção dos factos analisados no 

processo de pesquisa, mas também a essencialidade metodológica transdisciplinar que 

permite as incursões teórico ‑analíticas das RI nos domínios da História.

Plano Sociológico

Em termos sociológicos, o estudo das RI, tem ‑se caracterizado também por um afas‑

tamento progressivo em relação às contribuições da História, e por uma utilização 

estratégica do conhecimento histórico.

A investigação científica sobre o passado, desenvolvida no sentido de conferir 

alguma coerência ao entendimento que fazemos sobre o presente, baseia ‑se em aná‑

lise documental, mas transcende a compilação de dados no sentido do conhecimen‑

to e da interpretação das ideias, dos factos, dos indivíduos e das respectivas acções, 

da reconstrução e da compreensão das circunstâncias em que determinados aconte‑

cimentos se produziram e que permitem também perceber por que é que foram 

esses e não outros acontecimentos que, nas mesmas circunstâncias conjunturais, 

tiveram lugar, perspectiva esta que implica a responsabilização moral dos decisores 

políticos perante uma alegada justificação meramente e “mecanicamente causal” 

(Smith, 1999, 189). O resultado de todo este trabalho científico é, no entanto, tran‑

sitório, sujeito a reavaliações e a reinterpretações periódicas, derivadas dos resulta‑

dos da investigação histórica e da descoberta de novos documentos que permitem a 

revisão dos posicionamentos anteriores.

A perspectiva das elites decisórias sobre esta evolução do conhecimento é, porém, 

frequentemente céptica e crítica quando o processo permite questionar a validade dos 

argumentos fundamentadores das políticas e das engenharias sociais baseadas em 

construções identitárias artificiais, fragmentando mitos fundadores; quando os inves‑

tigadores demonstram a importância da preservação do passado através dos testemu‑

nhos e dos acervos documentais perante os ataques das ideologias vigentes; ou ainda 

quando insistem em manter viva, actual e actuante, a memória de um passado fre‑

quentemente remetido pelas conjunturas políticas e pelas ortodoxias ideológicas, para 

essa “primeira forma de contra ‑História”, que é o silêncio (Ferro, 1985, 71 e segs.).
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194 Os investigadores internacionalistas têm evidenciado uma tendência manifesta 

para “desvalorizarem o conteúdo histórico dos seus próprios trabalhos e abraçar, por 

vezes, um empirismo histórico facilitista. Esta visão a ‑crítica do passado contribuiu 

frequentemente para um método histórico licencioso” (Smith, 1999, 1) e para uma 

utilização instrumental e abusiva da História. No entanto, apesar de ser frequente‑

mente considerado como politicamente inconveniente ou incorrecto, o revisionismo 

não é, necessariamente, negativo em termos de ciência e de conhecimento histórico. 

Com efeito, “à medida que as velhas verdades são revisitadas, as crenças mudam, 

novos documentos e outros artefactos são revelados e são utilizados modelos inter‑

pretativos inovadores” (Smith, 1999, 5 ‑6 e n.).

O recurso à evocação constitui um exemplo expressivo desta prática de utiliza‑

ção sociológica distanciada das contribuições da História. A resultante “etno‑

‑histórica”, frequentemente cultivada por dirigentes políticos, assemelha ‑se a “uma 

amálgama de verdade e idealização históricas, para criar e controlar a identidade 

política” (Smith, 1999, 4 e n.s). Um outro aspecto da problemática sociológica resi‑

de na deriva provocada pelo contexto de inserção espácio ‑temporal social e cultural 

do investigador, bem como pelos seus próprios desígnios, subjacentes a essa contex‑

tualidade, originando fenómenos de filtragem teórica e de a ‑historicismo.

A “filtragem teórica” significa a interpretação da História a partir da perspectiva 

teórica do investigador. O filtro teórico subverte “a compreensão do papel da 

História enquanto fonte independente de confirmação ou de falsificação” (Smith, 

1999, 4). Por sua vez, o a ‑historicismo faculta a promoção das teorias, “esvaziadas 

de conteúdo” e alheadas do contexto que as determinou, reflectindo a ausência de 

consideração analítica da articulação directa do processo de elaboração teórica com 

as dimensões espaço ‑tempo que, num contexto globalizante, adquirem, por maioria 

de razão centralidade ontológica, epistemológica e analítica.

A ausência de consideração analítica desta dimensionalidade fundamental, pro‑

duz efeitos negativos no processo de elaboração teórica, na medida em que os resul‑

tados da investigação e a validação das teorias, construídos sobre uma interpretação 

particular de uma realidade contingente, revelam a perspectiva de uma normativida‑

de tácita atribuída às leis que regem as práticas políticas e que pretendem eliminar 

as contingências, tornando ‑as de aplicação potencialmente intemporal e universal 

(Buzan e Little, 2000, 19 e 440).

O a ‑historicismo revela ‑se ainda no presentismo ou, segundo a expressão de John 

P. Powelson, no “cronocentrismo” (Hobson, 2002, 6; Buzan e Little, 2000, 18 ‑19), 

conferindo centralidade teórica constitutiva aos estudos sobre a História contempo‑
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195rânea, e relevância determinante às questões políticas actuais, fundamentando a 

pertinência da agenda de investigação das RI. Ao mesmo tempo, o presentismo 

influencia a evolução do objecto de estudo da disciplina, induzindo a tendência para 

desarticular o passado do presente, ou construir imagens do passado a partir de lei‑

turas presentistas projectando ‑se, finalmente, numa funcionalidade utilitária de jus‑

tificação legitimadora dos comportamentos políticos e da acção social.

Esta “tendência para escrever a História da frente para trás” revela, na sua orienta‑

ção presentista, que o objectivo de reconstituição e de interpretação histórica de ideias, 

factos ou debates, é marginalizado pela finalidade prioritária de demonstração de uma 

identidade científica contemporânea afecta a uma corrente teórica determinada, a uma 

visão do mundo ou a uma perspectiva ideológica. Essa finalidade suscita a utilização e 

a interpretação não histórica, mas estrategicamente orientada, estruturante e redutora, 

dessas ideias, factos e debates.

Talvez a História nunca tenha desempenhado um papel tão claramente instrumen‑

tal, em termos de participação nos processos teoréticos da disciplina, como ao longo 

da segunda metade do século XX (Booth, 1995, 329). A resultante pluralidade teórica 

e o aparente eclectismo identitário das RI correspondem, no entanto, a uma prática 

discursiva convergente das correntes dominantes, politicamente correcta e derivada de 

um enquadramento ideológico, ontológico, epistemológico e metodológico partilha‑

do, limitado e redutor (Schmidt, 1998, 36).

Em última análise, o presentismo revela que os internacionalistas se têm inte‑

ressado mais pelo contemporâneo, do que pelo futuro que fica, assim, restritiva‑

mente condicionado pela simples ambição de gerir melhor o presente, ou de sobre‑

viver, e nunca motivado pelo objectivo de alterar os comportamentos relacionais. 

“O presente intemporal é visto como natural e como o melhor dos mundos possí‑

veis” (Booth, 332).

As Problemáticas da Teoria Entre as questões que consideramos como problemáticas da 

teoria situam ‑se a questão da diversidade teórica, os efeitos da dimensão espácio‑

‑temporal, o a ‑historicismo, o presentismo, a tendência normativa, a contextua‑

lização social, política, ideológica e geocultural do investigador e do processo de 

produção teórica.

Talvez a primeira problemática da teoria, decorra da diversidade de significados 

com que o termo teoria é utilizado em RI, pelos “diferentes sentidos que o termo 

teoria pode significar e [pel]as diferentes expectativas” (Brown, 1992, 1) que as 

abordagens à teoria podem suscitar a partir de perspectivas teóricas diversificadas 
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196 que evidenciam, frequentemente, uma deriva matricial de motivação ideológica. A 

imagem historiográfica da teoria das RI tem sido, assim, frequentemente reduzida a 

uma “simples sucessão de paradigmas disciplinares”, cuja função explicativa se 

baseia na convicção de que a História da disciplina pode ser entendida segundo um 

enquadramento referencial de “tradição contínua”, verificada ao longo de um pro‑

cesso linear e sequencial, e que a coerência dos seus desenvolvimentos pode ser 

percepcionada através da respectiva contextualização no processo evolutivo da polí‑

tica internacional. 

Porém, e tal como referido, os debates internos da disciplina, mais do que a evo‑

lução dos contextos externos que os suscitam, justificam e integram, se tornam fre‑

quentemente mais relevantes e, por vezes, mesmo decisivos para a configuração das 

agendas, para a orientação das investigações e para o desenvolvimento dos processos 

teoréticos. Neste sentido, Steve Smith coloca em perspectiva a questão das “auto‑

‑imagens da disciplina”, a partir das quais a teoria internacional surge como uma 

“manifestação histórica” resultante de “interpretações conflituantes” (Smith, 1995, 7).

Apesar de toda a diversidade teórica, o estado actual da investigação parece 

sugerir, que a temática central da agenda de investigação e de elaboração teórica das 

RI, se situa em torno das problemáticas da mudança, da evolução sistémica, da repro‑

dução ou alteração evolutiva dos conjuntos sociais politicamente organizados nas 

suas relações recíprocas. A História tem sido chamada a contribuir para o entendi‑

mento desta complexidade relacional evolutiva, e está presente em todas as aborda‑

gens teóricas da disciplina, mesmo naquelas que recusam a sua validade e que ques‑

tionam a sua natureza, fundamentos e objectivos através de interpretações e 

propostas de explicação alternativa para as funcionalidades da História e para o tra‑

balho dos historiadores.

Também no plano da elaboração teórica, a concentração da atenções das RI na 

História recente e nas circunstâncias e conjunturas políticas actuais, permite verificar 

os efeitos de um presentismo ou “cronocentrismo”, indutor da utilização do presen‑

te para a compreensão do passado, subvertendo a função da História e condicionando‑

‑a à visão do teorizador sobre o presente. O presentismo tem ‑se traduzido, na teoria 

das RI, pela tendência dos investigadores, ao serem solicitados pela necessidade de 

resolução das problemáticas actuais, basearem as suas tentativas de percepção e de 

entendimento do presente, mais na análise dos acontecimentos do quotidiano, das 

situações, circunstâncias e conjunturas, do que no conhecimento alargado e na com‑

preensão integrada da História mundial. 
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197O presentismo e a polarização da utilização instrumental da História recente na 

agenda de investigação das RI sobre questões políticas do quotidiano, constituem 

factores de pressão que se exercem sobre os processos teoréticos, no sentido da ela‑

boração de soluções, de instrumentos e de técnicas indutoras da reprodução susten‑

tada do presente, como forma optimizada de gestão do futuro. Acentua ‑se, assim, a 

dialéctica entre a “solução de problemas”, representada pelas “problem solving theories” 

(Cox, 1997, xvii, xxviii, n., 250; Little, 1995, 66, 84, Smith, 1995, 29), e a “aqui‑

sição de uma base de conhecimentos mais sofisticada sobre as origens históricas dos 

[próprios] problemas” (Griffiths e O’Callaghan, 2002, 141), a que as teorias críticas 

têm procurado corresponder, e que tem constituído uma das problemáticas centrais 

da teoria enquanto fonte de conhecimento no sentido do enquadramento da acção, 

aplicada à gestão dos relacionamentos internacionais. 

As tentativas de superação do presentismo, reforçam o a ‑historicismo, ao con‑

cederem relevância acentuada aos contextos que se assemelham ao presente, em 

detrimento de outros igualmente importantes numa perspectiva histórica (Buzan e 

Little, 2000, 18 ‑19; Berger e Luckmann, 1991, 6), mas que na perspectiva dos 

objectivos estratégicos da elaboração teórica, não são considerados pertinentes em 

termos de selecção factual. Porém, e reciprocamente, o a ‑historicismo, traduzido na 

desvalorização ou na exclusão da História, do processo de investigação teórico‑

‑analítica das RI, reforça o presentismo, conduzindo a uma “visão problemática do 

presente” (Hobson, 2002, 5). 

Neste contexto, a elaboração teórica preenche apenas a funcionalidade limitada 

da previsão sobre as potenciais formas evolutivas de gestão de um futuro perspecti‑

vado como a reprodução optimizada, mas inevitável, de um eterno presente, concre‑

tizada através das referidas “problem solving theories”. 

Todas as teorias políticas “têm sido, invariavelmente, produtos do seu tempo” 

(Booth, 1995, 328). As teorias das RI não constituem excepção a este princípio.  

A dimensão temporal evidencia ‑se, neste contexto, como condicionante imperativa 

do processo teorizante. Ao mesmo tempo, a evolução do campo de estudos, do 

objecto e do método das RI, reflectem o condicionalismo histórico de uma existên‑

cia temporal limitada.

Às problemáticas do tempo histórico, juntam ‑se os debates sobre a expressão 

espacial da validade das teorias, questionando o etnocentrismo geocultural ociden‑

tal. Trata ‑se, neste plano, de aferir sobre a capacidade e a pertinência científica, teó‑

rica e prática de aplicação dos seus modelos e conceitos a uma realidade relacional 
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198 caracterizada “pela transformação de um sistema internacional relativamente homo‑

géneo, com membros de cultura essencialmente ocidental, num sistema internacio‑

nal muito mais heterogéneo, e do qual um número crescente de membros pertence 

a outras culturas” (Braillard, 1990, 23 ‑24 e n.). 

O espaço de origem conceptual das RI reflecte ‑se, assim, na existência temporal 

de um objecto “historicamente condicionado”. A problemática da expressão espacial 

da validade das teorias continua a polarizar ‑se sobre a influência que o eurocentris‑

mo teórico, mais precisamente, um “ocidentalismo” dominado pelo realismo anglo‑

‑saxónico, tem promovido. O tempo e o espaço adquirem, também significados 

próprios de uma articulação nova e específica entre teoria e História, no contexto de 

mudança transformacional acelerada a que chamamos globalização. 

Finalmente, e tal como sucede em relação à História, também a teoria se torna 

reveladora acerca do investigador. A forma como o teorizador gere o seu relaciona‑

mento com a História num enquadramento circunstancial e contextual específico, 

denuncia a utilização que faz do seu conhecimento do passado, no sentido de enten‑

der o presente e de preparar o futuro.

A selecção, a interpretação e a relevância atribuída aos factos no sentido da 

reconstrução do passado, estarão sempre ligadas ao contexto actual, tanto do histo‑

riador como do teorizador, no seu processo analítico e de elaboração teórica. O que 

parece admissível considerar é que a História nunca se encontra muito afastada da 

pesquisa em RI e que, no centro de todas as tensões, dinâmicas e dialécticas, encon‑

traremos sempre o investigador. 

Convergências, Dinâmicas e Interacções As afinidades verificadas entre a História e as 

Ciências Sociais, suscitam questões de objectividade e de método. As potencialidades 

da História na fundamentação da teoria registam ‑se em paralelo com as potencia‑

lidades da teoria no alargamento das perspectivas, na análise, na interpretação e na 

evolução do método histórico. 

No entanto, as convergências entre teoria e História não produzem apenas siner‑

gias interdisciplinares positivas. Com efeito, regista ‑se também uma tensão construtiva 

entre, por um lado, as tentativas de preservação da identidade disciplinar e científica e, 

por outro lado, os efeitos da transdisciplina resultante da diversidade das perspectivas 

de abordagem, agendas de investigação e objectos científicos e disciplinares. 

Mas as problemáticas não se limitam ao contexto metodológico revelando ‑se 

também no plano epistemológico. Neste sentido, enquanto conjunto de “tentativas” 
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199de reconstrução do passado, a História pode ser apresentada sob várias formas, inter‑

pretações e perspectivas. 

Por seu lado, as teorias sociais reconhecem a imperatividade do envolvimento de 

fenómenos historicamente classificados, mas seleccionados pelo teorizador segundo 

um critério de utilidade específica, exigida pela função previsiva da teoria, num qua‑

dro epistemológico específico. Este recurso condicionado ao conhecimento histórico 

produz efeitos negativos sobre a própria História, através da filtragem decorrente de 

uma proliferação das teorias, que origina e se projecta na fragmentação das interpre‑

tações históricas, permitindo aos teorizadores encontrarem sempre aquilo que procu‑

ram, ou seja, a fundamentação histórica que valida a sua proposta teórica.

Aqui, e tal como referido, a História pode ser cúmplice da teoria, actuando 

como “ferramenta”, fornecendo ‑lhe exemplos de acontecimentos estrategicamente 

seleccionados, adaptados, descontextualizados e valorativamente neutralizados, para 

reforço e validação das premissas teóricas (Zalewski, 1996, 342 ‑343). Mas a pers‑

pectiva da História como “ferramenta” pressupõe também a assunção de princípios 

significativos que, por sua vez, têm implicações na forma como percepcionamos os 

entendimentos e como elaboramos os comportamentos em relação ao mundo e aos 

relacionamentos políticos internacionais. 

A História desempenha, também aí, uma função de “cumplicidade” fundamen‑

tal permitindo, por um lado, a comparação selectiva mas justificando, por outro 

lado, opções circunstanciais decorrentes de interesses não necessariamente científi‑

cos. Neste sentido, poderemos identificar uma “tensão entre a necessidade de se 

estudar ‘o que é’ e o perigo de, a partir daí, se reproduzir ‘o que é’”, (Zalewski, 

1996, 341 ‑342). É nesta utilização instrumental e funcional da História, que reside 

a problemática epistemológica do carácter fundacional da elaboração teórica inter‑

nacionalista, ao mesmo tempo que se acentua a tendência normativa da teoria. 

Mas a teoria pode, ela própria, ser considerada como uma “ferramenta”, como 

um instrumento utilizado para compreender o mundo e os relacionamentos inter‑

nacionais, através de um enquadramento de noções e conceitos, processos e siste‑

mas, actores e estruturas, que permitem organizar as referências da percepção cog‑

nitiva e atribuir sentido ao mundo, identificar tendências históricas, padrões de 

comportamento, regularidades ou “leis” da aplicação generalizada. Neste contexto, 

a teoria pode ser revista, adaptada e melhorada quando o ambiente relacional, os 

actores e o sistema não evoluem nos seus comportamentos, da forma teoricamente 

prevista. 
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200 No entanto, a História não é a base sólida que, por vezes, os teorizadores pers‑

pectivam como um “corpo de conhecimentos autónomo” (Smith, 1999, 190).  

E perante estas limitações, os teorizadores desenvolvem uma tendência para enqua‑

drar metodologicamente as problemáticas a que nos referimos como “desafios  

da História”, marginalizando ou negligenciando questões de complexidade episte‑

mológica. 

As tensões geradas na convergência entre teoria e História resultam, assim, de 

interacções dinâmicas constantemente influenciadas por ambientes sociais, culturais, 

políticos e ideológicos que se projectam na produção científica em termos de fina‑

lidades e objectivos que transcendem o processo científico e os interesses da 

Academia. Neste contexto, a “verdade” oficialmente adoptada pode tornar ‑se incom‑

patível com a evolução científica, quando a correcção política promove estratégias 

de reprodução do presente.

Reflexões Conclusivas

Teoria e História. A complexidade sinérgica

A convergência e a relação interactiva entre História e RI geram sinergias transdisci‑

plinares fundamentais, independentemente de critérios subjectivos ou indicadores 

de referência. O seu balanço é reciprocamente positivo, cientificamente inevitável e 

sociologicamente determinante. A História e a teoria das RI estão intrínseca e inevi‑

tavelmente ligadas, reciprocamente empenhadas e comprometidas na sua complexa 

articulação de campos de estudo, objectos, métodos e discursos próprios, permitin‑

do a conceptualização de correspondências directas entre o passado e o presente, e 

facultando um entendimento aprofundado sobre uma experiência humana específi‑

ca, designadamente, a que deriva dos relacionamentos internacionais.

Por um lado, a teoria não pode ignorar os contributos da História e a dinâmica 

histórica é inevitavelmente influenciada pela elaboração teórica. Por outro lado, as 

respectivas identidades científicas e académicas não estão em causa, nem significam 

que a sua separação seja tão nítida como frequentemente se procura evidenciar. Mas 

apesar de todas estas afinidades, numa perspectiva internacionalista, os historiadores 

são frequentemente equiparados a “antiquários”. 

A génese desta noção falseada e redutora, parece derivar de um certo grau de 

ignorância generalizada sobre a História, bem como sobre as potencialidades da 

investigação e do conhecimento históricos. Em consequência, a teorização contem‑
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201porânea em RI é, na sua vasta expressão, “‘historofóbica’”, na medida em que con‑

sidera a análise histórica como “supérflua”, marginal, ou mesmo ou “exógena ao 

objecto da disciplina” (Hobson, 2002, 5). 

Será útil para a Ciência e para a Academia que esta atitude seja superada. Será 

conveniente que os teorizadores das RI assumam a consideração da História e do 

trabalho dos historiadores, sobretudo, na justa medida da importância dos resultados 

desse trabalho para os processos de investigação, análise e teorização em RI. 

John Hobson considera que “[i]gnorar a História não representa apenas uma 

injustiça para a História do sistema internacional” mas, mais significativamente, e tal 

como referido, isso conduz a “uma visão problemática do presente”. E sugere que os 

teorizadores examinem a História “como um meio de repensar as teorias e de proble‑

matizar a análise do presente, e a partir daí reconfigurar a agenda de investigação das RI” 

(Hobson, 2002, 5). 

O indivíduo e a sociedade constituem o contexto humano que confere sentido 

ao encontro entre a História e as RI. E o conhecimento derivado da investigação 

histórica e da elaboração teórica só preencherá a sua função, se conseguir correspon‑

der à imperatividade social de uma governação extensiva dos indivíduos, dos povos 

e da Humanidade. 

Neste sentido, a perspectiva interestatal dos relacionamentos deverá ser comple‑

mentada, e em alguns casos substituída, por critérios de gestão das interacções rela‑

cionais baseados nas lógicas transnacionais de convergência entre espacialidades 

intra ‑sistémicas de natureza diferenciada, impostas pela imperatividade da resolução 

integrada das problemáticas comuns planetárias. Mas essas exigências de realização 

prática e funcional tardam em concretizar ‑se, quer pela ausência de vontade política 

das soberanias, quer pela força das circunstâncias e das características do processo 

globalizante. 

Um regresso a Westphalia?

Os mecanismos de relacionamento entre os estados continuam a ser perspectivados 

apenas como instrumentos ao serviço da gestão de uma sociedade internacional 

anárquica, hierarquizada pelo critério do poder e ordenada na medida dos interesses 

específicos das soberanias. Nada mudou em termos de estrutura subjacente, quanto 

à expressão e à natureza internacional das políticas. O que parece verificar ‑se é ape‑

nas a promoção estratégica e sistematizada da violência como factor potencial e 

efectivo de sinergias dinamizadoras das economias mercantis.
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202 Longe de uma idealizada e, eventual, “emancipação”, o indivíduo e a sociedade 

civil continuam subjugados pela deriva securitária imposta por uma “hegemonia 

benigna”, por uma democracia de “baixa intensidade” sob o unilateralismo do poli‑

ticamente correcto, e sem acesso consequente ao plano internacional. 

Convém acentuar que, na prática das relações humanas, ao contrário do que se 

passa no contexto da produção teórica da disciplina, “[o]s silêncios [nem sempre] 

são as vozes mais sonantes” (Smith, 1995, 2). Mas o fim do conflito anterior e da 

ordem de Yalta proporcionou o ambiente relacional indutor da sedimentação das 

“estruturas do conhecimento”. 

Enquanto se apelava a uma “nova ordem mundial”, confiavam ‑se aos planos de 

contingência, a elaboração e a implementação de soluções para as novas problemáticas. 

No entanto, preservaram ‑se perspectivas, atitudes e comportamentos convencionais, 

baseadas em quadros de referência político ‑estratégicos herdados do contexto anterior. 

Utilizaram ‑se os instrumentos tradicionais disponíveis potenciando ‑se o diferencial 

crescente das capacidades e consolidaram ‑se as visões tradicionais do mundo e dos 

relacionamentos. Mas o mundo evoluía, entretanto. Identificavam ‑se novas perspectivas 

e capacidades de problematização das questões globalizantes e definiam ‑se novas per‑

cepções sobre as interpretações contextualizadas pelo fluir da História. 

No plano político internacional, assiste ‑se, actualmente, à implementação de 

estratégias de readaptação de Yalta e da recuperação sustentada do ambiente relacio‑

nal bipolar da chamada “guerra fria”, num processo de analogia forçada pelos acto‑

res dominantes e desenvolvida pela mediatização estratégica, no sentido da legitima‑

ção justificadora das acções políticas. 

Esta dissonânica cognitiva, e a correspondente intolerância gerada pela ambigui‑

dade decorrente, torna admissível questionarmo ‑nos sobre se esta “evolução” é 

regressiva e se sobrevivemos em tempos de uma eventual “descontinuidade” pré‑

‑moderna que nos reaproxima, tendencialmente, da “balança de poderes” oitocen‑

tista, ou mesmo de Westphalia, num contexto globalizado que parece revelar ‑se 

menos “seguro para a democracia”, mas que voltou a tornar ‑se mais seguro para a 

guerra convencional.

Os compromissos do terceiro milénio

Estas diferentes perspectivas e reflexões, parecem tornar pertinente a conclusão de 

que “[a]ctualmente, mais do que nunca, a História é um compromisso” (Ferro, 

1985, 7). Mas o compromisso fundamental dos teorizadores das RI, tal como o dos 
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203historiadores e de todos os cientistas sociais, deverá ser para com a Ciência e, através 

dela, para com a sociedade e para com a Humanidade que entrou já, inequivocamen‑

te, num modo operacional de sobrevivência. 

Estamos, porém, ainda num tempo em que a História é apenas mencionada na 

introdução à teoria das RI, como uma das disciplinas fundadoras desta ciência social. 

A partir daí, a História é visitada nas enciclopédias ilustradas, para explicar conjun‑

turas, para validar teorias em busca de fundamentos dignificantes, ou apenas para 

satisfação de uma curiosidade promovida por um cultural ‑generalismo estrategica‑

mente mediatizado.

Mas a História continua a ser a realidade conhecida de um passado, relativamen‑

te ao qual, constituímos o produto individual e colectivo, social e humano. Se “todas 

as teorias são o produto do seu tempo”, os teóricos e os historiadores são, sempre 

em cada momento, produtos, não apenas do presente, do contexto e da circunstân‑

cia, mas também de um passado parcialmente desconhecido, apesar de incessante‑

mente reinterpretado. Continuam a ser actores individuais que se projectam na 

acção, numa conjuntura particular que os situa no espaço e no tempo, inserindo ‑os 

no processo evolutivo e complexificante da sociedade, evidenciando a inevitabilida‑

de da teoria e conferindo sentido à própria História.

Mas a vida é também, ela própria, um compromisso entre necessidades e capa‑

cidades, interesses e valores, entre convicções e acções, ideias e comportamentos. E 

a produção científica dos historiadores e dos teorizadores, sujeita a pressões ambien‑

tais permanentes, não fez ainda o seu percurso no sentido de influenciar as elites 

decisórias das quais dependem. Continua por encontrar, ou por elaborar, a fórmula 

através da qual, o conhecimento científico, designadamente, no plano da teoria das 

RI e do conhecimento histórico, virá a influenciar os decisores políticos no sentido 

de assumirem perante os indivíduos e as sociedades, o compromisso maior, ou seja, 

o da responsabilidade pela resolução concreta e imperativa das problemáticas que 

ameaçam a sobrevivência da Humanidade. 

Torna ‑se pertinente questionarmo ‑nos, com R.B.J. Walker, sobre “em que medida 

é que a nossa compreensão sobre as possibilidades de transformações contemporâneas 

está constrangida pelas nossas assunções sobre os processos históricos que nos tor‑

naram no que actualmente somos?” (Walker, 1989, 319). “Mas, um olhar sobre a 

História mostra que este mundo não é estático. (…) [É] um ser dinâmico e multiface‑

tado que influencia e reflecte as actividades dos seus exploradores (…) e [que] pode 

ser transformado de novo, se os seus habitantes tiverem a determinação, a inteligência 

e o ânimo (“heart”) para darem os passos necessários” (Feyerabend, 1989, 406).
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204 Se isso acontecer e se, tal como Al Gore referiu, a vontade política for um recurso 

permanentemente renovável, talvez Marysia Zalewski possa deixar de verificar que, 

“apesar de tantas teorias, os cadáveres continuam a amontoar ‑se”.NE 
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209Decisões Ambientais e Ambientes Decisionais

Jorge Aranda*

A Conferência de Copenhaga à luz da Teoria da Decisão em dezemBro de 2009, todos os 

caminhos iam dar a Copenhaga. A capital dinamarquesa acolheu a XV Conferência 

das Partes da Convenção ‑Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

(COP15), da qual se esperou, em vão, um acordo internacional que sucedesse ao 

denominado Protocolo de Quioto e estabelecesse metas juridicamente vinculativas 

com vista à redução das emissões de gases de efeito de estufa.

A generalidade dos meios de comunicação social fez ‑se eco das posições de 

Organizações Não ‑Governamentais (ONG) e de outros grupos de pressão ambienta‑

listas, em favor de uma decisão dos Estados no sentido de um acordo daquele tipo, 

tendo em conta (i) a ameaça global que as alterações climáticas representariam para 

toda a comunidade internacional, (ii) a consequente urgência de uma acção concer‑

tada e (iii) a utilidade dessa acção, decorrente do seu benefício para os Estados, que 

seria superior ao respectivo custo.

A essas posições subjaziam, pois, três pressupostos, designadamente a existência 

de (i) uma consciência colectiva, (ii) um contexto crítico e (iii) uma acção racional 

dos Estados.

O “Acordo de Copenhaga” ficou, porém, aquém daquela ambição, sendo por‑

ventura interessante analisar o processo decisional que conduziu ao resultado obtido 

e tentar provar que este não poderia deixar de desiludir quem baseou a sua reflexão 

naquelas premissas.

A pretensa consciência colectiva A primeira premissa que o resultado da COP15 veio 

demonstrar ser insuficiente foi o pressuposto de que as alterações climáticas teriam 

dado origem a uma consciência colectiva: a suposta percepção comum desse fenó‑

meno, que seria encarado como uma ameaça por toda a comunidade internacional, 

determinaria a pretensa partilha por todos os Estados do mesmo objectivo, designa‑

* Assessor do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
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210 damente o combate ao aquecimento global. Estaríamos, assim, perante uma “comu‑

nidade imaginada”, um conceito originalmente elaborado por Benedict Anderson.

Mas se, por um lado, é inegável a influência do meio sobre o indivíduo, por 

outro, é incontestável que este reage àquele de modo diferente, dependendo a res‑

posta da percepção cognitiva desse meio. Assim, as Partes em Copenhaga não reagi‑

ram ao “meio operacional”, que corresponde à realidade, mas ao “psicomeio”, 

percepcionado à luz dos vários factores decisionais (v. g. organizacionais, estruturais, 

situacionais, conjunturais e psicológicos).1

A inserção geográfica, que se inclui entre os factores estruturais, explica como 

os responsáveis das Maldivas, um dos Estados mais expostos ao efeito das alterações 

climáticas, se contaram entre os mais activos na defesa de metas vinculativas para a 

redução dos gases de efeito de estufa.2 Posição contrária foi defendida por países 

como a China e a Índia, em cujo enquadramento económico, outro factor estrutural, 

se inclui a elevada dependência de fontes energéticas poluentes, o que determina a 

hierarquização das respectivas prioridades actuais.

Por seu lado, os decisores bolivianos pareceram mais permeáveis a factores psi‑

cológicos, nomeadamente aos valores inerentes à sua mundivisão3, bem como ao 

inter‑relacionamento com os demais actores, visível no alinhamento com o bloco 

liderado pela Venezuela e na oposição aos “países capitalistas”. Seria interessante 

analisar neste contexto a influência da personalidade dos decisores no processo 

negocial, por exemplo, o caso do Presidente norte ‑americano: o facto de ter sido 

galardoado com o Nobel da Paz e a eventual consciência de que a sua acção poderia 

influir decisivamente no resultado poderão ter determinado a decisão de adiar a sua 

presença na COP15 para os últimos dias da negociação.4

1 O Professor Adriano Moreira questiona a existência de uma opinião pública mundial: “Sabemos que o mundo 
é cada vez mais uma unidade, mas o simples facto de se ter tentado e podido mobilizar essa opinião pública 
mostra que se trata de alguma coisa que pode ser produzida, condicionada, manejada, independentemente 
da sua correspondência a uma exacta informação e valoração dos factos” (Moreira, 2002, 90).

2 Com 80% do respectivo território situado a não mais que um metro acima do nível do mar, as Maldivas correm 
um sério risco de submergir até ao início do próximo século, segundo dados da comunidade científica.

3 O Presidente boliviano, Evo Morales, defendeu em Copenhaga uma Declaração dos Direitos da Mãe ‑Terra, 
semelhante à Declaração dos Direitos do Homem. Para os povos indígenas andinos, os Aymara e os 
Quechua, a Pachamama (à letra “Mãe ‑Terra”) é venerada como deusa omnipotente.

4 Este factor psicológico foi, em todo o caso, superado por um factor organizacional, ligado à organização do 
Estado norte ‑americano e ao modelo de participação das entidades envolvidas no respectivo processo de 
decisão: Barack Obama não conseguiu convencer o Senado, que detém nos Estados Unidos a prerrogativa 
de resolver definitivamente sobre a celebração de acordos internacionais, da utilidade de um entendi‑
mento vinculativo.
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211Em todo o caso, parece ter sido notória em Copenhaga a preponderância dos 

factores conjunturais, os quais caracterizam o contexto do processo decisional (no 

caso vertente, um contexto negocial). Esta constatação permite ‑nos aventar a fragili‑

dade da segunda premissa, nomeadamente a de que as alterações climáticas consubs‑

tanciariam uma crise internacional e, por conseguinte, o processo de decisão das 

Partes seria enquadrado num contexto crítico.

O alegado contexto crítico “A particularidade desse momento de transição [num contexto 

relacional] a que chamamos crise, verifica ‑se pelo facto de a alteração da atitude e 

do comportamento dos actores decorrerem, em primeiro lugar, de um factor de 

surpresa, pressupondo a percepção dos acontecimentos, a avaliação da situação e, 

essencialmente, a tomada de decisão e a previsão das suas consequências. Toda esta 

sequência processual se verifica na ausência de informações credíveis, (...) num 

período de tempo muito limitado (...)” (Santos, 2009, 153).

Poderíamos argumentar que a negociação de um acordo relativo às alterações 

climáticas constituiria um momento de transição, designadamente para um novo 

paradigma económico (“economia de baixo carbono”), que conduziria à alteração 

do contexto relacional dos Estados. Poderíamos inclusivamente conceder que essa 

negociação se basearia em informações pouco fiáveis, dando crédito aos que negam 

a influência da actividade humana no aquecimento global ou apontam a contradição 

– e manipulação – dos dados da comunidade científica sobre este fenómeno. Mas 

certamente não podemos falar de surpresa nem de limitação temporal da tomada de 

decisão num processo que se desenvolve há já quinze anos.

Tal não significa que este processo se enquadre num contexto de rotina, em que 

“as decisões [são] tomadas como opção abstracta entre alternativas possíveis no con‑

texto do funcionamento de rotina e dos procedimentos burocráticos das instituições 

orgânicas de uma administração que pode ser estatal, empresarial ou de qualquer 

outra entidade ou tipo de actor internacional” (Santos, 2007, 195). Assim, e por 

exclusão de partes, só podemos estar perante um contexto de negociação, caracteri‑

zado por “decisões resultantes de processos graduais de opções parciais, sequenciais, 

cumulativas e interactivas que geram compromissos” (ibidem).

Tais processos não se resumem, contudo, à tomada de decisão num quadro 

negocial, v. g. entre Estados, mas verificam ‑se também no próprio aparelho decisio‑

nal do Estado. O modelo incremental de Charles Lindbolm encara a decisão como 

resultado do compromisso entre actores – ou entre unidades que compõem um 
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212 aparelho decisional – que podem ter objectivos contraditórios.5 Nesse sentido, opõe‑

‑se ao modelo racional, que vê a decisão como resultado da procura dos meios mais 

eficientes para atingir os objectivos. Esta abordagem permite ‑nos aventar a debilida‑

de da terceira premissa, a da suposta racionalidade do Estado.

A suposta racionalidade estatal O resultado da COP15 veio provar como redutor o pressu‑

posto de que os Estados assumiriam em Copenhaga um comportamento racional, 

na medida em que, conscientes das alternativas, ponderariam a respectiva utilida‑

de, escolhendo a opção que apresentasse a melhor relação em termos de custos e 

benefícios. Os Estados decidiriam, assim, nas palavras de Thomas Dye, no sentido 

da obtenção do “máximo ganho social”, optando pela alternativa cujo ganho social 

superasse os custos pelo maior valor. Tal teria sido porventura o caso, se os Estados 

tivessem sido sensíveis aos argumentos da comunidade científica, segundo os quais 

os custos de medidas atempadas de combate às alterações climáticas seriam suplan‑

tados pelos benefícios do respectivo impacto económico e social sobre as respectivas 

populações.

Seria excessivo afirmar que o processo decisional em Copenhaga foi destituído 

de racionalidade. Por exemplo, o falhanço atribuído à União Europeia nesta negocia‑

ção não põe em causa o que Herbert Simon apelidou de “racionalidade substantiva”, 

patente na posição concertada dos Vinte e Sete, cuja acção se fundamentou numa 

noção clara do problema e na definição de objectivos apropriados, bem como de 

meios eficientes para os alcançar.6 

Em qualquer caso, é forçoso reconhecer os limites da acção racional do Estado. 

Se a este assiste a racionalidade na análise dos custos e benefícios, esse cálculo tem 

algumas limitações, uma vez que nem todos os custos e benefícios são mensuráveis 

5 “A abordagem de Lindbolm defende que os processos de decisão e de produção de políticas públicas 

avançam por tentativas através de acordos e permutas assentes sobre decisões já tomadas, revendo ‑as e 

modificando ‑as. Assim se compreende que o processo de decisão se baseie em pequenos ajustamentos 

que dependem mais das correlações de forças, de relações e de negociações, e da concorrência constante 

entre os vários intervenientes que caracterizam os sistemas políticos democráticos, do que numa postura 

racional formal ou resultado de um único plano” (Viegas, 2005, 420).
6 A racionalidade da actuação da União Europeia manifestou ‑se ainda no modo como entendeu o contexto de 

interdependência do ambiente decisional na COP15, tendo ‑se disponibilizado para se comprometer com 

objectivos mais ambiciosos (redução de 50% dos gases de efeito de estufa ate 2050, em comparação com 

os valores de 1990), desde que os mesmos fossem partilhados pela comunidade internacional.
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213quantitativamente, além de que os mesmos se encontram ligados a noções subjecti‑

vas de valor. Por outro lado, é questionável que um Estado procure sempre a maxi‑

mização da utilidade esperada – fórmula sobre a qual assenta o “modelo do actor 

racional” de Graham Allison – uma vez que ele pode “desenvolver as suas acções com 

funções altruísticas ou de retaliação” (Santos, 2007, 202).7

Além disso, seria absurdo pensar que no processo de decisão política – maxime 

quando o mesmo se enquadra num contexto negocial, como o da Conferência em 

causa – são tidas em consideração todas as consequências relativamente a todos os 

objectivos e tendo em conta todas as opções possíveis. Assim, e face à impossibilida‑

de de uma racionalidade “abrangente” ou “extensiva”, afigura ‑se mais provável uma 

“racionalidade limitada”, expressão que Herbert Simon utiliza para criticar o 

“modelo do actor racional” e explicar o modo como “as unidades de decisão anali‑

sam de forma sequencial as alternativas disponíveis até chegarem àquela que tem o 

nível mínimo de aceitabilidade” (cit. por Dougherty e Pfaltzgraff, 2003, p. 204). 

Num processo decisional em contexto negocial, o resultado normal é a obtenção de 

um “mínimo denominador comum”. Em Copenhaga, e face à dificuldade das Nações 

Unidas de promover um consenso entre duas centenas de países com mundivisões 

diferentes e, consequentemente, objectivos divergentes, foi particularmente difícil 

chegar ‑se a um “nível mínimo de aceitabilidade”, sendo que ainda está por provar 

que o denominado “Acordo de Copenhaga” faça jus ao nome e seja efectivamente 

aceitável por todas as partes.

Vemos, assim, como uma decisão é não tanto o resultado “racional” de uma 

procura sistemática da fórmula “óptima” para atingir os resultados definidos, mas o 

resultado de um compromisso “satisfatório” entre vários actores com eventuais 

objectivos contraditórios. Por outras palavras, as decisões das organizações – como, 

por exemplo, o Estado – não resultam exclusivamente de acções deliberadas, mas 

sobretudo da sua própria estrutura, que não é necessariamente unitária, bem como 

da consequente competição entre as várias unidades de decisão que as compõem e 

que funcionam de acordo com comportamentos regulamentados.

7 Neste contexto seria interessante analisar as eventuais “funções altruísticas” subjacentes à decisão dos países 

desenvolvidos de apoiar financeiramente os países menos avançados no seu esforço de adaptação às alte‑

rações climáticas, bem como as possíveis “funções de retaliação” inerentes ao bloqueio das negociações 

da COP15, por parte de países como Venezuela, Cuba, Bolívia e Equador no quadro da auto ‑denominada 

“luta anti ‑capitalista”.
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214 Neste contexto, a COP15 é um exemplo da aplicação de dois modelos que Allison 

desenvolveu em complemento do “modelo de actor racional” e que, não apresentan‑

do divergências assinaláveis, acabam por se sobrepor: “o modelo do processo organi‑

zacional” e o “modelo da política burocrática”. Na actuação dos Estados em 

Copenhaga foi criticada a sua indisponibilidade para tomar uma decisão estratégica 

de longo prazo. O modelo do processo organizacional, posteriormente designado por 

modelo do comportamento organizacional, salienta a preferência das organizações 

para evitarem o risco e a incerteza e concentrarem ‑se na resolução de problemas 

imediatos, com base, tanto quanto possível, em procedimentos de rotina ou, em caso 

de necessidade, numa procura limitada da primeira solução satisfatória.8

Acresce a isto o facto de estas unidades da organização possuírem perspectivas 

próprias sobre os objectivos da mesma e os meios para a respectiva concretização, o 

que as leva à competição e à tentativa de influenciar a estrutura central. É o chamado 

modelo da política burocrática, mais tarde designado por modelo da política gover‑

namental, cuja aplicação verificamos, por exemplo, na disputa entre diferentes 

Ministérios na definição de uma politica. No caso vertente, os rostos mais visíveis 

dessa contenda foram os Ministérios da Economia e do Ambiente dos diversos paí‑

ses, a que se encontram ligados grupos de pressão9. 

Conclusão Vemos, assim, como uma decisão não se resume a uma escolha abstracta entre 

opções que buscam a maximização da utilidade, assemelhando ‑se antes a um pro‑

cesso cumulativo, baseado em escolhas parciais e na negociação de compromissos 

entre os interesses, muitas vezes conflituais, dos vários Estados e, inclusivamente das 

várias unidades que compõem os Estados. Face à complexidade do processo deci‑

sional, designadamente quanto à qualidade da informação, à imprevisibilidade das 

consequências, à limitação de custos, à percepção cognitiva do meio e à partilha de 

8 Um dos cinco “desvios característicos” à racionalidade abrangente definidos por Herbert Simon é preci‑
samente o facto de as organizações evitarem basear as suas acções em previsões com elevado grau de 
incerteza e risco.

9 Joseph Nye aborda a influência destes grupos: “O papel das ONGs foi igualmente importante como canal de 
comunicação entre delegações nas discussões em torno do aquecimento global em Quioto em 1998. A 
indústria e os sindicatos competiram em Quioto pela atenção dos media dos grandes países. Importante 
também foi outro tipo de rede transnacional, um grupo de especialistas por vezes denominado por comu‑
nidade epistémica. Ao enquadrarem os assuntos em que o conhecimento é importante, essas redes de especia‑
listas podem por vezes tornar ‑se actores essenciais na formação de coligações e nos processos negociais” 
(Nye, Jr., 2002, 252).
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215poder, os Estados evitam muitas vezes tomar decisões estratégicas fundamentais, que 

possam resultar na transformação do ambiente contextual.

Na medida em que se provaram erradas as premissas da consciência colectiva, do 

contexto crítico e da racionalidade estatal, não se poderia esperar que resultasse de 

Copenhaga uma decisão da comunidade internacional no sentido dum acordo vincu‑

lativo sobre alterações climáticas. O “Acordo de Copenhaga” representa, por isso, uma 

não ‑decisão ou um adiamento da decisão e, nesse sentido, aproxima ‑se do conceito 

de acomodação, que “representa um compromisso entre a cedência ou concessão e a 

realização parcial de interesses próprios” (Santos, 2007, 214)10. Está, assim, a meio 

caminho entre conflito e consenso, no “processo de conflito e construção de consen‑

sos” que Graham Allison entende ser a tomada de decisão.NE
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Pedro Velez*

n Abstract:

Contemporary international politics has been characterized as dominated by the 

return of the religious or by a new visibility of religion. An assessment of that characterization, 

a true understanding of our temporality, seems to require a meditation on the place 

of the religious in the modern age. In the following essay it will be argued that the 

modern determinations of the Political have not simply “abandoned” the “religious 

form” but are now concretely sites of new mundane/immanent Supreme Goods/

Supreme Values – of Summa Bona that sometimes may even be imagined unique, exclu‑

sive and unlimited sources of all value and normativity and as substances of a form 

of life. Those determinations will also appear as res mixtae, as spaces of confusion 

between “politics” and the “traditional‑religious”.

§ 1.º
Argument

The Paradigmatic modern Cities are grounded in the idea that the modern age is a time of 

separation between “Religion” and “politics”. In this paper I intend to question 

that interpretation. In the following text the main forms of the modern ‑secular City 

On the modern-secular religious City:  

a theologico-political mapping and prospective**

… those who thought that religion and politics could be kept separate,
understood neither religion nor politics ...

Mohandas K. Gandhi

* Doctoral candidate at the New University of Lisbon, Law School, Portugal.
** I am indebted to Professor Armando Marques Guedes and Francisco Corboz who read and commented on 

a first version of this paper. I am grateful to Jorge Azevedo Correia for the numerous discussions about 

these topics. This article is based on a paper presented and discussed at the conference Religion and Modernity 

in the Secular City, organized by the Katholische Akademie in Berlin and by the Universities of Manchester 

and Humboldt held in Berlin, 16‑18 September 2010. This work represents a moment in the preparation 

of my doctoral dissertation at the Law School of the New University of Lisbon.



218 are “decoded” as religious forms, as instances of intramundane religiousness, as 

“embodiments” of immanent Supreme Goods, as choices of Summa Bonna directed 

to earthly realities. A modern tendency to erect comprehensive intramundane 

politico ‑religious forms, all ‑embracing and encompassing ways of life grounded in 

immanent supreme values is also underlined. One shall also register a proliferation 

of instances of “confusion” between “politics” and the “traditional ‑religious” in the 

modern ‑secular Cities.

§ 2.º
Orientation/Analytical framework

i) 

The site of inquiry: Political Theology

In this text I shall speak from the site Political Theology in the Schmittian sense of a 

theoretical ‑juridical holistic mapping of identities, parallels and “cross ‑fertilizations” 

between the Political and the “Religious”.1 I situate myself within the emergent field 

of studies on Law and the Sacred2.

The phenomena at stake here are collected as basic forms of political order, in 

their logoi, in their intentionality – and are defined/ differentiated at this level. The 

classical understanding of the concept constitution as the fundamental form/order/

structure of a political community is here a guiding concept. 

The politico-religious “invariant”: the Supreme Good

I take as a hypothetical lens for the basic reading of political and constitutional phe‑

nomena this cluster of ideas:

Political societies3 structure themselves as identifications of the Supreme Good 

(Summum Bonum) – of something maximally valuable/normative for human beings. 

1 See Carl Schmitt Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, (Cambridge, Massachusetts, and London, 

England: The MIT Press, 1985; originally published in 1922 with a new added in 1934 Carl Schmitt, 

Political Theology II, The Myth of the Closure of any Political Theology, (Cambridge: Polity, 2008; originally published 

in 1970).
2 A Gearey, An Introduction to the Study of Law and the Sacred, in Law Text Culture, 5(1), 2000. Available at:http://ro.uow.

edu.au/ltc/vol5/iss1/1. See also Austin Sarat, Lawrence Douglas, Martha Merrill Umphrey, Law and the 

sacred, (Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2007).
3 Or at least a quantité non négligeable of them. I’m not postulating necessarily the existence of an omni ‑historical, 

eternal transcendental.
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219The selected Supreme Good can be “viewed” as an Absolute, as the unique, 

exclusive and unlimited source of all value, of all axiologico ‑normative authority, 

and even as the substance of a form of life.

The “axiological intentionality” of political societies can be deemed “religious”: 

the form Summum Bonum is a defining form of what is generally taken to be the tra‑

ditional religious imaginary. [The presence of the form “Supreme Good” also implies per 

se that the political phenomena express the dichotomy “the sacred” versus “the pro‑

fane” in that they demark a centre of surplus value, consisting in sacralisations of 

some quid.]

In the formulation of this hypothetical lens one has in mind the descriptions of 

the form of political action (of the form of the Political) or of the form of human 

action in general that can be found, for example, in the writings of Eric Voegelin and 

Max Scheler. 

According to Voegelin, the political and social orders and the “systems” of the‑

ological, philosophical, political thought are identifications of the greatest or highest 

good for human beings – Summum Bonum.4

In Max Scheler’s description of human action this action is always oriented by 

supreme values, is always inscribed in a sphere of the Absolute, being intrinsically 

religious.5 

The idea that human individual and collective existence is inescapably ordered 

by a fundamental love directed to some quid (God6 or an Idol), that there is a formal/

structural religious intentionality in human phenomena, is an Augustinian one.7

4 See Eric Voegelin, Published Essays, 1953 ‑1965, ed. Ellis Sandoz, (Columbia and London: University of Missouri 

Press, 2000); and Eric Voegelin, Modernity without Restraint: The Political Religions, the New Science of Politics, and Science, 

Politics, and Gnosticism, Ed. Manfred Henningsen, (Columbia, MO: University of Missouri Press, 2000),  

pp. 235, 236, 306, 307 (The New Science of Politics). In a central paragraph of his famous book The Political 

Religions (1938/1939), Voegelin suggested that personal and political existence is organized – religiously 

organized – in the light of a quid “experienced” as supremely valuable, a Realissimum.See Eric Voegelin, 

Modernity without Restraint, ..., p. 32 (The Political Religions).
5 See Max Scheler, On the Eternal in Man, with an Introduction by Graham McAleer (New Brunswick, N.J.: 

Transaction Publishers, 2009).
6 The Trinitarian God is see in the Augustinian universe as the proper object of the ordo amoris.
7 See James K. A. Smith, Introducing Radical Orthodoxy, Mapping a Post ‑Secular Theology, Grand Rapids, Michigan: Baker 

Academic and Milton Keyes, UK: Paternoster Press, 2004), pp. 113 to 116. See Augustine’s Of True Religion 

in Augustine Earlier Writings Edited and translated by J. H. S. Burleigh, Louisville, Kentucky: Westminster 

John Knox Press, 2006 (originally published in 1953 by SCM ‑Canterbury Press: London), pp. 218 ff. 
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220 Certain ideas “collected” from other philosophical universes were also central 

in the formulation of that guiding interpretative hypothesis. One has in mind:

Mircea Eliade’s identification of the dichotomy the sacred versus the profane (the 

contrast between a centre of surplus value and the rest) as an ordering dichotomy 

present in all human societies. 8

Alasdair MacIntyre’s decoding of the social and political worlds as “interpretations” 

of the “form” Good, as “embodiments” of Supreme Goods for human beings.9

Charles Taylor’s showing of the moral ‑social ‑political imaginaries as being 

“inescapably” embodiments of strong evaluations and hyper ‑goods10. 

Leo Strauss’s showing of politics as something always occurring in the terrain 

of the question of the Good Life.11

A few precisions are in order:

The idea that secular and religious societies are instituted in the same concep‑

tual space has been sustained from various angles. According to some authors all 

societies are based on interpretations of the Whole/of the Cosmos. According to 

other perspectives all social forms are grounded in mythical or fictional assump‑

tions, i.e., in foundations not subject to demonstration or proof, in propositions that 

can’t be empirically verified or established with certainty. The suggestion that human 

societies consist in narrative and/or liturgical structures also been advanced. The 

notion that the dimension of the sacred, a numinous dimension, is a human inva‑

riant has been entertained. Modern political phenomena have also been specifically 

“decoded” as “transmutations”, “perversions”, “degraded repetitions” of the 

Christian symbolic formation12. In this exercise we affirm from a different angle the 

idea that secular and religious societies are instituted in the same conceptual space.

8 Such a dichotomy is a seen as pre ‑modern invariant and as an unacknowledged presence in modern social 

ecologies. See Mircea Eliade, The Sacred and The Profane: The Nature of Religion, (New York: A Harvest Book, 

Harcourt Brace & World. Inc, 1987).
9 In his last book the philosopher Alasdair MacIntyre exposes the classic background of such a kind of reading. 

MacIntyre informs us that (according to Augustine) Varro (116 BC – 27 BC), in De Philosophia, classified the 

various and rival philosophical schools according to their conceptions of the supreme good for human beings. See Alasdair 

MacIntyre, God, Philosophy, Universities, A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition, Lanham, Boulder, New 

York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2009), p 30.
10 See Charles Taylor, Sources of the Self, The making of the modern identity, (Cambridge, Massachussets: Harvard University 

Press, 1989), pp. 3 to 107.
11 See Leo Strauss, Notes on Carl Schmitt, The Concept of the Political, in Carl Schmitt, The Concept of the Political, (Chicago and 

London: The University of Chicago Press, 1996), pp. 83 to 107.
12 See bellow.
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221The category Religion is in a certain sense a modern invention. The word 

Religion re ‑crystallized at the time of the birth of the liberal National State as a poli‑

tical symbol instituting that kind of order; one denoting a purely private experiences 

of transcendence.13 The modern usage of the term religion masks the common ter‑

rain in which both terms of the new pair Secular ‑Religion are anchored: a terrain 

permissibly describable as “religious” even in modern terms. We continue to use the 

terms religion/religious, repeating (even if non ‑identically) its pre ‑modern mea‑

ning, to expose this shared grounding in that common terrain. Some deconstruc‑

tions of the modern category Religion et pour cause seem to imply that political phe‑

nomena must be thought as incommensurable differences. In this study, while 

avoiding modern essentialisms, one tries to “decode” “analogically” the political 

phenomena as intelligible variations upon a theme – upon the theme of the “reli‑

gious” precisely.

The Schmittian insights suggesting that all modern regimes always inevitably 

represent a decision (the “negotiation”) on the boundaries between “religion” and 

“politics” and that the traditional religious discourses, being phenomena in the 

world, must have a political translation will be specially present in our enquiry14.

Modernity as immanentization of the social imaginary

This theoretical exercise has as its background the grand narratives of modernity as 

a macro ‑process characterized by the immanentization of the social imaginary, by 

the emergence of a social imaginary focused in earthly realities and no longer in a 

transcendent reality. 

I have in mind primarily the genealogies of modernity/secularity elaborated by 

Eric Voegelin, but also the ones outlined by Karl Löwith15, or, following Löwith, very 

recently, by John Gray16; and now Charles’ Taylor magnum opus A Secular Age17. I have also 

as specially present William T. Cavanaugh’s convincing description of the State 

13 About the invention of Religion see, for example, William T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, Secular 

Ideology and the Roots of Modern Conflict, (Oxford, New York: Oxford University Press, 2009).
14 See Carl Schmitt, Political Theology II,…
15 See: Karl Löwith, Meaning in History, (Chicago/London: The University of Chicago Press, 1949).
16 John Gray, Black Mass: Apocalyptic Religion and the death of Utopia, (London: Penguin Books, 2007).
17 Charles Taylor, A Secular Age, (Cambridge, Massachusetts, and London, England: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 2007).
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222 ( ‑Form) as the privileged vehicle of the modern process of migration of the Sacred 

to the world.18

Nevertheless, this study diverges from these narratives. There is, first of all, a 

difference in terms of analytic discourse – this study focuses directly and immedia‑

tely on the structure of political orders and aims at a systematic “static”/“architectonic” 

categorization of political phenomena.

The present exercise does not follow either some of the abovementioned narrati‑

ves – that of Gray and also, to some extent, Löwith19 – when they seem to identify 

Christianity and some quintessentially modern phenomena as the same “mytho‑

‑political complex”. As for me, there seems to be, from a “constitutional ‑theoretical” 

point of view, a substantive irreducibility/incommensurability between these pheno‑

mena. In the traditional Christian order, the political power and the political order 

receive a Norm beyond themselves. Quintessentially modern political orders, such as 

the Fascist, National Socialist and the Soviet regimes, monopolize, through their foun‑

ding “mythical” evocations, all axiological/normative authority.

The modern phenomenon of the migration of the sacred to mundane entities 

captured the attention of the academia leading to the formation of a specific academic 

field that has been formed around the topoi political religions and sacralisation of politics.20

I do not deny here the heuristic interest of the concept political religion to des‑

cribe regimes as such as the Fascist, National Socialist, Soviet orders. In fact those 

regimes are based on an evocation of an Absolute Good that channels all axiological‑

‑normative authority to the political order or more specifically to the political power.

ii) 

The adopted analytical framework in the context of the present crisis of social theory 

In our time, social theory seems to be in a state of crisis. 

The modern forms of knowledge about man and society, supposedly universal, 

rational and neutral, find themselves exposed as vehicles of local contextual, contin‑

18 See William T. Cavanaugh’s: “A Fire Strong Enough To Consume The House:” The Wars Of Religion And The Rise Of The State, in 

Modem Theology, 11:4, 1995, pp. 397 to 420; Killing For The Telephone Company: Why The Nation ‑state Is Not The Keeper 

Of The Common Good, in Modern Theology, Vol. 20, No. 2 , 2004, pp. 243 to 274.
19 Löwith recognizes that Modernity is Christian in its origin but anti ‑Christian in its consequences (Christianity 

in and by itself cannot sanction an immanent eschaton).
20 The Italian historian Emilio Gentile has set the tone in that emerging academic field. See Emilio Gentile, 

Politics as Religion (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006).
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223gent normativities21. Modern social theory is now under suspicion of only mirroring 

the structures of the modern world.

Along with modern social theory, the very “post ‑modern” or “post ‑structuralist” 

perspectives are “decoded” as based on metaphysical views that are questionable and 

theoretically non ‑necessary, and in profound continuity with the modern episteme. 22

The “individual” and the diverse individual(istic) “rationalities” and “beha‑

viour”, the “economic infrastructure”, the “social” and the “social laws”, the cate‑

gory “cause”, the “substance” “Power”, for example, are now seen not as natural/

transcendental quid but as historical/cultural ‘fictions’, the fictions that institute 

modernity or post ‑modernity. 

A growing critical awareness seems to have eroded the very presuppositions of 

some current schemes used in the social sciences as primary categorizations of the 

(modern) political space, such as the dichotomy liberal democracy/authoritarian 

regimes and totalitarian regimes. 

There’s seems to be an “authoritarian” and a “totalizing” dimension in modern 

politics, in the State ‑form, as M. Foucault and G. Agamben have shown. An “authori‑

tarian” and/or “totalizing” dimension in the really existing liberal democracies has 

also been “uncovered” by in the works of authors such as Carl Schmitt, Theodor W. 

Adorno, Guy Debord or, recently, Sheldon Wolin.

It seems that the political existence is intrinsically “authoritarian” and “totali‑

zing”: every regime defines and confines the forma mentis of its subjects.23 In the space 

of this insight, Liberal democracies have been (re ‑)described as carriers of a cons‑

training mode of subjectivity that knows no boundaries or extrinsic spaces immune 

to its application. It will be suggested in next pages that in current really existing 

liberal ‑democracies the autonomy of the individual tends to be an ordering para‑

digm in all (modern) spheres of life, in the religious, social, political, moral or 

economic fields.

21 I have in mind primarily the post ‑structuralist turn in philosophy and social theory.
22 See: John Milbank, Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, 2 ed., (Oxford: Blackwell Publishing, 2006); 

Christian Smith, Moral, Believing Animals: Human Personhood and Culture, (Oxford, New York: Oxford University 

Press, 2003).
23 Every regime has/sustains a public orthodoxy to use Frederick Wilhelmsen’s and Willmoore Kendall’s term of art. 

See Frederick Wilhelmsen and Willmoore Kendall, Cicero and the Politics of the Public Orthodoxy, in The Intercollegiate 

Review, Vol. 5, No. 2, 1968 ‑1969, p. 84 (http://www.mmisi.org/ir/05_02/wilhelmsen.pdf).
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224 Consciously formulated in this macro ‑context, our analytical model tries to 

evade the abovementioned premises and analytical categories under suspicion or 

criticism.

An exercise of freedom in Hegelian sense of looking beyond the conceptual 

grids that establish our forms of social order is an aim of this study. 

§ 3.º
Navigation/Mapping the modern cities

i) The Classical Modern forms of City

Let us look at the forms of what could be called Classical Modernity24:

After the demise of Latin Christendom a new form of order eventually crystalli‑

zed in the western space as the dominant form of order: 

In the emergent liberal orders, (the idea of equal) Individual Liberty was seen 

as nec plus ultra25. 

The original liberal orders didn’t seem to express fully a completely self‑

‑sufficient and comprehensive idea of the Good. The new ordering notions tended 

to govern delimited domains of life – the new political and the new economic 

domains26. The paradigms of order tended to be grounded and embedded in an 

overall Christian ‑moral context of meaning. The North American Republic, for 

example, was founded according to an ambivalent idea of order, a mixture of deist‑

‑liberal and Classical ‑Christian ordering references27

One must note nevertheless that comprehensive liberal ethics became increasin‑

gly diffused in the nineteen century: one has just to remember J. S. Mill’s Idea(l) of 

the Developed Individual.28

24 To borrow a term from Detlev J. K. Peukert [Detlev J. K. Peukert, The Weimar Republic: The Crisis of Classical Modernity 

(New York: Hill &Wang, 1993)].
25 See John Gray, Liberalism, Concepts in Social Thought, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2nd ed., 1995, 

second printing 2003), pp. 26 ff. 
26 One has in mind the notion of individual negative liberty of the Individual ‑Proprietor.
27 See Ellis Sandoz, Republicanism, Religion, and the Soul of America, (Columbia and London: University of Missouri 

Press, 2006), pp. 1 to 113.
28 Of the self ‑realizing expressive disencumbered Individual See: Gerald F. Gaus, The Diversity of Comprehensive 

Liberalisms, in Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas, Handbook of Political Theory, (London, Thousand Oaks, New Delhi: 

Sage Publications, 2004), pp 102 ff. In Locke one can already detect a subjectivistic ethics of desire and acqui‑

sitiveness see: Leo Strauss, Natural Right and History, (Chicago London The University of Chicago Press, 1953; 
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225Today the politico ‑constitutional scenario seems different from the one just 

described: 

According to various observers positioned in different traditions of thought, in 

today’s western democracies a notion of freedom conceived as self ‑referential power 

of choice seems to have crystallized as an unconditional value and as the substance 

of an entire way of life29. 

The recent widespread changes of “civilizational infrastructures”, of family 

structures for example, in terms of individual egaliberté point visibly in that direc‑

tion30. 

Detailing that general picture one can say that the current western City, the 

Market ‑Welfare ‑liberal ‑democratic ‑State Form, is imagined as a guarantor of indivi‑

dual spheres of private autotelic freedom; the new welfare component being seen as 

instrumental in the construction of those spheres31. Against this background consen‑

sus a notion of individual negative freedom of choice tends to be affirmed as the 

Paperback edition 1965) and Crawford Brough Macpherson The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes 

to Locke, (Oxford, New York: Oxford University Press, 1962) 
29 See: Alasdair Maclntyre, Whose Justice? Which Rationality?, (Notre Dame, Ind.:, University of Notre Dame Press, 

1988), pp 326 e ff; Alain Badiou, L’emblème démocratique, in Démocratie, dans quel état?, (Paris: La Fabrique 

éditions, 2009), pp 15 a 25 and Logics of Worlds, Being and event, 2, (London, New York: Continuum, 2009), 

first pages; David Bentley Hart, Atheist Delusions, The Christian Revolution and Its fashionable enemies, (New Haven 

& London: Yale University Press, 2009), caps 2 e 16. See also: Slavoj. Žižek, Against Human Rights, in New 

Left Review, 34 July Aug. 2005, especially pp 117 to 121; Pierre Manent, Democracy Without Nations?, The Fate of 

Self ‑Government in Europe, (Wilmington, Delaware: ISI Books, 2007); Michael Sandel, Liberalism and the Limits of 

Justice, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). On the idea that the notion of freedom as self ‑referential 

power of choice is the (accomplished) Truth of (classical) modernity see: Pierre Manent, The City of Man, 

trans.Marc Le Pain, (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1998), Roberto Mangabeira Unger, 

Knowledge and Politics, (New York: The Free Press/London: Collier Macmillan Publishers, 1975/1984) and 

also M. Heidegger, Schelling’s Treatise on the Essence of Human Freedom, trans.Joan Stambaugh (Athens, Ohio: Ohio 

University Press, 1985) 
30 It has been noted that the family has virtually disappeared in late liberal thought due to this thought’s fixa‑

tion on individual autonomy: Brent Waters, The Family in Christian Social and Political Thought, Oxford University 

Press, Oxford/New York, 2007.
31 As an instrument of satisfaction of the individuals’ material wants for the existence of those spheres or as 

an instrument for the creation of equal spheres of that kind. On the emergence and current meaning of 

the welfare moment see Paul Edward Gottfried, After Liberalism: Mass Democracy in the Managerial State (Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 1999) On the current egalitarian extensions of liberalism as made 

in terms and in the interests of equality in negative freedom choice/autonomy see John Milbank’s text 

Opportunity Beyond Equality, Part One available at http://www.respublica.org.uk/blog/2010/02/opportunity‑

‑beyond ‑equality ‑part ‑one.
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226 eminent good by the really existing right, as far as the economic and state ‑managerial 

fields are concerned, and by the really existing left, in what concerns the cultural 

and social arenas32. 

[In the intellectual stratum that continues the Liberal Tradition individual auto‑

nomy is affirmed, in terms of equality of individual autonomy most of the time, as 

the paramount value in the order of the human things. That teleological affirmation 

can be more or less transparent and more or less comprehensive33]. 

Liberal politics tends to dissociate itself from a Christian axiological substance.34 

Symptomatically, within the intellectual stratum that carries the Liberal Tradition the 

liberal fundamental propositions are no longer grounded in a Christian justificatory 

base35. A private self ‑expressive form of existence now contrasts with and tends to 

redefine at its image the traditional religious discourses and generates its own 

homologous ersatz “spiritualities36. 

32 See: Jean ‑Claude Michéa, The realm of lesser evil: an essay on liberal civilization, (Cambridge; Malden, Ma: Polity Press, 
2009); Phillip Blond, Red Tory How Left and Right have broken Britain and how we can fix it, (London: Faber and Faber, 
2010).

33 One can note that Rawl’s The Theory of Justice presupposes a fundamental option for a certain individualistic 
anthropology – the disencumbered self (M. Sandel); a Millian Ideal of the Developed Individual seems to be 
present in the third part of that book (Gerald F. Gaus). The author’s Political Liberalism seems impossible to jus‑
tify without a defence of the value individual autonomy as a central value in human life (Stephen Mulhal/
Adam Swift); in Political Liberalism one encounters a principle of exclusion of visions the Good incompatible 
with the liberal framework. In Dworkin´s construction, the political organization is based explicitly on a 
moral philosophical doctrine centred on the value equaliberté; and this overarching constitutional value tends 
to be folded back on itself and define the substance of the internal life of the liberal city. In Joseph Raz the 
value autonomy is considered to be an essential value in human flourishing, at least in the specific Western 
way of life, and, as such, is a Norm in which the state can and should base an evaluation of different con‑
ceptions of the Good. In Rorty’s post ‑modern bourgeois liberalism, one encounters the recognition that liberalism 
is not “neutral” vis ‑à ‑vis conceptions of the good that rival with it, but sustains a certain way of life; in 
Rorty’s interpretation of liberalism there’s a decision for the desirability of a “post ‑modern” polity made 
of “selves” in permanent self ‑fashioning and re ‑fashioning (a liquefying liberalism). On these matters see: 
John Gray, Liberalism…, mostly it’s conclusion; Stephen Mulhal, Adam Swift, Liberals and Communitarians, Second 
ed, (Oxford: Blackweell Publishing, 1996); Gerald F. Gaus, The Diversity of Comprehensive Liberalisms… Nowadays 
the recognition that liberalism carries a Mythos and Telos seems to be growing within the liberal “commu‑
nity of discourse” (see for example Margaret Canovan’s On Being Economical with the Truth: Some Liberal 
Reflections, in Political Studies, Volume 38, Issue 1, 1990 pp. 5‑19).

34 A principle of “confusion” between the Liberal Political and the “Christian” seems to have reigned at least 
until the sixties – at least at a profound infrastructural ‑civilizational level. About this mutation see Charles 
Taylor, A Secular Age, …

35 See Jorge Azevedo Correia, O regresso da Comunidade e a ascensão da religião: três contributos para uma fundamentação do 
liberalismo, in Negócios Estrangeiros, n.º 14, 2009, pp. 242 ‑263.

36 See: Enda McCaffrey, The Return of Religion in France, From Democratisation to Postmetaphysics, (Houndmills: Palgrave 
Macmillan, 2009).
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227Recently, in various European countries, the western “individualistic” mode of 

subjectivity (and subjection) has been militantly imposed by law (in more or less 

comprehensive terms) on those populations.37 The present “neutral ‑tolerant” secular 

orders, due to new presence of the Islamic populations, have inescapably to “nego‑

tiate” visibly the boundaries between the “(traditional ‑)religious” and “politics”, in 

an in ‑between terrain of originary confusion.

In our days moments of (re)connection of the liberal order to a (certain) 

“Christian” ingredient do tend to emerge in the liberal ‑democratic North ‑Atlantic 

space; in those moments one recognizes an ultimate political ‑immanentistic sense:

In the United States of America, during the last years, a syncretistic (re ‑)mixture 

of what seems to be an absolutized and universalized liberal ‑democratic ideal with 

a “nationalistic ‑American” and a “Christian– religious” component dominated the 

public ‑political scene.38 A new evangelical “theopolitical” movement has gained 

momentum in that country (usually referred to as “evangelical fundamentalism”).  

A limit ‑experience within the liberal order, it nonetheless seems to mime and repro‑

duce the substance and logic of the capitalist form of life.39

A continental European liberal ‑democratic polity grounded in a Christian civil 

theology has been explicitly proposed in some quarters as a response to present 

European predicament.40

ii) Alternative Modernities 1/The Socialist -Communist order

In the map of modern political phenomena other alternative cities do appear along‑

side the classic modern city.

The Bolshevik revolution of 1917 opened another fundamental political experiment.

In the evocation that seemed to inform the new departure from the mainstream 

of modernity, the future order of the human things would have as its end the 

individual’s free and full development.

37 On this thematic see: David Lehmann, Secularism And The Public–Private Divide: Europe Can Learn From Latin America, 
Political Theology, Vol. 7., no. 3 (2006), pp. 273 ‑293.

38 John Gray, Black Mass…. 
39 About the nature of this phenomenon see John Milbank, Paul Against Biopolitics, in Theory, Culture & Society,  

Vol. 25, No. 7 ‑8, 2008, pp. 125 ‑172.
40 Marcello Pêra, Perché Dobbiamo Dirci Cristiani, (Milano: Mondadori, 2008) In the recent process of constitutional 

foundation of the European Union, the hypothesis of basing a continental political entity in a Christian 
civilizational identity was evoked from within the European mainstream : see Ken Medhurst, The European 
Union – A Reflection: The Theological Challenge, in Political Theology Vol 6, No 3 (2005).
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228 In Karl Marx’s vision, as formulated in vol. III of Capital for example, a rational 

communal control of an industrial system (an “objective”/administrative control by 

the associate producers) would supersede the capitalist ‑liberal configuration and 

provide for the species (growing) wants; beyond that realm of necessity but based on it, 

a true realm of freedom where the unfolding of human forces would be an end in itself would open 

up41. In The Communist Manifesto (1848) it was clearly stated that In place of the old bourgeois 

society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association in which the free development 

of each is the condition for the free development of all.42

The new revolutionary departure eventually structured its own Absolute.43  

A new socialist ‑collectivist political society came to concentrate in itself all axiological‑

‑normative authority. The Marxian final and ultimate telos was not entirely forgotten: 

the permanence of theme of the withering away of the State, the official distinction 

between a socialist present a communist perfected horizon are signs thereon.44

41 See: Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 3 (Penguin Classics), (London, New York: Penguin Books in 

association with New Left Review, 1991; first edition 1981).
42 Karl Marx, Fredrick Engels, The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto (Great Books in 

Philosophy), (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1988), p. 231. A “libertarian” idea of human flourishing 

could be evoked in the German Ideology (1845/1846): (…)in communist society, where nobody has one exclusive sphere 

of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it 

possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the eve‑

ning, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, herdsman or critic. See Karl Marx, 

Friedrich Engels, The German Ideology, including Theses on Feuerbach (Great Books in Philosophy), (Amherst, N.Y.: 

Prometheus Books, 1998), p 16. About Marx’s vision of order see the chapters on Marx in Eric Voegelin, 

From Enlightenment To Revolution, Ed. John H. Hallowell, (Durham, North Carolina: Duke University Press, 

1975), pp 240 e ss. See also Philip J. Kain, Marx and Ethics (Clarendon Paperbacks), Oxford, New York: Oxford 

University Press, 1991.
43 About this process of departure see for example: David D. Roberts, The totalitarian experiment in twentieth ‑century 

Europe. Understanding the poverty of great politics, (London e New York: Routledge, 2006), pp. 214 ff.
44 The following idea seems to have remained in the background of the soviet experiment: (After the proleta‑

rian seizure of power first and the transformation of the instruments of production into state property) 

State interference in social relations becomes, in one domain after another, superfluous and then dies out of itself; the government of 

persons will be replaced by the administration of things and the conduct of processes of production. The state is not “abolished”, it dies 

out. [To evoke Engels’ famous comments in the Anti ‑Dühring ( 1878) about the withering away of the State; 

see: Frederick Engels: Anti ‑Duhring Dialectics of Nature, Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works Vol. 25, (New 

York: International Publishers, 1987); p. 268]. Following Marx’s remarks in the Critique of the Gotha Progra m 

(written in 1875; published in 1891), a first transitional socialist stage was officially distinguished from a 

second and higher “perfect” stage of the communist society in which the withering away of the Sate would 

be total. In the first phase the Sate would be an indispensable mechanism in the determination and regu‑

lation of work relations – see bellow note 42. According to Lenin and Stalin the transitional process was 
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229In the Bolshevik foundational enterprise a collectivist ‑statist departure from the 

capitalist system was engineered. The Soviet Constitution of 1936 declared that “The 

socialist system of economy and the socialist ownership of the means and instruments of production firmly 

established as a result of the abolition of the capitalist system of economy, the abrogation of private owner‑

ship of the means and instruments of production and the abolition of the exploitation of man by man, 

constitute’ the economic foundation of the U.S.S.R (Art 4.º)”.45

A new holistic patriotism, the soviet patriotism, a new holistic state ethics, an 

ethics centred on a disciplined subordination and devotion to the new political 

society, were constructed.46 The “Stalin” constitution eloquently stated that “In the 

U.S.S.R. work is a duty and a matter of honour for every able ‑bodied citizen, in accordance with the prin‑

ciple: “He who does not work, neither shall he eat.” The principle applied in the U.S.S.R. is that of socialism: 

“From each according to his ability, to each according to his work.” (Art. 12)”.47 

A Party ‑State Form crystallised: the Party becoming the exclusive source and 

protagonist of order. The new soviet Constitution of 1977 recognized visibly in one 

of its first articles (Article 6) where the site of order was: “The leading and guiding force of 

the Soviet society and the nucleus of its political system, of all state organisations and public organisations, 

is the Communist Party of the Soviet Union. (…). The Communist Party, armed with Marxism ‑Leninism, 

determines the general perspectives of the development of society and the course of the home and foreign 

policy of the USSR, directs the great constructive work of the Soviet people, and imparts a planned, syste‑

matic and theoretically substantiated character to their struggle for the victory of communism. (…)”.

supposed to be a long one, an all historical epoch. See: Karl Marx, Critique of the Gotha Program, Karl Marx: 

Later Political Writings (Cambridge Texts in the History of Political Thought), (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996), pp. 214, 215; V. I. Lenin, State and Revolution, V. I. Lenin, Collected Works (June – September 

1917, Volume 25), (Moscow: Progress Publishers, 1964), specially pp. 456 ff. On this theme and especially 

on Stalin’s position see: N. de Basily, La Russie sous les Soviets, Vingt ans d’expérience bolchévique, (Paris: Librairie Plon, 

1938), pp. 437 to 440.. 
45 Article 11 added: The economic life of the U.S.S.R. is determined and directed by the state national economic plan with the aim of 

increasing the public wealth, of steadily improving the material conditions of the working people and raising their cultural level, of 

consolidating the independence of the U.S.S.R. and strengthening its defensive capacity
46 About the “Stalinist nationalism” (with its Marxist and Jacobin roots) see: Erik van Ree, Political Thought of Joseph 

Stalin: A Study in 20th Century Revolutionary Patriotism (London New York: RoutledgeCurzon, 2002). 
47 The contrast with the “classical” socialist maxim – From each according to his ability, to each according to his needs – is 

eloquent. According to the official interpretation of the soviet experiment in the first stage of the commu‑

nist society, the phase of the (supposedly partial) permanence of the Sate, work would have to be com‑

pensated according to quantity and quality of performance; in the second higher stage that mechanism 

would no longer be needed and the “classical” socialist maxim would be implemented. See references 

in note 42.
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230 The soviet socialist paradigm came to define the order of a certain territorial 

and political space, without ever cessing to fuel a permanent universalist revolutio‑

nary tension. [A perceived national ‑imperialism emanating from Moscow aroused 

resistances and ruptures within the communist world – the Yugoslavian and the 

Albanian cases. In China, the construction of a new post ‑bureaucratic/post ‑statist 

bottom ‑up mode of actualizing the Communist project was tried during the so cal‑

led cultural revolution48]

The communist order carried a new complete ethos.49 The view that “traditional 

religion” ought to be reduced to a pure private liturgical phenomenon came to domi‑

nate the communist regimes. A friend ‑enemy relation with the Churches tended to 

prevail. In some experiences, a modus vivendi was negotiated with the Churches and in a 

few instances the local syntheses of the national with the traditional religious were 

even co ‑opted (following a nationalization of the local Churches’ apparatus).50 

Nowadays new (non ‑statist) socialist departures from the western capitalist‑

‑liberal ‑democratic mainstream are now being imagined or tested. In these new 

this ‑worldly modes of revelation of Value there’s an intense appropriation of 

Christian references. I have in mind the new Communist hypotheses formulated in the 

western intellectual stratum by the philosophers Alain Badiou, Slavoj Žižek, M. Hart 

and Negri51. I’m also thinking in Hugo Chávez’s Socialism of the 21st Century and inspi‑

red Latin America experiments like Bolivia’s community socialism.52 

48 On this theme see Alain Badiou, The Communist Hypothesis, (London/New York: Verso, 2010), pp 261 and ff. (Letter from 
Alain Badiou to Slavoj ZiZek: On the Work of Mao Zedong).

49 See Nicolas Berdyaev, The origin of Russian communism (Ann Arbor Paperbacks), (Ann Arbor, Mich. : University of Michigan Press, 
1960), p. 151. In the context of an interpretation of Marxism as radical imanentism, Gramsci suggested that 
the communist project was supposed to give origin to an analogue in a completely secularised world of 
medieval Christendom. See Augusto del Noce, Gramsci ou le suicide de la révolution, (Paris: édition du Cerf, 2010).

50 See: Sabrina Petra Ramet, Politics and religion in Eastern Europe and the Soviet Union, in Politics and Religion in the Modern 
World, Routledge, London and New York, 1991 pp 67 a 96. 

51 See Badiou/Zizek, L’Idée du communisme, Conférence de Londres, 2009, (Nouvelles Èditions Lignes, 2010. The 
emancipatory Telos of those hypotheses is not always ultimately a “libertarian” one. The contrast between 
Hart and Negri’s Spinozian desire ‑based notion of freedom with Badiou’s critic of a notion of freedom 
as vitalistic self ‑expression and positive conception of a purely general ‑universal and aristocratic political 
subjectivity is eloquent. All these thinkers make an explicit use of theological categories in their visions 
of order see: Alain Badiou, Saint Paul: The Foundation of Universalism, trans. Ray Brassier (Stanford, CA: Stanford 
University Press, 2003), Slavoj Žižek, The Fragile Absolute, or Why the Christian Legacy is Worth Fighting For? (London: 
Verso, 2001). Other “radical” authors such as G.Agamben,, Catherine Malabou, Jean ‑Luc Nancy, Judith 
Butler, Ernesto Laclau, the late J. Derrida have also mobilized traditional theological categories in their 
critical philosophical ‑political discourses.

52 The soviet statist/party ‑state model is explicitly rejected here. The founders of order are searching for new 
communal economic forms, bottom ‑up participatory ‑democratic schemes and for a general socialist 
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231iii) Alternative Modernities 2/The National -statist orders

As it was emerging the modern Sate tended to posit itself as the ultimate axiologico‑

‑normative authority and as the substantial form of society53. 

The modern State– in its instantiation as Nation ‑State – eventually became the 

site of the liberal experiment (the State ‑Form), and this experiment’s (own minimal 

and ersatz) concreteness.54

After the first liberal century, the inter ‑war years (lato sensu) saw the emergence of 

political orders the National State in and by itself became the Supreme Good. Here the 

paradigm of Nation ‑State released, or tended to release itself, from liberal politics, 

exceeded or tended to exceed the norms of the liberal Political. A quintessentially 

“national ‑statist” National State was envisaged: an order based on a national commu‑

nitarian like ‑mindedness served by a “monarchical” organization of power (in the 

classic sense of a regime in which political Power is invested in one person)55 

One has in mind primarily the figures of the Fascist and the National ‑Socialist 

regimes:

In those regimes the political community was imagined as an Absolute Supreme 

Good. 

In the first case, the State could indeed be explicitly understood – in an increa‑

singly abstract way – as the Absolute and enacted as such56. In the second case, emer‑

ged a sui generis explicit assignment of all axiologico ‑normative authority to an his‑

torical figure embodying the political community – the exclusive source of truth 

ethics with a “communitarian” element and in all this not without an appropriation of “Christian” refe‑
rences See: Marta Harnecker, Latin America & Twenty ‑First Century Socialism: Inventing to Avoid Mistakes, Chapter 2; in 
venezuelanalysis.com, http://venezuelanalysis.com/analysis/5574.. 

53 See the references in note 14. See Frederick Wilhelmsen and Willmoore Kendall, Cicero and the Politics of the 
Public Orthodoxy, …

54 See: Arpad Szakolczai, The Spirit of the Nation ‑State: Nation, Nationalism and Inner ‑worldly Eschatology in the Work of Eric Voegelin, 
International Political Anthropology Vol. 1, No. 2, 2008, pp. 193 to 212.

55 About these regimes and their national ‑statist logoi See Michael Mann, Fascists, (New York: Cambridge 
University Press Cambridge, 2004).

56 In the famous Dottrina del Fascismo co ‑written by Giovanni Gentile and Benito Mussolini, the State was 
explicitly identified as the Absolute, for example. The fascist political and constitutional experience had 
as its ordering idea a principle of unity of the Political Community; monistic, self ‑referential and abs‑
tract unity. The logos of the Modern State was here re ‑updated. On the fascist regime’s gestalt see Philip 
Morgan, Italian Fascism 1915–1945, 2nd. ed., Basingstoke, Hampshire, New York, 2004), pp 76 to 175 
and John Pollard, The Fascist Experience in Italy, (London and New York: Routledge, 1998), pp 39 to 91 and 
121 to 132.
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232 and value57. There was here a moment of analogy with the figures of the divine 

rulers of the ancient and “enchanted” orders – in the National Socialist constitutio‑

nal discourse the Führer Hitler appeared explicitly as a semi ‑god58. 

In the two regimes a potential for the establishment of a new comprehensive 

existential paradigm, based on the complete identification of the individual with the 

political community, was present. The hypothesis of replacing Christianity as the 

“infrastructural” grammar of collective existence was virtually there:

Regarding the national ‑socialist case Christopher Dawson once acutely noted: 

“It is not that the Nazi movement is anti ‑religious. The danger is rather that it has a religion of its own which 

is not that of Christian orthodoxy. This religion has not the dogmatic character of the Communist creed, it is 

a fluid and incoherent thing which expresses itself in several different forms. There is the neo ‑paganism of the 

extreme pan ‑German element, there is the Aryanized and nationalized Christianity of the German Christians, 

and there is the racial and nationalistic idealism which is characteristic of the movement as a whole,  

and which, if not religious in the strict sense, tends to develop a mythology and ethic of its that may easily 

take the place of Christian theology and Christian ethics”59. Giovanni Gentile once eloquently 

remarked: “One cannot be a fascist in politics and not fascist…in school, not fascist in one’s family, not 

fascist in one’s work. Like a Catholic, if one is Catholic, one invests his whole life with religious sentiment…

if one is truly a Catholic, and has a religious sense, one remembers always in the highest part of one’s mind, 

to work and think and pray and meditate and feel Catholic; so to a fascist, who goes to parliament, or to the 

fascist house, writes in the newspaper or reads them, follows is private life or converses with others, looks to 

his future or thinks of his past and the past of his people, ought always to think of himself as a fascist!.”60  

A cosmopolis grounded in principle of communitarian universalization was even seen as 

the fascist ultimate telos from within the fascist intellectual stratum.61 

57 About the specific national ‑socialist ordering idea see for example: Oliver Lepsius, The Problem of Perceptions of 
National Socialist Law or: Was there a Constitutional Theory of National Socialism?, in Christian Joerges/ Navraj Singh 
Ghaleigh (dir.), Darker Legacies of Law in Europe, Hart Publishing, Oxford, 2003, pp 19 a 41; and Klaus 
Vondung, National Socialism as a Political Religion: Potentials and Limits of an Analytical Concept , in Totalitarian Movements 
and Political Religions, Vol. 6, No. 1, 2000, pp 587‑95. 

58 In Karl Larenz and Binder, as Massimo La Torre showed [M. La Torre, La lotta contra il diritto soggettivo: Karl Larenz et 
la dottrina giuridica nationalsocialista, Milan, 1988].

59 Vide Christopher Dawson, Religion and the Totalitarian State, in The Criterion, 14, 1934, p. 8. 
60 See Che cosa è il fascismo?, in Giovanni Gentile: Politica e cultura, ed Herve A. Cavallera, vol. 2, (Florence: Le Lettere, 1991), p 86 

[cited in Mabel Berezin, Making the Fascist Self: The Political Culture of Inter War Italy, (Ithaca, NY: Cornell University 
Press, 1997), p. 51). On the fascist primal virtually all embracing communitarian “mode of experien‑
ce” see in its concluding remarks, S. Falasca ‑Zamponi, Fascist Spectacle: the Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy, 
Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1997).

61 Note for example the content of Arnaldo Volpicelli’s gentialian critique of Schmittian concept of the Political: 
Fascism, Volpicelli insisted, understood “the political”, of which the substance and ideal is the ethical itself, as the ceaseless overcoming of 
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233Other regimes of the inter ‑war years instituted themselves by elevating the politi‑

cal community in and by itself to a status of eminent ordering good, but that good did 

not become – or did not become ‘perfectly’ – an Absolute. Their projects of order were 

not informed, after all, by a completely univocal and comprehensive communitarian‑

‑statist political vision. I have in mind political realities such as the Polish regime Sanaja, 

the new post ‑liberal ‑democratic Baltic regimes, the regime of King Carol II of 

Romania, the new regime founded by King Alexander of Yugoslavia, the Brazilian 

politico ‑constitutional of the Estado Novo.62

In the politico ‑constitutional experiments that one can see as included in this 

pluriversum a moment of religious nationalism63, a “national ‑Christian” moment, was 

(more or less intensely and visibly) present; for example:

In the Fascist regime there was a moment of cooptation of Catholic Christianity as 

the content of order64. The National Socialist regime initially proclaimed the adoption of 

a Christian ethos for its project of nation and state building and co ‑opted the main 

Christian denominations in the top ‑down establishment of a national consensus.65

separation or hostility. Our need to include others in the circle of our humanity leads us toward a common spiritual life and thus a regime 
of peace. Although this was simply an ideal direction, not an actual end to be reached, it meant that the goal of politics is not nationalism 
but internationalism, the linkage of peoples in an organic humanity (David D. Roberts); see, David D. Roberts, Myth, Style, 
Substance and the Totalitarian Dynamic in Fascist Italy, in Contemporary European History, 16, 1, 2007, pp. 1‑36.

62 These regimes embodied new public orthodoxies establishing the axiological pre ‑eminence of the political 
community. In these orders, one does not detect the same intensity of universality – abstraction present 
in the fascist and National Socialist experiences of order. These regimes remained what they were in 
there genesis: national– statist responses from within the state apparatus to crises of national existence 
and or effectiveness. They were still articulated from within a liberal framework, and maintained a liberal 
moment. In most cases new constitutions could be enacted, documents that were still formally and subs‑
tantially constitutionalist, even if they had a fundamental “monarchical” contextual meaning – the Polish 
Constitution of 1935, the Romanian Constitution of 1938, the Lithuanian Constitutions of 1928 and 
1938, the Yugoslav Constitution of 1931, the Estonian one of 1938, or the Brazilian constitution of 1937. 
[In the dogmatic parts of some of those constitutions the founding spirit of these political experiments 
was eloquently translated: in the polish constitution the Polish state was considered the common good of 
all citizens (article. 1); according to the Romanian constitution of 1938 the Romanians ought to consider 
the Fatherland as the fundamental purpose in their life (art 4).]

63 To use Mark Juergensmeyer’s term of art. Vide: Mark Juergensmeyer, The New Cold War? Religious Nationalism 
Confronts the Secular State (Comparative Studies in Religion and Society, No 5) (Berkeley Los Angeles London: University 
of California Press 1994)

64 On the regime’s relations with the Church see: John Pollard, Catholicism in Modern Italy, Religion, Society and, Politics 
since 1861, (London, New York: Routledge), 2008, pp. 69 a 107

65 An attempt was even made to establish a unified Protestant Reich Church. On the regime’s relations with 
the Christian Churches see, for example: Hans Mommsen, National Socialism as a political religion, in Hans 
Maier and Michael Schäfer ed., Totalitarianism and Political Religions Concepts for the comparison of dictatorships, Volume II 
(Routledge: London New York, 2007), pp 155 a 163.
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234 In some political phenomena of our temporality one can recognize a certain 

family resemblance with the formulae of the Cites just described:

The (re)construction of the Russian Nation ‑State is being carried out with a 

certain neo ‑national ‑statist spirit and not without a National ‑Christian tinge, albeit 

the liberal ‑democratic constitutional paradigm is here respected in its formal inte‑

grity.66

The Lee Kuan Yew’s Singaporean model is structured around a communitarian 

telos and ethos (“Asian values”; there’s a Confucian evocation here); combined with a 

transparently “authoritarian liberalism”.67

iv) Alternative Modernities 3/The neo -“Catholic” political orders

A few nineteenth century and twentieth century’s politico ‑constitutional experi‑

ments aspired to construct a Christian ‑Catholic political order or a political order 

with a Christian ‑Catholic fundamental trait. 

These experiments where certainly marked by an immanentist basic ordering 

paradigm: the figure of the National State was the matrix of order in those experi‑

ments – most of the times in a hyper ‑national ‑statist mode. The Catholic element 

was present as a civic ‑religious element. Nevertheless those experiments were more 

or less intensely grounded in Christian ‑Catholic supra ‑political Norm. 

In nineteenth century Ecuador, a project of state and nation ‑building in which 

Catholicism figured as the substance of order seems to have in fieri under the rule of 

President Garcia Moreno. In a new concordat with the Holy See, the State waived the 

power to appoint the bishops. The 1869 constitution required that both candidates 

and voters for office be Catholic. The political community was publicly and politi‑

cally dedicated to the Sacred Heart of Jesus. 68

66 Marlene Laruelle In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia (Sciences Po Series in 
International Relations and Political Economy) Palgrave Macmillan, 2009 

67 Beng Huat Chua, Communitarian Ideology and Democracy in Singapore (London: Routledge, 1995). 
68 “I recognize the faith of the Ecuadorian people, and that Faith imposes on me the sacred obligation of conserving its deposit intact” 

proclaimed the statesman on that occasion. Garcia Moreno seems to have been the only ruler in the world 
to have addressed a protest to the King of Italy on the occasion of the invasion of the Papal States. After his 
assassination, Garcia Moreno was remembered by Pope Pius IX as Religionis integerrimus custos Auctor studiorum 
optimorum Obsequentissimus in Petri sedem Justitiae cultor; scelerum vindex. See: Ewan Macpherson, Gabriel García Moreno, 
in The Catholic Encyclopedia. Vol. 6. New York: Robert Appleton Company, 1909. 14 Sept. 2010 http://www.
newadvent.org/cathen/06379b.htm; Peter V. N. Henderson, Gabriel Garcia Moreno and Conservative State Formation 
in the Andes (New Interpretations of Latin America), (Austin, Tex.: University of  Texas Press, 2008).

O
n 

th
e 

m
od

er
n‑

se
cu

la
r 

re
li

gi
ou

s 
C

it
y:

 a
 t

he
ol

og
ic

o‑
po

li
ti

ca
l 

m
ap

pi
ng

 a
nd

 p
ro

sp
ec

ti
ve

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 217‑238



235In twentieth century’s Spain, the regime founded by Francisco Franco adopted 

in its second phase69 a matrix of Christian public law, an ordering paradigm accor‑

ding to which the Polity: (i) provides public and collective worship to God [the 

Christian ‑catholic God] ii) draws its legislation from an unchanging moral order 

whose foundation is religious [Christian ‑catholic] (iii) protects the Catholic religion 

as the only religion that can act publicly.70 A (a non ‑identical) repetition of the para‑

digm of the traditional Catholic monarchy was also in fieri.71 

The Austrian State regime (1934 ‑1938) founded by Engelbert Dollfuss and con‑

tinued by Kurt von Schuschnigg was grounded on an invocatio Dei and on its pro‑

clamation as Christian State72. A principle of freedom of the Church and a concor‑

datarian principle were observed.73 This new order was in part moulded according 

to (a certain interpretation of) the neo ‑corporative hypothesis suggested in the papal 

encyclical Quadragesimo Anno (15 May 1931).74

The regime founded in Ireland by DeValera, also in the inter ‑war period, 

carried a Christian ‑Catholic constitutional idea75. The new Irish Constitution of 

1937 defined in a Christian ‑Catholic sense the public position of the Church, the 

role of the sate, and the structure of the family.76 [In this experiment the norms, 

69 Opened after 1942 (after the second post ‑war ‑certainly).
70 On this thematic see Cardinal Alfredo Ottaviani’s 1953 lecture: Duties of the Catholic State In Regard to Religion 

http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/americanism/duty.htm. 
71 Within the process of implementation of a neo ‑traditional constitutional paradigm, the Franco regime would 

gradually move towards an approach to the liberal ‑democratic constitutional paradigm, following in this 

the ongoing redefinition of the Catholic constitutional tradition by the Church of Rome that culminated 

in the ecumenical council Vatican II. That shift was in itself a sign of the regime’s allegiance to an exterior 

Catholic normativity.
72 The preamble to the Constitution of 1934 stated: In the name of God Almighty, from Whom all law emanates, the Austrian 

people receives to its Christian, German State the following constitution based on the corporative principle. 
73 A principle of freedom of the Church was guaranteed in the strict sense of protection of the autonomy of the 

Church ‑institution and in the more comprehensive sense of guarantee of the autonomy of the individual 

and social areas seen as non ‑political autonomous spaces in the Christian ‑Catholic worldview. Before the 

very foundation of the new state, a Concordat with the Catholic Church was signed, which was later sanc‑

tioned in the first hour of the Austrian State (May 1, 1934 – promulgation of the new Constitution).
74 For a “picture” of the Austrian order’s spirit see: Fr. Johannes Messner, Dollfuss An Austrian Patriot, (Norfolk, VA: 

Gates of Viena Books, 2004) 
75 About this order see: Dermot Keogh, Andrew McCarthy, The making of the Irish Constitution 1937: 

Bunreacht na hÉireann (Douglas Village, Cork: Mercier Press, 2007).
76 According to Article 44. 1. i) The State acknowledges that the homage of public worship is due to Almighty God. It shall hold His 

Name in reverence and shall respect and honour religion. ii) The State recognized the special position of the Holy Catholic Apostolic 
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236 practices and institutions of the liberal and liberal ‑democratic paradigm were 

observed.77]

The Portuguese regime Estado Novo (New State; 1933 ‑1974) was founded 

more or less explicitly as an order limited by reference to an external Christian‑

‑(catholic) ethical norm. The regime “embodied” a synthesis between the paradigm 

of the modern national state (a liberal residue) and the Catholic tradition of organi‑

zation and limitation of the Political78.

Some inter ‑war regimes tended to construct a monistic/monadic nation ‑state 

– the fascist image of the political community was explicitly evoked – that was sup‑

posed to carry a Catholic identity and substance. This concept of order was perhaps 

a complexio oppositorum; in final analysis though, the political order was here intrinsi‑

cally subjected to a catholic normativity beyond itself. One has in mind the consti‑

tutional experiment led by Primo de Rivera in inter ‑war Spain and a first phase of 

the Francoist regime79.

and Roman Church as the guardian of the Faith professed by the great majority of the citizens. The one, true Church formula sug‑

gested in Catholic circles (Cardinal MacRory) was not inscribed in the constitution. The liberal dogmas 

(separation of Church and State; freedom of conscience) were maintained. The welfare of the people as a whole, 

the common interest, the idea that the state should favour, and where necessary, supplement private initiative in industry and 

commerce and should guard against monopolies, for example, were adopted as directive principles of social policy 

(art 45). A natural right to private property within a “context” of social justice and common good was also established 

(Article 43). According to Article 41 the family was recognized as unity possessing pre and supra legal 

rights, and the institution of marriage especially guaranteed (legislation instituting the institute of divorce 

being forbidden). Article 42 guaranteed the primacy of the family in the children’s education
77 Nevertheless a second upper chamber (Seanad/Senate) was established that (non ‑individualistically) inclu‑

ded representatives from the professions and interest groups.
78 Eloquently, in the Constitution of 1933 – the fundamental law of the regime – sovereignty (absolute and 

unlimited power... ) appeared paradoxically defined as a sovereignty that recognized morality (and law) as 

its limit (art. 4). The Concordat of 1940 crowned the synthesis. The synthesis was progressively developed 

and made transparent: in 1935, it was inscribed in the constitution that a Christian Catholic conception of 

The Good should be ministered in the public schools; the constitutional revision of 1951 publicly recog‑

nized the Catholic religion as religion of the Portuguese nation without suppressing the established principle of 

separation of state and religion. About the Estado Novo see: António Costa Pinto, Twentieth ‑Century Portugal: An 

Introduction, in António Costa Pinto ed. Modern Portugal, (Palo Alto, California: The Society for the Promotion 

of Science and Scholarship, 1998), pp. 12 to 40; Nuno G. Monteiro, António Costa Pinto, Cultural Myths and 

Portuguese National Identity, in António Costa Pinto ed., Modern Portugal, …, pp. 213 a 215.
79 See Agustìn José Menéndez, From Republicanism to Fascist Ideology under the Early Franquismo, in Christian Joerges And 

Navraj Singh Ghaleigh ed., Darker Legacies of Law in Europe, The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and 

its Legal Traditions, (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2003), pp337 to 360.
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237Recently a vision of a new Christendom has emerged formulated by the Anglo‑

‑Saxon theological ‑philosophical intellectual movement Radical Orthodoxy80. Here an 

authentic “transcendentist” Christian ‑Catholic order is perhaps envisaged. The para‑

digm of the modern nation ‑state, for example, is not the matrix of the political 

imagination: beyond the modern dyad Individual ‑State, a polycentric polity of diffe‑

rent “social sovereignties” is evoked. 

§ 4.º
Conclusions/Macro ‑topology

To conclude this enquiry one could say that the thesis according to which the 

modern political sphere is a “space” of absence of the “religious”/a space not defi‑

ned by “religion”, the so called secularization thesis, needs to be re ‑described. One 

cannot say that in Modernity the Political has simply “abandoned’ the “Religious” or 

is destined to be “naturally” separated from the “traditional religious”.

In the end of this inquiry Modern Cities do appear:

(i)  As spaces defined by mundane/immanent Supreme Goods/Supreme 

Values and as such as sites of such a thing as a secular religiousness (J. Gray) or 

intramundane religiousness (E. Voegelin).

(ii)  As spaces of inchoate new consensus on the good that tend to replace the “old” 

medieval consensus on the good81, as embodiments of comprehensive forms of life 

grounded in intramundane Absolutes.

80 The movement is based an all ‑embracing critic re ‑narration of the modern ‑secular episteme (in its modern, 

post ‑modern and post ‑post ‑modern – Badiou, Zie… – instantiations). The movement opposes to the 

present capitalist ‑liberal( ‑democratic) formation, perceived as nihilistic/agonistic/substantively “anar‑

chic” (and as the Truth of modernity), a Christian ‑Catholic (cosmo)polis grounded in an ontology of 

Participation in which humanity is seen as sharing in the creative capacity of the Transcendent ground 

of being (the stress put on humanity’s sharing on the creative capacity of the divine is the moment’s 

alternative ‑modern moment). See John Milbank/Simon Olivier, The Radical Orthodoxy Reader, (London, New 

York: Routledge, 2009).This movement is now starting to receive an indirect translation in the British 

political landscape, inspiring new communitarian approaches to politics – The Red Tory sensibility led by 

Phillip Blond within the conservative universe; within the Labour universe the Blue Labourite sensibility led 

by Maurice Glasman See: Schneider, Nathan. 2010. Orthodox paradox: an interview with John Milbank. The Immanent 

Frame. http://blogs.ssrc.org/tif/2010/03/17/orthodox ‑paradox ‑an ‑interview ‑with ‑john ‑milbank/ 

(accessed April 29, 2010).
81 I follow here an insight of William T. Cavanaugh: See William T. Cavanaugh’s “A Fire Strong Enough To Consume The 

House:” …, p. 418, note 59.
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238   One can speculate that in the Modern Age (Charles Taylor), three different 

more or less pure immanent grammars of collective existence have tended 

to crystallize: a liberal ( ‑Democratic) one, a statist ‑fascist one, a socialist– 

collectivist grammar. Comprehensive intramundane politico ‑religious 

forms – of an individualistic, communitarian82 or holistic (but ultimately 

individualistic) kind – were in fieri.

(iii)  And at as spaces of “confusion” between “politics” and the “traditional‑

‑religious”:

  In the modern times, one has encountered Christian background 

understandings behind modern ordering paradigms, religious nationalisms, 

intimate connections between the “traditional ‑religious” and “politics” in 

the diverse modern cities, not to speak of the always present originary 

decisions (‘negotiations’) about the borders between “religion” and 

“politics” in all these cities.

As a final word, one could note ironically that certain present supposedly 

“traditional ‑religious” alternatives to the Western secular City seem to “repeat” in their 

ultimately immanentist character the profound structure of modern politics. In the 

most visible instances of political Islamism mobilized around the idea of an Ecumenic 

Umma, for example, the evoked Tradition more than being recognized as a transcendent 

Norm seems to be subordinated to intramundane political goods and ends (strategic 

and tactic), being treated as tool in an existential friend ‑enemy conflict.83NE

82 I shall not discuss here the Heideggerian suggestion according to which modern national ‑statist communi‑

tarianisms where individualisms written large.
83 See: Barry Cooper, New Political Religions, or an Analysis of Modern Terrorism (Eric Voegelin Institute Series in Political Philosophy), 

(Columbia and London: University of Missouri Press, 2004).
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Franco Nogueira e o processo de reconhecimento da 

República Popular da China: uma perspectiva 

diplomática

Marco António Martins*

n Resumo:

Considerando a importância político‑diplomática procedeu‑se à análise da questão 

do reconhecimento da China, numa perspectiva dos diplomatas portugueses, do 

encerramento da Legação de Portugal à reabertura das relações diplomáticas. O 

presente artigo analisa esta questão através de depoimentos e reflexões de diplomatas 

portugueses que no decorrer do processo ou detiveram um papel fundamental ou 

indirectamente acompanharam o mesmo no quadro da diplomacia como: Embaixatriz 

Vera Wang Franco Nogueira; aos embaixadores Albano Pires Fernandes Nogueira, 

António Leal da Costa Lobo, António Eduardo de Carvalho Ressano Garcia, José Tomaz 

Cabral Calvet de Magalhães, João de Deus Bramão Ramos, João Hall Themido, José 

Manuel Duarte de Jesus. Numa perspectiva académica, entrevistou‑se o Professor 

Doutor Moisés da Silva Fernandes.

n Palavras‑chave:

Portugal, República Popular da China, Diplomacia, Política Externa.

n Abstract:

Regarding the political and diplomatic importance, the issue of the recognition of 

China needed to be analysed from the Portuguese Foreign Office perspective from the 

closing of the Portuguese Delegation to the reopening of the diplomatic relations with 

some reflections from Portuguese diplomats that have had a key role regarding this 

issue diplomatically: Ambassadress Vera Wang Franco Nogueira; the Ambassadors 

Albano Pires Fernandes Nogueira, António Leal da Costa Lobo, António Eduardo de 

* Licenciado,Mestre e Doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas. Auditor em Política Externa Nacional. Investigador em Relações Internacionais, Política Externa 
Portuguesa, Diplomacia, Diplomacia Pública. O presente artigo tem por base a Tese de Mestrado em 
Relações Internacionais sobre a questão da definição da política externa da China. Cfr. Martins, Marco 
António Gonçalves Barbas Baptista – Um Contributo para a Definição da Política Externa da China (1894‑2004). 
[Policopiado]. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 
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240 Carvalho Ressano Garcia, José Tomaz Cabral Calvet de Magalhães, João de Deus Bramão 

Ramos, João Hall Themido, José Manuel Duarte de Jesus. In an Academic perspective 

we interviewed Professor Moisés da Silva Fernandes (Ph.d).

n Keywords:

Portugal, People’s Republic of China, Diplomacy, Foreign Policy.

1. Visão Diplomática Para Portugal, a questão da subida ao Poder de Mao Zedong e do res‑

pectivo grupo em seu torno é considerada como um facto político novo e de suma 

importância no quadro das relações diplomáticas. Neste sentido, importa referir que 

os principais líderes chineses que conquistaram o poder permanecem desconhecidos 

no ambiente externo e de certa forma no ambiente interno pela população. Por essa 

razão, a Legação de Portugal na China, nomeadamente pela voz do Ministro Ferreira 

da Fonseca, em 1949, considera que se assiste ao início de um período conturbado e 

de insegurança no território chinês sem possibilidades de retrocesso.1 Aliás, recorde ‑se 

que o Embaixador Franco Nogueira defende que este período veio provocar uma alte‑

ração do equilíbrio político do ambiente externo que vigorava até 1949, com impacto 

na economia mundial derivado do avanço das forças comunistas em território chinês 

e do posicionamento estratégico da União Soviética.2 No tocante aos desenvolvimentos 

quanto à posição de Portugal no reconhecimento do Governo de Mao Zedong, importa 

referir a tomada de posição por parte da diplomacia portuguesa e das autoridades chi‑

nesas de 1947 quanto ao processo de restabelecimento das relações diplomáticas.

Constam nos anuários diplomáticos que, em 27 de Outubro de 1949, o Enviado 

Especial e Ministro Plenipotenciário, João de Barros Ferreira da Fonseca é chamado em 

serviço para a Secretaria de Estado, ficando por conseguinte o Primeiro Secretário de 

1 J. B. Ferreira da Fonseca sublinha que: “Agora porém inicia ‑se um novo ciclo histórico. Não pode haver dúvi‑
das de que o regime comunista, embora encoberto sob qualquer forma de “coligação”, é uma situação 
difinitiva. Toda a zona costeira, de norte a sul, fica unificada sob a bandeira vermelha, embora possamos 
admitir um período mais ou menos longo de desagregação de autoridade de “autonomia provincial” ou 
de bandistimo generalizado, especialmente no sul. Entramos num período de elementos inteiramente 
novos, em pessoas, organizações, metodos e ideologias. O único elemento constante é a raça.” Cfr. Fonseca, 
J. B. Ferreira – Posição de Portugal perante os acontecimentos na China, Nanquim, 29 de Janeiro de 1949, nº 21, 
Processo n.º 5/49, Legação de Portugal na China. In Direcção de Serviços de Biblioteca, Documentação e 
Arquivo Histórico ‑Diplomático (DBDA). 

2 Cfr. Nogueira, Alberto M. Franco, Política do Oriente, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 1952. 
Monografia dactilografada apresentada para concurso de promoção a Conselheiros de Legação e Cônsules 
Gerais., pp. 107 ‑108. In DBDA. 
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241Legação, João Rodrigues Simões Affra, como Encarregado de Negócios até 1951. Os 

lugares de Ministro e de Secretário ficaram vagos até ao ano de 1953. Em 1954, a nossa 

Legação é encerrada. No que respeita à situação dos Consulados em Cantão e em Hong 

Kong, entre 1950 ‑1951, os lugares dos Cônsules José Tomaz Cabral Calvet de Magalhães 

e Eduardo Brazão encontram ‑se por preencher. Entre 1953 ‑54, o Adido de Legação, 

João Morais da Cunha Matos, serve de Cônsul em Cantão mas ausente. Por sua vez, o 

lugar do Cônsul ‑Geral Armando Lopo Simeão em Xangai fica vago e o Consulado acaba 

por ser encerrado. Em 19 de Março de 1953, o Cônsul de 2ª Classe, Guilherme 

Margarido de Castilho, assume o Consulado de Hong Kong. Sobre esta matéria, o 

diplomata Humberto Morgado referiu que a Legação de Portugal recebeu um comu‑

nicado, aquando da Conquista de Poder de Mao, no qual consta o corte das relações 

diplomáticas, como tal o novo Governo considera que os representantes deixaram de 

ser diplomatas. A Legação de Portugal procedeu, com instruções das autoridades por‑

tuguesas, ao encerramento, ficando o chanceler e o intérprete.3

2. Interesse Nacional de Portugal Na noite da véspera da partida para a China, o Ministro 

Ferreira da Fonseca, precisamente no dia 6 de Janeiro de 1947, entrega um memo‑

randum confidencial e reservado no qual solicita instruções quanto à posição política 

de Portugal a assumir no Oriente. No mesmo documento, aclara as posições diplo‑

máticas do Reino Unido cujo interesse se encontra centrado na questão de Hong 

Kong e dos Estados Unidos que mantêm uma postura dominante na China. Neste 

sentido, sustenta que o Governo português deve encaminhar, por conseguinte, a sua 

acção de acordo com as orientações destes dois países.4

Em menos de um mês, no dia 1 de Fevereiro de 1947, Zhou Enlai na qualidade 

de Secretário ‑Geral do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC) envia 

não só para o Encarregado de Negócios da Legação de Portugal em Xangai, Simões 

Affra, como também para todas as representações estrangeiras na China, uma carta 

na qual constam as linhas diplomáticas do PCC. O principal assunto abordado diz res‑

3 Morgado, Humberto, Depoimento. Macau entre Dois Mundos. p. 106. O Anuário Diplomático e Consular Português de 1953 
refere que a Legação em Pequim foi elevada à categoria de 1ª Classe, pelo Decreto ‑lei n.º 35407, de 28 de 
Dezembro de 1948. Vide sobre a questão do reconhecimento, Saldanha, António Vasconcelos de, “Alguns 
aspectos da «Questão de Macau» e o seu reflexo nas relações luso ‑chinesas no âmbito da Organização das 
Nações Unidas”. Estudos sobre as relações luso ‑chinesas, Instituto Cultural de Macau, ISCSP – UTL, Lisboa, 1996, 
pp. 647 ‑706.

4 Cfr. Fonseca, J.B. Ferreira da, Memoradum Confidencial e Reservado, 33,71, de 6 de Janeiro de 1947. In 
DBDA 2PA48M212.
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242 peito aos empréstimos e aos tratados que nem serão reconhecidos nem negociados 

diplomaticamente, sublinhando igualmente que todas as questões antes de se tornarem 

efectivas passam pela análise do Comité Central do PCC. Neste contexto, o Encarregado 

de Negócios Simões Affra envia um ofício, datado 6 de Fevereiro, com a cópia da carta 

de Zhou Enlai para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Caeiro da Mata.5 

Por sua vez, o Cônsul de Portugal em Hong Kong, Eduardo Brazão, no relatório 

anual relativo ao ano de 1947, informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros da 

influência e do papel das colónias de macaenses que se estabeleceram em Hong 

Kong e em Xangai. O Cônsul Eduardo Brazão assume a posição de que o Governo 

português não conseguiu traduzir as vantagens dessa comunidade com um forte 

espírito de nacionalidade. Pela ausência de uma política direccionada para essa 

Comunidade, a posição de Portugal nessa região segundo Eduardo Brazão deriva da 

ausência de apoio por parte das autoridades nacionais.6 

O Cônsul Eduardo Brazão, no relatório de 1950 referente a 1949, sublinha que 

o Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, após vinte anos, soube equa‑

cionar o problema português, não podendo ter efectuado ou completado a obra por 

razões que se prendem com o passado, nomeadamente de Pombal, do Liberalismo e 

da República de 1910 cujas consequências encontram ‑se em determinadas parcelas 

do território imperial português.7

Em 5 de Junho de 1949, o Encarregado de Negócios Simões Affra, no ofício 

dirigido ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, considera que a política anti‑

‑comunista de Portugal não tenderá a favorecer as relações com a China, ao contrário 

traduzir ‑se ‑á numa imagem mais reservada e desconfiada por parte das autoridades 

chinesas, sendo Portugal encarado como o seu inimigo natural, podendo colocar em 

causa Macau.8 No relatório anual datado de 10 de Agosto de 1949, referente ao ano 

5 Cfr. Affra, João Rodrigues Simões, Ofício para Ministro dos Negócios Estrangeiros, n. 22, Pr. 4/47, de 6 de 
Fevereiro de 1947. In DBDA 2PA48M212.

6 Cfr. Brazão, Eduardo, Os Portugueses em Hong Kong., Hong Kong, 1948. Relatório relativo ao ano de 1947,  
pp. 18 ‑23. In DBDA.

7 Cfr. Brazão, Eduardo, O Bispado Católico de Hong Kong e a Comunidade Portuguesa, Hong Kong, 1950. Relatório referente 
a 1949, pp. 15 ‑17. In DBDA.

8 Na perspectiva do Primeiro Secretário Simões Affra: “A política firmemente anti ‑comunista que tem sido seguida pelo govêrno 
português torna provável que os futuros dirigentes da China assumam para connosco uma atitude aínda mais reservada do que para 
com a maioria das outras nações ocidentais. Seremos de certo olhados como inimigos naturais do regime, e Macau, implicitamente, 
como centro de irradiação da “contra ‑propaganda reaccionária”. Cfr. Affra, João Rodrigo Simões, Ofício Confidencial 
intitulado “Posição de Portugal” n.º 47 de 5 de Junho de 1949 (Cantão), para o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, p. 6. In DBDA PEAM263 (2º PISO).
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243de 1948, o Cônsul Calvet de Magalhães considera que a segurança de Macau está 

dependente de três factores: as operações militares no Sul da China; a atitude das 

potências estrangeiras na China em caso de vitória do PCC, alegando que quer os 

Estados Unidos quer a Inglaterra possuem ausência de firmeza e de unidade de vistas, e 

como tal deverão reformular a sua política externa para que seja mais energética e 

de maior entendimento; a orientação do futuro Governo do Kuangtung respeitante 

a Macau quando Cantão for ocupado pelas forças vermelhas.

Justamente, o Cônsul Calvet de Magalhães acreditava que a queda de Cantão 

estaria para breve. Perante tais factos, o Cônsul Calvet de Magalhães manifesta à 

Secretaria de Estado a sua posição favorável a uma acção independente junto das 

autoridades de Cantão, salvaguardando dessa forma os interesses de Portugal na 

China. Apesar de o Governo central ser aparentemente distante em relação a Macau, 

o Cônsul Calvet de Magalhães continua a assumir uma posição que em caso da exis‑

tência de sinais de abertura por parte das forças comunistas Portugal deveria manter 

a sua política tradicional ao nível local, tendo em linha de conta que “a nossa pequena e 

atribulada Colónia assistiu já à queda de duas dinastias chinesas: a dos Mings, e a dos Manchús; confio em 

Deus que a ruina do Kuomintang não lhe será fatal.”9 No dia 18 de Agosto de 1949, o Presidente 

do Conselho, António de Oliveira Salazar, decide enviar instruções na matéria de 

reconhecimento da República Popular da China ao Governador Comandante Albano 

Rodrigues de Oliveira. O Presidente do Conselho acredita que a decisão de reconhe‑

cimento do Governo de Mao Zedong deve ser tomada de forma concertada com as 

restantes potências estrangeiras. Por conseguinte, Portugal mantém a sua representa‑

ção oficial junto dos nacionalistas enquanto governarem parte substancial do terri‑

tório. Refere ainda que as relações entre a Legação, os Consulados e o Governo de 

Macau não podem ser comprometidas por divergências de carácter pessoal, visto ser 

de importância vital a circulação da informação.10 

Em 1949, no relatório anual, o Cônsul Calvet de Magalhães denuncia a ausência 

de cooperação entre o Consulado de Portugal em Cantão e o Governo de Macau, 

dando como exemplo o envio da delegação do Governo de Macau a Cantão para 

solucionar o abastecimento de arroz naquela colónia. Contudo, derivado da inexistên‑

9 Cfr. Magalhães José Calvet de, Macau e os Comunistas Chineses, Cantão, 1949. Relatório anual referente ao ano de 
1948, pp. 50 ‑60. In DBDA.

10 Cfr. Salazar, António de Oliveira, Instruções enviadas ao Governador de Macau pelo Presidente do Conselho, 
Dr. Oliveira Salazar, na matéria de reconhecimento da República Popular da China, 18 de Agosto de 1949. 
In DBDA 3PA10M45.
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244 cia de informação sobre o assunto, o Cônsul Calvet de Magalhães viu ‑se impossibi‑

litado de intervir junto do Presidente da Câmara de Cantão. Com a mudança de 

Governador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diligencia o Cônsul Calvet de 

Magalhães para se encontrar com o recém ‑nomeado Governador Comandante 

Albano Rodrigues de Oliveira para evitar novos desentendimentos.11 

A referência a este documento seguiu no Telegrama confidencial do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros, José Caeiro da Mata, no dia 21 de Agosto de 1949, para 

a Legação de Portugal, para informar sobre as intenções do Presidente do Conselho 

quanto ao reconhecimento e à possibilidade de Hong Kong auxiliar Macau em caso 

de ataque e da necessidade de colaboração entre a Legação, os Consulados e Macau.12 

Note ‑se que de entre o corpo diplomático acreditado na China, o Cônsul Amaro 

Sacramento Monteiro defende o facto de Mao Zedong não ter força suficiente para 

vencer os nacionalistas e consequentemente a China não seria um Estado unificado. 

Em 1946, o Consulado de Cantão passa a ser dirigido pelo Cônsul Calvet de 

Magalhães. Contudo, refira ‑se que posteriormente o Cônsul Amaro Sacramento 

Monteiro reconheceu que as suas informações acabaram por não serem verificadas, 

tendo para esse fim escrito um mea culpa em 1952.13

É no relatório, datado de 10 de Dezembro de 1949, do diplomata Ferreira da 

Fonseca para o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação política e o reco‑

nhecimento da República Popular da China de Mao Zedong, que a posição da nossa 

diplomacia é mais explícita. Neste relatório, Ferreira da Fonseca entende que o 

Governo português nem pode nem deve tardar em reconhecer de jure a nova situação 

política da China para evitar repercussões negativas, sendo as autoridades chinesas 

obrigadas a trazer para o campo diplomático Macau, o que para Portugal se traduz 

numa vantagem. Não devemos esquecer a posição da União Soviética, cujo represen‑

tante diplomático se encontra em Pequim, o que eventualmente levaria à promoção 

de qualquer acção contra os interesses de Portugal. 

11 Cfr. Magalhães, José Calvet de, Macau e os Interesses Políticos no Sul da China, Cantão, 1948. Relatório anual referente 

ao ano de 1947, pp. 80 ‑81. In DBDA. 
12 Cfr. Mata, José Caeiro da, Telegrama n.º 41 confidencial, 21 de Agosto de 1949, para a Legação de Portugal. 

In DBDA 3PA10M45. 
13 Cfr. Monteiro, Amaro Sacramento, A China e a sua pseudo ‑comunização por Mao ‑Tse ‑Tung, Monografia, 1952,  

pp. 3 ‑5. In DBDA. Vide igualmente Monteiro, Amaro Sacramento, Relatório de 1946, referente ao ano 

de 1945, Consulado de Portugal em Cantão, pp. 5 ‑6; Monteiro, Amaro Sacramento, Relatório do ano de 

1946, Consulado de Portugal em Cantão, pp. 5 ‑7. In DBDA.
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245Além disso, Ferreira da Fonseca adverte o Governo português de que as forças 

nacionalistas foram derrotadas, não havendo qualquer possibilidade de inverter a 

situação. No interesse de Portugal, o diplomata mantém a sua posição quanto ao 

reconhecimento do regime de Mao, tendo transmitido às autoridades de Nanquim a 

informação de que as diferenças ideológicas não devem obstar à normalização das 

relações. Refira ‑se que em 9 de Outubro de 1949, Ferreira da Fonseca responde à 

carta do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo Central, Zhou Enlai (1 de 

Outubro de 1949), na qual consta o desejo do Governo português de manutenção e 

de desenvolvimento de relações amistosas, esperando que se estabeleçam relações 

informais com as autoridades consulares.14 Recorde ‑se que o Enviado Extraordinário 

e Ministro Plenipotenciário de 1ª Classe, João de Barros Ferreira da Fonseca é cha‑

mado em serviço na Secretaria de Estado, tendo assumido a chefia o Encarregado de 

Negócios João Rodrigues Simões Affra (1º Secretário de Legação).

O Cônsul ‑Geral em Xangai, Armando Lopo Simeão, envia um ofício para o 

Ministro dos Negócios Estrangeiros no dia 10 de Dezembro de 1949 no qual refere 

que a Birmânia foi o primeiro Estado não comunista a reconhecer o Governo chi‑

nês.15 O que vem reforçar a vontade e o desejo dos diplomatas portugueses em 

normalizar as relações diplomáticas com a China. Em 31 de Dezembro de 1949, a 

Embaixada do Reino Unido em Lisboa informa, a título confidencial, o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros que o Governo do Conde Clement Attlee de sua Majestade 

Jorge VI pretende proceder ao reconhecimento de jure da República Popular da China, 

informando para esse efeito, no dia 6 de Janeiro de 1950, o Governo de Mao 

Zedong.16 No mesmo dia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Caeiro da Mata envia 

um telegrama para a Embaixada de Portugal em Bruxelas a comunicar as intenções 

do Reino Unido.17 

14 Cfr. Fonseca, J.B. Ferreira da, Relatório de 10 de Dezembro de 1949 do Ministro de Portugal na China sobre a 

situação política na China e a questão do reconhecimento da República Popular da China, para o Ministro 

dos Negócios Estrangeiros José Caeiro da Mata. Vide carta do Ministro dos Negócios Estrangeiros Zhou 

Enlai e a proclamação do Presidente Mao Zedong. In DBDA PEA 158B
15 Cfr. Simeão, Armando Lopo, Ofício n.º 435, Pr. 10.4/49 de 10 de Dezembro de 1949, para o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros José Caeiro da Mata. In DBDA PEA158B.
16 Cfr. Comunicado da Embaixada do Reino Unido em Lisboa, 31 de Dezembro de 1949, ao Ministro dos Negócios 

Estrangeiros. In DBDA PEA Confidenciais M20.
17 Cfr. Telegrama n.º 52 de 31 de Dezembro de 1949 sobre o reconhecimento Governo Comunista Chinês do 

Ministro dos Negócios Estrangeiros Caeiro da Mata para Embaixada de Portugal em Bruxelas. In DBDA 

PEA Confidenciais M20.
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246 No dia 2 de Fevereiro de 1950, o Ministro das Colónias, Capitão ‑de ‑Fragata 

Manuel Maria Sarmento Rodrigues, remete uma cópia do telegrama secreto do 

Governo de Macau para o Director ‑Geral dos Negócios Políticos e da Administração 

Interna do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre o reconhecimento do 

Governo de Pequim. Neste telegrama o Governador de Macau, Albano de Oliveira, 

entende que Portugal deveria procurar saber a posição da China quanto ao reconhe‑

cimento do Governo português. Considera ainda que Portugal deve ter em linha de 

conta a influência da Rússia naquele país, cuja posição parece ser de hostilidade para 

com as autoridades portuguesas.18 

Num ofício confidencial datado de 14 de Fevereiro de 1950, do Director ‑Geral 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros, António de Faria, dirigido ao Cônsul de 

Portugal Armando Martins em Sidney, não se exclui a possibilidade de se proceder 

ao reconhecimento do regime de Mao Zedong.19 Quatro dias depois, no dia 18 de 

Fevereiro de 1950, o Director ‑Geral António de Faria envia um outro ofício confi‑

dencial dirigido ao Embaixador Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias que se 

encontra na Embaixada de Portugal em Paris, no qual sublinha para a eventualidade 

de, num curto prazo, o Governo português tomar uma posição à efectivação do 

reconhecimento, não significando nem a aprovação do novo regime nem a forma 

como conquistaram o Poder.20

Em 10 de Abril de 1950, o Cônsul ‑Geral em Xangai, Armando Lopo Simeão, 

envia um ofício manuscrito com cópia para o Ministério das Colónias, à Legação de 

Portugal na China e à Embaixada de Portugal em Londres, no qual alerta o Governo 

português para o agravamento constante e gradual da situação na China mesmo para 

aqueles países que acabaram por reconhecer o regime de Mao, nomeadamente na 

dificuldade dos representantes serem recebidos pelas entidades competentes. Acresce 

ainda o facto de que nas audiências oficiais inúmeras questões são levantadas sobre 

18 Cfr. Oliveira, Albano de, Telegrama secreto n.º 16 de 2 de Fevereiro de 1950 do Governador de Macau para 

o Ministro das Colónias Capitão ‑de ‑Fragata Manuel Maria Sarmento Rodrigues, respeitante ao reconheci‑

mento do Governo de Pequim. O Ministro das Colónias remete cópia para o Director ‑Geral dos Negócios 

Políticos e da Administração Interna do Ministério dos Negócios Estrangeiros. In DBDA PEA158B.
19 Cfr. Faria, António de, Ofício confidencial dirigido ao Cônsul de Portugal em Sidney, Armando Martins.  

Proc. 33,122 ‑33.78 n.º 1. 14 de Fevereiro de 1950. In DBDA: PEA 158B.
20 Cfr. Faria, António de, Ofício confidencial intitulado “Governo Comunista Chinês”. Proc. 33, 172 n.º 16. 

18 de Fevereiro de 1950 para o Embaixador Marcello Gonçalves Nunes Duarte Mathias, Embaixada de 

Portugal em Paris. In DBDA PEA158B.
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247a posição dos representantes diplomáticos e dos respectivos países quanto ao novo 

Governo de Pequim e à candidatura da China à Organização das Nações Unidas. As 

autoridades locais deram início ao recenseamento dos estrangeiros para apurar a 

actividade destes, a fim de concederem a autorização de permanência, dependendo 

da sua utilidade.21 

Recordemos o testemunho do Embaixador Albano Nogueira, Representante de 

Portugal junto do Comandante Supremo das Potências Aliadas no Japão, entre 1950 

e 1952. O Embaixador Albano Nogueira acolheu no Japão, aquando da conquista de 

Xangai pelas forças comunistas, a comunidade portuguesa constituída por cerca de 

50 ‑60 indivíduos profundamente católicos e da classe média, tendo trabalhado no 

sector dos serviços, sobretudo na banca. Esta comunidade só foi aceite no Japão, após 

as forças norte ‑americanas comandadas pelo General MacArthur terem concedido a 

autorização de entrada no território. Uma das características deste grupo de portu‑

gueses, quando chegaram ao Japão, foi o espírito de união e o amor longínquo pela 

terra dos portugueses.22

Tendo em consideração a situação interna de Portugal, o Primeiro Secretário 

Virgílio Armando Martins, entre finais de 1954 e princípios de 1955, refere no seu 

relatório elaborado em Bruxelas em 9 de Abril de 1955 que Portugal deveria assumir 

uma posição concreta quanto à situação da República Popular da China.23 Refira ‑se 

que o relatório contém informações provenientes de várias conversas com o diplo‑

mata cingalês acreditado em Pequim e em Tóquio. Para o diplomata Virgílio Armando 

Martins a política interna portuguesa tem de ser firme quanto à sua posição nas 

províncias ultramarinas, sobretudo por um aprofundamento da influência e do alargamento 

da cultura, para que a população nessas províncias tenha qualidade de vida. Virgílio 

Armando Martins defende o princípio de uma política internacional de aproximação, tendo 

especial cuidado com determinados países “neutralistas” como a Indonésia, a 

21 Cfr. Simeão, Armando Lopo, Ofício n.º 962 manuscrito do Consulado de Portugal em Xangai, enviado em 

10 de Abril de 1950 e recebido em 24 de Abril de 1950, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, secção 

da CIFRA. In DBDA PEA158B.
22 Entrevista ao Embaixador Albano Nogueira realizada no dia 19 de Abril de 2004 em Coimbra. Esteve  

presente, dando assistência à comunidade portuguesa de Xangai quando fugiu para o Japão, entre 1950 

e 1952.
23 Primeiro Secretário de Legação na Legação em Tóquio, como representante diplomático, em 12 de Abril do 

mesmo ano; encarregado de negócios em Tóquio, em 22 de Outubro de 1953, na legação em Bruxelas, 

em 14 de Fevereiro de 1955.
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248 Birmânia, o Ceilão, o Laos, o Camboja, o Paquistão, a Tailândia e as Filipinas, por 

possuirmos colónias. 

Para esses países, a China constitui um sistema sólido como um exemplo de 

nacionalismo e de independência asiática. Virgílio Armando Martins, levando em 

linha de conta a situação interna, considera que se está no melhor momento para 

determinar a posição de Portugal perante a evolução política da China ao ser dirigi‑

da por um Governo estável. O diplomata acrescenta no seu relatório que a política e 

o prestígio de Portugal no Oriente encontram ‑se ausentes. Agravando esse facto, 

alerta ainda para a necessidade de se ter uma representação nas Filipinas e na 

Birmânia, considerando que Portugal não possui uma única Embaixada para lá do 

Suez.

Em relação a Macau, explica o seu isolamento como o reflexo da falta de projecção 

do Governo português naquela região. Virgílio Armando Martins expõe por um lado 

o problema da representação diplomática cuja situação permaneceu por um pequeno 

período indefinida e, por outro lado, a utilidade de Portugal seguir a posição ingle‑

sa e não a norte ‑americana.24 A solução defendida por Virgílio Armando Martins 

consiste no estabelecimento de relações oficiosas através da criação de uma delega‑

ção comercial junto das autoridades chinesas, servindo assim de plataforma política, no 

que tanto para a China como para Portugal não existiriam inconvenientes.25 

24 Virgílio Armando Martins refere que: “Não temos com a China relações de espécie alguma. Dizem ‑me que não fechámos o 

nosso Consulado em Cantão por atenção para com os chineses – e provavelmente para mantermos um fio de ligação que, embora débil, 

poderia talvez mais tarde ser útil, creio que o manter ‑se o Consulado, mesmo sem lhe serem reconhecidas funções oficiais, deve ter sido 

agradável aos chineses. Mas o que se lhe não vê – fora do facto de não ter deixado de existir – é qualquer outra vantagem. Ora as frágeis 

condições de existência de Macau exigem, a meu ver, relações efectivas com os chineses. Aqui afigura ‑se mais útil para nós aproximar‑

‑nos da política da Inglaterra para com a China do que da política americana. Esta última é a política duma grande potência militar, 

em período de expansão e conquista de posições estratégicas, em cujos planos e estratégia os interesses comerciais não contam. Na nossa 

política, como na inglesa, as trocas comerciais representam um interesse vital. Mas, mais do que isso, a propria existência portuguesa 

em Macau, está em função das disposições da China a nosso respeito. E se a estabilidade precária de hoje se romper algum dia por 

circunstâncias imprevisíveis e que não está na mão de ninguém controlar, convem ‑nos ter antecipadamente montado um organismo que 

possa negociar com os chineses.” Cfr. Martins, Virgílio Armando, Macau e China. Relatório de Serviço respeitante ao 

ano de 1955, Bruxelas, 9 de Abril de 1955, pp. 41 ‑42. In DBDA.
25 Segundo Virgílio Armando Martins: “Não seria possível sem graves consequências e danos para a nossa política geral, particu‑

larmente para as nossas relações com os Estados Unidos, estabelecer relações diplomáticas com os chineses, mesmo que isso estivesse na 

mente no Governo Português. Consideradas as últimas atitudes e a actual política de Pequim, é de crer que os chineses recebessem bem 

tal ideia. Os americanos não gostariam, e é possível que tomassem represálias, à semelhança do que ameaçaram fazer aos japoneses, 

declarando que bloqueariam os créditos das firmas japonesas que negociassem com Pequim (esta ameaça destinou ‑se também a influen‑

ciar a decisão do novo Governo Japonês que mostrava inclinado a estabelecer relações diplomáticas com a China). Porém se a solução de 
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249Notemos que Virgílio Armando Martins sublinha a forte presença russa na 

China, nomeadamente o número de técnicos, que segundo fontes chinesas são cerca 

de 8.000, e de acordo com informações provenientes de Taiwan representam 

600.000. Apesar da disparidade do número, o diplomata acrescenta que, por exem‑

plo no principal Hotel de Pequim, os hóspedes são na sua maioria russos e, além 

disso, o número de associações sino ‑soviéticas encontra ‑se em fase de expansão, 

representando mais de 40 milhões de associados. 

Todavia, Virgílio Armando Martins refere que, apesar do número elevado de 

russos, as autoridades chinesas decidiram limitar a sua margem de manobra no ter‑

ritório. Neste sentido, depreende ‑se que a posição do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros entre 1947 e 1954 veja favoravelmente o reconhecimento do novo regi‑

me de Mao Zedong que acabara de conquistar o Poder em 1 de Outubro de 1949.26

O Presidente do Conselho António de Oliveira Salazar evoca que Portugal deve‑

ria tomar esta decisão não de forma isolada, mas sim juntamente com as outras 

potências, nomeadamente com os Estados Unidos e o Reino Unido. Realça ‑se o facto 

de o Presidente do Conselho ter pretendido obedecer à política norte ‑americana 

nesta matéria e não à posição do Reino Unido que acabara por reconhecer a China 

em 17 de Junho de 1954, apesar de ter sido recomendado que não a seguisse. 

Por sua vez, em 1961, o Ministro do Ultramar, Adriano Moreira, pretende que 

Goa seja utilizada pelo Exército de Mao Zedong como uma plataforma militar da 

República Popular da China, tendo em consideração as facilidades de instalação 

como o caminho ‑de ‑ferro, o aeroporto e o porto situado na Costa do Malabar. Apesar 

de o Presidente do Conselho aceitar a proposta do Ministro Adriano Moreira, Zhou 

Enlai não o entende dessa forma por considerar os objectivos e a imagem de Nehru.27 

Portugal estabelecer relações diplomáticas com Pequim é, neste momento, inconcebível, não se vêem já inconvenientes no estabelecimento 

de relações oficiosas. Esta solução poderá parecer, vista da Europa, uma solução um tanto inócua. Contudo, estou em crer que aos olhos 

orientais, ela aparecerá como quase satisfatória. As relações que tenho em mente não teriam côr política e tomariam o carácter apenas 

de negócios comerciais.” Cfr. Idem, p. 44.
26 Vide sobre a posição de Portugal no Oriente, Martins, Armando – Portugal e a Política da Ásia e do Pacífico. Relatório 

concernente ao ano de 1951. Consulado de Portugal em Sidney, pp. 15 ‑18.
27 Cfr. Moreira, Adriano, Depoimento. Macau Entre Dois Mundos, pp. 192 ‑193. (pp. 185 ‑194). Vide Antunes, José 

Freire, Jorge Jardim. Agente Secreto, Bertrand, Venda Nova, 1996, p. 175.

 Sobre a questão de Goa, vide Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia (1947 ‑1967). Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, Bertrand (Irmãos), Lisboa, 1967 ‑68. 4 Vols. Em relação à invasão de Goa vide o 

quarto volume, sobretudo pp. 172 ‑287. 
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250 Num momento crucial, a posição prudente de Zhou Enlai em relação à Índia, 

revela que não tenciona provocar tensões bilaterais para a afirmação da China na cena 

mundial. Ao adoptar a presente posição, sublinha a não intenção de entrar em confron‑

to directo com a política de Nehru, sobretudo no desejo de expulsar as forças ocupan‑

tes do território indiano, tal como sucedera com a República Popular da China. 

Além disso, os Estados Unidos para Zhou Enlai, em termos da defesa pela auto‑

determinação, constituem um aliado estratégico em África. Por conseguinte, Zhou 

Enlai encontra ‑se impossibilitado em defender a posição de Portugal junto de Nehru. 

Como refere o Embaixador Duarte de Jesus, a República Popular da China está for‑

temente implantada em África.28 Entendemos que a presença chinesa no continente 

africano constitui uma das condicionantes na margem de manobra quer do 

Presidente do Conselho quer do Ministro dos Negócios Estrangeiros derivada da 

política colonial de Portugal.

Em 20 de Janeiro de 1962, o Cônsul João Eduardo Nunes de Oliveira Pequito, 

num ofício confidencial dirigido ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Alberto 

Franco Nogueira, considera que Portugal não deve alterar a política seguida até essa 

data, devido em parte à questão da representação da China no seio das Nações 

Unidas, acreditando que os chineses nem atacarão Hong Kong por ser uma fonte de 

abastecimento de divisas nem empreenderão uma acção isolada contra Macau. 

Contudo, em relação a Macau, existe a possibilidade de alterações na ordem interna 

podendo provir de dois lados: do meio operário e dos refugiados e da agitação das 

tropas portuguesas africanas, sujeitas a um regime de discriminação em relação às 

tropas brancas. Para a China este factor de agitação constitui um meio para captar 

esses indivíduos.29

3. Tentativa de Franco Nogueira para o Restabelecimento das Relações Diplomáticas  

A partir da década de 1960 várias notícias surgem tocante ao eventual reconheci‑

mento da China por parte de Portugal como por exemplo:

•	 	Diário	de	Notícias	de	Nova	Bedford (16 de Maio de 1962): “Portugal Poderá Vir a 

Reconhecer o Governo de Pequim”.

28 Entrevista realizada ao Embaixador José Manuel Duarte de Jesus, no dia 7 de Maio de 2004.
29 Cfr. Pequito, João Eduardo Nunes de Oliveira, Ofício confidencial de 20 de Janeiro de 1962 dirigido ao 

Ministro dos Negócios Estrangeiros. Consulado de Portugal em Hong Kong. In PEAM263 (2º PISO). 
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251•	 	Nouvelliste	 du	 Rhone (3 de Abril de 1962): “Anguille sous roche” – artigo de 

Jacques Helle, no qual anuncia que o Presidente do Conselho António de 

Oliveira Salazar reconheceria a China. Este gesto é de descontentamento em 

relação aos aliados ocidentais que não impediram Nehru de tomar Goa.

•	 	Feuille	d’Avis	de	Neuchatel (6 de Abril de 1962): “Salazar reconnaîtra ‑t ‑il Mao Tsé‑

‑toung? Des contacts auraient lieu entre les autorités portugaises et la Chine 

Populaire” Refere igualmente que, em finais de 1961, rumores circulavam 

sobre a possibilidade de Portugal reconhecer o governo comunista da China.

•	 Estado	de	Minas (25 de Janeiro de 1964). 

•	 Últimas	Notícias (Quito), de 14 de Fevereiro de 1964).

•	 El	Universal (Caracas), de 15 de Fevereiro de 1964).

•	 La	Prensa (Buenos Aires), de 15 de Fevereiro de 1964.

•	 Hong	Kong	Tiger	Standard, de 15 de Fevereiro de 1964.

•	 Information	Latine (Paris), 15 de Fevereiro de 1964.30

Estas últimas notícias têm por base um rumor lançado em Madrid pelo próprio 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, no dia 23 de Janeiro de 

1964.31 Acresce ainda o facto de no dia 19 de Fevereiro de 1964, o Cônsul Eduardo 

Augusto Braga Condé, num ofício confidencial, ter solicitado ao Ministro dos 

Negócios Estrangeiros instruções sobre o reconhecimento do Governo de Pequim, 

visto terem surgido inúmeras notícias relacionadas com essa matéria, e ser confron‑

tado em Hong Kong sobre o processo em causa.32 No ano de 1952, Calvet de 

30 In DBDA PEAM263 (2º PISO).
31 Cfr. Nogueira, Franco, Um Político Confessa ‑se (Diário: 1960 ‑1968), Livraria Editora Civilização, Porto, 1987,  

p. 88.
32 Eduardo Augusto Andrade Braga Condé refere que: “[…] 2. Os meus colegas americanos em Hong Kong, que se mostram 

tão inquietos como inábeis, têm ‑me várias vezes procurado e telefonado para este Consulado pedindo a confirmação de quantas notícias 

aqui tem aparecido acerca do reconhecimento de Pequim pelo Governo Português. De notar são as perguntas que pelo telefone e a queima‑

‑roupa têm feito ao novo Vice ‑Cônsul, convencidos talvez de que o Sr. Carlos Lopes, como funcionário com pouca experiência consular, 

poderia ser uma pessoa ingénua capaz de cometer uma indiscrição: “You know, I am here seated in my Office and I have reported to 

Washington… I would like to know what’s going on …” – disse há dias um dos Cônsules americanos ao Sr. Carlos Lopes, depois de 

lhe perguntar se Portugal ia reconhecer a China Comunista. 3. Com naturalidade e sinceridade, tenho pela minha parte pedido aos meus 

colegas do Consulado Geral americano em Hong Kong o favor de me darem a conhecer quaisquer informações de que disponham sobre 

o possível reconhecimento português da China Comunista, visto as notícias em referência carecerem para mim de total fundamento”. 

Cfr. Condé, Eduardo Augusto Andrade Braga, Ofício confidencial de 19 de Fevereiro de 1964 ao Ministro 

dos Negócios Estrangeiros. Consulado de Portugal em Hong Kong. In DBDA PEAM263 (2º PISO).
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252 Magalhães reforça a sua posição, considerando o reconhecimento de jure como neces‑

sidade imperiosa.33 

Recordemos que o Embaixador Calvet de Magalhães defende que a questão do 

reconhecimento da República Popular da China deveria ter passado por um processo 

de negociações em que Portugal reconheceria o novo Governo chinês. Além disso, o 

Embaixador Calvet de Magalhães refere ainda que o Presidente do Conselho António 

de Oliveira Salazar aceita favoravelmente o reconhecimento imediato aquando da 

conquista de Poder de Mao. Contudo, por questões de ordem interna e de ordem 

externa, nomeadamente com o eclodir da Guerra da Coreia, o Prof. Doutor António 

de Oliveira Salazar foi obrigado a recuar na sua posição, optando por deixar em 

suspenso o processo de reconhecimento para que os norte ‑americanos não interpre‑

tassem esse gesto como não amigável.34 

Ao contrário, Portugal assume uma posição que consiste em aguardar por um 

momento oportuno para resolver esse assunto de forma concertada, nomeada‑

mente na expectativa de um entendimento entre os Estados Unidos e os Governos 

da Comunidade Britânica, acabando o mesmo por ser posto de parte até 1964, 

ano em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Franco Nogueira tenta conven‑

cer o Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, a reconhecer o Governo 

chinês.35 

Neste contexto, em 24 de Janeiro de 1964, o Encarregado de Negócios da 

Delegação de Portugal junto da ONU, em Nova Iorque, António Patrício, envia um 

aerograma para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, no qual 

indica que o reconhecimento da China tem suscitado especulações na ONU sobre 

o seu fundamento, tencionando assim esclarecer a situação.36 Em 27 de Janeiro de 

1964, o ofício do Embaixador de Portugal em Haia, J. B. Ferreira da Fonseca, para 

33 Cfr. Magalhães, José Calvet de –Alguns Aspectos da Defesa Diplomática de Macau no após ‑Guerra. Monografia apresentada 

ao Concurso para Conselheiros de Legação e Cônsules Gerais 1952, pp. 42 ‑43. In DBDA.
34 Entrevista realizada ao Embaixador Calvet de Magalhães no dia 15 de Maio de 2004. 
35 Vide Fernandes, Moisés Silva, “A Iniciativa Gorada de Franco Nogueira para o Estabelecimento de Relações 

Diplomáticas entre Portugal e a China Continental em 1964”, Administração, Vol. XV, n.º 56, Direcção 

dos Serviços de Administração e Função Pública, Macau, (2º de 2002), pp. 559 ‑602. Vide igualmente 

Fernandes, Moisés Silva, Confluência de Interesses: Macau nas Relações Luso ‑Chinesas Contemporâneas 

1945 ‑2005, Instituto Diplomático, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 2008.
36 Cfr. Patrício, António, Aerograma da Delegação de Portugal junto da ONU, em Nova Iorque, para o ministro 

dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, em 24 de Janeiro de 1964, p. 1. PEAM263. In DBDA.
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253o Ministro dos Negócios Estrangeiros, informa que surgiram notícias na impren‑

sa holandesa sobre o possível reconhecimento da China por parte de Portugal 

como retaliação contra a política norte ‑americana anti ‑portuguesa na ONU. O Embaixador 

Ferreira da Fonseca, que em 1949 pretendia que Portugal estabelecesse relações 

diplomáticas com a China, defende no ofício que este acto pode ser considerado 

e classificado como hostil contra os Estados Unidos.37 É provável que a informa‑

ção contida neste ofício acrescida das pressões internas a que o Presidente do 

Conselho estava a ser submetido, levasse à mudança da sua atitude quanto ao 

reconhecimento da República Popular da China. Neste sentido, o Embaixador 

João Hall Themido considera que o Presidente do Conselho opta por uma posição 

cautelosa, para não colocar em risco as relações luso ‑americanas, naquele preciso 

momento.38

O Embaixador João de Deus Bramão Ramos considera que o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros Franco Nogueira, quer em conversações quer nos seus 

livros, não expôs os motivos da anulação do processo de reconhecimento da China 

por parte do Presidente do Conselho, apesar de no final do quinto volume de 

Salazar existir uma breve referência.39 

Este assunto é novamente abordado no texto “Memorial Secreto” de Franco 

Nogueira, publicado no jornal Público nos dias 25 e 26 de Abril de 1993. “Memorial 

Secreto”, texto classificado de confidencialíssimo escrito após a eclosão do 25 de 

Abril, foi entregue pelo Embaixador Franco Nogueira ao Movimento das Forças 

37 Segundo o Embaixador Ferreira da Fonseca: “O acto do Governo portugues nesta altura entender ‑se ‑a aqui como desejo de 

mais desprestigiar os Estados Unidos, e, consequentemente, mais enfraquecer a Aliança Atlantica. De Gaulle tem esse desejo desde 

há muito; Por parte do Governo portugues não se vê que vantagens possa tirar. Se o reconhecimento da nova situação comunista 

tivesse sido feito ao mesmo tempo do que a Inglaterra, podia entender ‑se que Portugal teria querido, com o reconhecimento, mostrar 

que não hostiliza Ma[o] Tse ‑tung e tudo continuava como dantes sem soluções de continuidade resultantes de ideologia política; 

– agora, porem, o reconhecimento por parte de Portugal da China continental será tomado como acto hostil dos Estados Unidos, 

sem conquistar a estima da China nem de nenhum dos nossos aliados Nato –inclusivamente da França.” Cfr. Fonseca, J.B. 

Ferreira da, Ofício N.º 29, Proc. 3.14 do Embaixador de Portugal em Haia para o ministro dos Negócios 

Estrangeiros. PEAM263. In DBDA.
38 Entrevista realizada ao Embaixador João Hall Themido, no dia 20 de Maio de 2004.
39 Entrevista realizada ao Embaixador João de Deus Bramão Ramos, no dia 15 de Abril de 2004. Administrador 

da Fundação do Oriente. Primeiro representante diplomático, na qualidade de Encarregado de Negócios, 

na reabertura da Embaixada de Portugal em Pequim no ano de 1979. Vide Ramos, João de Deus, “Em 

torno de Pequim.” Relações Internacionais, Vol. 1, n.º 1, Instituto Português de Relações Internacionais, 

Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, (Março de 2004)., pp. 91 ‑98.
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254 Armadas em troca da sua libertação da prisão de Caxias, deixando o país com des‑

tino a Londres.40 

No “Memorial Secreto”, o Embaixador Franco Nogueira acredita que se Portugal 

reconhecesse a República Popular da China vincava a sua independência em termos 

de política externa com os Estados Unidos e a NATO, considerando que seria uma 

“bofetada” na política de Washington41 e, como Pequim estava em pleno processo de apro‑

ximação com alguns países africanos poderia minorar os ataques contra Portugal.42 

Desta forma, inúmeros contactos foram então iniciados quer em Macau quer em 

Pequim para determinar a posição de Zhou Enlai. 

Através do jornalista Edgar Snow, numa conferência de imprensa de Zhou Enlai, 

aquando da sua visita à Guiné ‑Conacri,43 várias perguntas foram combinadas no 

sentido de saber a sua opinião no reconhecimento da China por parte de Portugal. 

Zhou Enlai responde afirmativamente quanto à disposição da República Popular da 

China em abrir relações diplomáticas com todos os países ocidentais. Publicam ‑se as 

presentes declarações no dia 4 de Fevereiro de 1964 no New York Times, de acordo com 

o Ministro Franco Nogueira. 

Além disso, Pequim esteve disposto em receber um emissário para discutir os 

moldes do estabelecimento das relações entre Portugal e a República Popular da 

China. No dia 4 de Fevereiro de 1964, o Engenheiro Jorge Jardim, residente na 

cidade da Beira em Moçambique é então escolhido pelo Presidente do Conselho 

e chamado pelo Ministro Franco Nogueira no dia 5 de Fevereiro para preparar a 

40 Cfr. Nogueira, Franco, “Memorial Secreto”. Público. Lisboa: 25 de Abril de 1993, Parte I, pp. 12 ‑16.; 26 de 

Abril, Parte II, pp. 8 ‑9. A Ordem de captura contra o Ministro Franco Nogueira data do dia 28 de Setembro 

de 1974 é emitida pelo Estado ‑Maior General das Forças Armadas, Serviço de Coordenação da Extinção 

da PIDE/DGS e LP. Vide Embaixador Franco Nogueira (1918 ‑1993). Textos Evocativos. Organização e Prefácio, Teresa 

de Melo Ribeiro, Manuel Vieira da Cruz, Gonçalo de Sampaio e Melo. Porto: Editora Civilização, 1999, 

p. 402
41 Cfr. Nogueira, Franco, “Memorial Secreto”. Público. Lisboa: 25 de Abril de 1993, Parte I, p. 14.
42 Cfr. Nogueira, Franco, Salazar. A Resistência (1958 ‑1964), Livraria Civilização Editora, Porto, 1984. Vol. V.,  

pp. 550 ‑553.
43 Zhou Enlai deu iniciou um périplo por vários países africanos de 13 de Dezembro de 1963 a 4 de 

Fevereiro 1964: Egipto (14 ‑21 de Dezembro); Argélia (21 a 27 de Dezembro); Marrocos (27 a 31 de 

Dezembro); Tunísia (9 ‑10 de Janeiro de 1964); Gana (11 a 16 de Janeiro); Mali (16 a 21 de Janeiro); 

Guiné ‑Conacri (21 a 27 de Janeiro); Sudão (27 a 30 de Janeiro); 30 de Janeiro a 1 de Fevereiro 

(Etiópia); Somália (1 a 4 de Fevereiro). Vide Moisés, Silva Fernandes, Sinopse de Macau nas Relações Luso‑

‑Chinesas 1945 ‑1995, pp. 203 ‑204.

Fr
an

co
 N

og
ue

ir
a 

e 
o 

pr
oc

es
so

 d
e 

re
co

nh
ec

im
en

to
 d

a 
R

ep
úb

lic
a 

Po
pu

la
r 

da
 C

hi
na

: u
m

a 
pe

rs
pe

ct
iv

a 
di

pl
om

át
ic

a

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 239‑270



255missão. A 13 de Fevereiro, o Presidente do Conselho António de Oliveira Salazar, 

por reacção de elementos pertencentes à extrema ‑direita, na sequência da confe‑

rência de imprensa do Ministro Franco Nogueira, decide anular a missão.44  

O Ministro Franco Nogueira manteve ‑se sempre em contacto com o Embaixador 

norte ‑americano George Anderson (de 1963 ‑1966) em Lisboa para permanecer 

informado sobre a posição dos Estados Unidos, apesar de este ter efectuado pres‑

sões para que o regime chinês não fosse reconhecido.45 Sobre este assunto,  

o Embaixador João de Deus Bramão Ramos é de opinião que a decisão do  

Prof. Doutor António de Oliveira Salazar em não reconhecer a República Popular 

da China e abortar a missão de Jorge Jardim se prende sobretudo por pressões 

políticas. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, no dia 17 de Março de 

1964, entende que o estabelecimento de relações diplomáticas com a República 

Popular da China devia ser encerrado. Para esse efeito, o Ministro Franco Nogueira, 

no despacho manuscrito dirigido ao Director ‑Geral dos Negócios Políticos, 

Embaixador José Manuel Fragoso, dá instruções para arquivar a carta do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Zhou Enlai, datada de 1 de Outubro de 1949.46 De acordo 

com a Embaixatriz Vera Wang Franco Nogueira o que leva o Presidente do Conselho 

António de Oliveira Salazar a recuar na sua decisão em reconhecer a República 

Popular da China permanece um enigma, apesar da existência de pressões quer inter‑

nas quer externas.47 Referimos que a decisão de não reconhecer a República Popular 

da China não significa que o Presidente do Conselho e o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros estivessem em desacordo sobre esse e outros assuntos relacionados com 

a política externa.

Justamente, como refere o Embaixador António Leal da Costa Lobo, esta decisão 

em encerrar o processo de reconhecimento prende ‑se com questões relacionadas 

44 Cfr. Nogueira, Franco, Um Político Confessa ‑se (Diário: 1960 ‑1968), Livraria Editora Civilização, Porto, 1987,  

p. 89. Vide sobre este assunto Antunes, José Freire, Op. Cit., pp. 174 ‑177.
45 Cfr. Nogueira, Franco, Um Político Confessa ‑se, pp. 89.
46 O despacho contém as seguintes indicações: “Ao Dr. Fragoso. Convirá arquivar esta carta de modo que possa ser fácil e 

rapidamente encontrada se, em oportunidade breve, for precisa.” Franco Nogueira, 17.3.64. Despacho do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, dirigido ao Director ‑Geral dos Negócios Políticos Embaixador 

José Manuel Fragoso. In PEA Confidenciais M20, DBDA.
47 Entrevista realizada à Embaixatriz Vera Wang Franco Nogueira, no dia 28 de Abril de 2004.
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256 com o ambiente externo.48 Entendemos neste caso que quer o Presidente do 

Conselho quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros se encontram sob pressão dos 

Estados Unidos, nomeadamente em relação a África. Pequim, num primeiro momen‑

to, não reage. Contudo, pouco tempo depois como Portugal lhe fez perder a face, surge 

uma onda de tumultos em Macau.49 Segundo o Embaixador Duarte de Jesus, para a 

República Popular da China Macau tinha uma certa importância, por ser o ponto de 

passagem e de fornecimento de ouro, sem ter de declarar ao Banco Mundial os valo‑

res que por ali circulam, visto não estar abrangido pelo Acordo de Bretton Woods. 

Efectivamente, Macau interessa às autoridades de Pequim enquanto fornecedor 

de ouro, daí que não tivesse sido objecto de uma invasão. Além disso, na opinião do 

Professor Doutor Moisés Silva Fernandes as autoridades de Pequim, com uma atitude 

pragmática, nunca pretenderam invadir nem o enclave de Macau nem o de Hong 

Kong, evitando dessa forma um confronto directo quer com o Reino Unido quer 

com Portugal.50 Da mesma opinião, o Embaixador Calvet de Magalhães refere que a 

atitude chinesa não pôde ser considerada de amigável, mas cordata.51 Neste contex‑

to, a República Popular da China tinha definido a sua política quer para Macau quer 

para Hong Kong, não pretendendo o uso da força, mas sim aproveitar os aspectos 

positivos de ambos.

No dia 2 de Agosto de 1963, Zhou Enlai (Primeiro ‑Ministro do Conselho dos 

Assuntos de Estado da República Popular da China), apesar de a China ter perdido a 

face, não deixa de se dirigir directamente através de uma nota formal ao Presidente 

do Conselho António de Oliveira Salazar no sentido de obter o apoio de Portugal na 

Conferência dos Chefes de Governo que pretende reunir todos os países do mundo 

para discutir a proibição e a destruição de armamento nuclear, a três dias da assina‑

tura formal do Tratado de Proibição de Testes Nucleares entre os Estados Unidos, o 

48 Entrevista realizada ao Embaixador António Leal da Costa Lobo no dia 24 de Abril de 2004.
49 O Ministro Franco Nogueira defende que: “O “Golpe”, que poderia considerar ‑se um interessante trabalho político ‑diplomático, 

e oferecer boas perspectivas para a política externa portuguesa, foi frustrado. Pequim não “disse” nada, nem fez perguntas. Não reagiu. 

Não reagiu – naquele momento. Mas nós havíamos feito a China “perder a face”; e isso, no Oriente, é grave e imperdoável. A reacção 

chinesa surgiu tempos depois. Deflagraram tumultos “inexplicáveis” em Macau. Durante algumas semanas é o caos na cidade, sem razão 

aparente.” Cfr. Nogueira, Franco – “Memorial Secreto”. Público, Lisboa, 25 de Abril de 1993, Parte I, p. 16.
50 Entrevista realizada ao Professor Doutor Moisés Silva Fernandes, a 4 de Março de 2004. Instituto de 

Ciências Sociais. Presidente do Instituto Confúcio, especialista nas matérias relacionadas com as relações 

luso ‑chinesas.
51 Cfr. Magalhães, José Calvet de, Alguns Aspectos da Defesa Diplomática de Macau no Após ‑Guerra, p. 37.
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257Reino Unido e a União Soviética.52 Zhou Enlai aguarda uma resposta afirmativa de 

apoio, mas tal não viria a suceder. 

Na perspectiva do Embaixador Duarte de Jesus, o Presidente do Conselho 

António de Oliveira Salazar tinha medo de abrir um precedente nas Nações Unidas, 

respeitante à expulsão de um Estado, acreditando que Portugal poderia ser esse 

Estado, o que condiciona o reconhecimento do Governo de Pequim. Recordemos 

que para além do processo de reconhecimento da República Popular da China, 

decorria um outro no seio da ONU quanto à questão da República da China. Como 

sublinha o Embaixador Duarte de Jesus, Portugal assume uma posição de se abster 

nas votações da expulsão da Formosa e da acreditação da República Popular da 

China. Em 1971, sob as orientações do Presidente do Conselho, Marcello Caetano, o 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui d’Espiney Patrício, dá instruções ao nosso 

representante nas Nações Unidas, António Patrício, para apoiar as resoluções dos 

Estados Unidos e da Albânia no dia 25 de Outubro. Esta posição acaba por levar 

Portugal ao isolamento no seio da NATO. Notemos que Portugal não tinha conheci‑

52 A nota formal enviada ao Presidente do Conselho é a seguinte: “Le Gouvernement chinois a fait le 31 Juillet 1963 une 
déclaration proposant la convocation d’une conférence des chefs de gouvernement de tous les pays du monde pour discuter de l’interdiction 
et de la destruction complètes, totales, intégrales et résolues des armes nucléaires. Voici le texte de la proposition: “le Gouvernement de 
la République Populaire de Chine propose ce qui suit: “I. Tous les pays du monde, qu’ils soient nucléaires ou non nucléaires, proclament 
solennellement l’interdiction et la destruction complètes, totales, intégrales et résolues des armes nucléaires. Concrètement parlant, ils 
s’abstiendront d’employer les armes nucléaires, d’en exporter, d’en importer, d’en fabriquer, de faire des essais nucléaires et de stocker des 
armes nucléaires, jetteront à la ferraille toutes les armes nucléaires et les véhicules porteurs existant dans le monde, et dissoudront tous 
les organismes existants chargés des recherches, des essais et de la fabrication des armes nucléaires.

 “II. En vue d’accomplir graduellement les obligations susmentionnées, prendre avant tout les mesures suivantes:
 Son Excelence le Dr. Antó[n]io de Oliveira Salazar Président du Conseil de la République Portugaise LISBONNE.
 “1) Supprimer toutes les bases militaires à l’étranger, y compris les bases nucléaires, et retirer de l’étranger tous les armes nucléaires et 

véhicules porteurs.
 “2) Créer une zone dénucléarisée en Asie et dans les régions du Pacifique, y compris les Etats ‑Unis, l’Union Soviétique, la Chine et le 

Japon, une zone dénucléarisée en Europe centrale, une zone dénucléarisée en Afrique et une zone dénuclérisée en Amérique Latine. Les pays 
possesseurs de l’arme nucléaire assument des obligations correspondantes envers chacune de ces zones.

 “3) S’abstenir d’exporter ou d’importer, sous quelque forme que ce soit, des armes nucléaires ou des données technique relatives à leur 
production.

 “4) Cesser tous les essais nucléaires, y compris les essais souterrains.
 “III. Convoquer une conférence des Chefs de gouvernement de tout les pays du monde pour mener des discussions sur l’interdiction 

générale et la destruction totale des armes nucléaires et sur les quatre mesures susmentionnées à adopter en vue de réaliser graduellement 
l’interdiction générale et la destruction totale de ces armes.”  Tenant compte de l’ardente aspiration des peuples du monde à l’élimination 
de la menace d’une guerre nucléaire, à la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans le monde, le gouvernement de votre pays voudra bien 
considérer favorablement cette proposition et y donner une réponse positive. Je vous prie d’agréer l’assurance de ma haute considération.
(Signé) Chou En ‑laï, Premier Ministre du Conseil des Affaires d’Etat de la République Populaire de Chine.” 2 de Agosto de 1963. 
In PEA Confidenciais M20, DBDA.
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258 mento da missão secreta de Henry Kissinger nos dias 9 a 11 de Julho de 1971, em 

Pequim, e das intenções de Nixon respeitante à normalização das relações.53

Com a Revolução de 25 de Abril de 1974, Portugal pretende de seguida resta‑

belecer as relações diplomáticas com a República Popular da China, mas o Governo 

chinês entende que se devia aguardar. Na opinião do Embaixador Ressano Garcia, as 

autoridades de Pequim acreditaram que não era o momento oportuno para se pro‑

ceder ao restabelecimento das relações diplomáticas com Portugal, visto estar a sair 

de uma Revolução inspirada pelo sector comunista de Moscovo.54 Daí que num pri‑

meiro momento, a República Popular da China tivesse demonstrado falta de interes‑

se, devido à situação interna de Portugal. O Governo de Pequim prefere aguardar por 

um regime fora da área de influência de Moscovo. Quando os norte ‑americanos se 

interessam por Portugal, a China parece não se importar com tal facto, demonstran‑

do uma certa satisfação e considerando do seu interesse, visto no ano de 1971 Henry 

Kissinger ter iniciado uma aproximação a Pequim. Em 19 de Junho de 1974, o 

General Spínola encontra ‑se nos Açores com o Presidente Nixon, cuja comitiva por‑

tuguesa integrava Sá Carneiro, naquele momento Ministro sem Pasta, para discutir a 

situação política portuguesa, nomeadamente quanto à forma da condução da 

Revolução. No âmbito das relações luso ‑americanas, o Presidente Ford, por sugestão 

de Donald Rumsfeld, nomeia Frank Carlucci para Embaixador dos Estados Unidos em 

Portugal para acompanhar o período pós ‑revolucionário e apoiar as forças democrá‑

ticas. Refira ‑se igualmente o papel do Embaixador João Hall Themido em Washington 

na condução dos contactos e dos inúmeros encontros entre as autoridades norte‑

‑americanas e portuguesas durante este período.55 

A partir de Novembro de 1975, como as condições políticas em Portugal parecem 

estar mais estáveis, a República Popular da China inicia o processo de restabelecimento 

das relações diplomáticas com Portugal. Notemos que o III Governo Provisório (30 de 

Setembro de 1974 a 26 de Março de 1975) liderado por Vasco Gonçalves e Mário 

Soares como Ministro dos Negócios Estrangeiros, decide abrir as negociações com o 

53 Entrevista realizada ao Embaixador José Manuel Duarte de Jesus, no dia 7 de Maio de 2004. Sobre este 

assunto vide Burr, William, The Kissinger Transcripts. The Top ‑Secret Talks with Beijing & Moscow, The New Press,  

A National Security Archive Book, New York, 1998, pp. 1 ‑123.
54 Entrevista realizada ao Embaixador António Eduardo de Carvalho Ressano Garcia, no dia 17 de Maio de 2004. 
55 Sobre este assunto vide Themido, João Hall, Dez Anos em Washington. 1971 ‑1981, Publicações Europa ‑América, 

Lisboa, 1995, pp. 167 ‑198.
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259Governo de Pequim. Sob os dois primeiros Governos Constitucionais de Mário Soares 

(de 23 de Julho de 1976 a 29 de Agosto de 1978), o Embaixador Coimbra Martins56 

fica encarregue de tratar a formalização das relações diplomáticas com a República 

Popular da China.57 António Coimbra Martins refere que apesar de a acção diplomática 

para reconhecer a República Popular da China ter sido imediatamente consecutiva ao 

25 de Abril, as autoridades chinesas aguardaram até determinadas condições estarem 

preenchidas, como o problema de Macau, a questão da descolonização e a definição 

quanto à posição de Portugal no xadrez mundial post ‑25 de Abril.

A abertura das relações diplomáticas é formalizada com o IV Governo 

Constitucional do Prof. Doutor Mota Pinto (21 de Novembro de 1978 a 11 de Junho 

de 1979). Finalmente, no dia 8 de Fevereiro de 1979, em Paris, os Embaixadores 

Coimbra Martins e Han Kehua assinam o acordo que estabelece formalmente as 

relações diplomáticas entre Portugal e a República Popular da China, o qual também 

consta que em momento oportuno se procederia à transferência de Macau. 

Recordemos que em 1952, Franco Nogueira considera que Mao Zedong pretende 

através de uma síntese com o progresso ocidental restituir o Poder de outrora à China, 

demonstrando um carácter nacionalista, imperialista e vincadamente mais tradicio‑

nalista do que o de Chiang Kai ‑shek.58 No contexto da época, esta afirmação traduz, 

por um lado, a posição do Embaixador Franco Nogueira quando assume a pasta dos 

Negócios Estrangeiros e tenta convencer o Presidente do Conselho, António de 

Oliveira Salazar em reconhecer a China e, por outro lado, o carácter de Mao, na 

influência da chamada mundialização interna das centrais de formação que cruza‑

ram o caminho do líder da República Popular da China, e que até aos nossos dias 

permanece imutável na condução da chamada Terceira e Quarta gerações de líderes.

Como diria o Embaixador Eduardo Brazão: “Portugal teve razão no Extremo Oriente, mas 

faltaram ‑lhe elementos na construção da sua obra”.59NE

56 António Coimbra Martins foi nomeado Embaixador de Portugal em Paris, onde exerce as funções de 1975 

a 1979. Assume o cargo como Embaixador político, após ter dirigido a delegação portuguesa no âmbito 

da readmissão de Portugal na UNESCO. Cfr. Martins, António Coimbra, Esperanças de Abril, Perspectiva & 

Realidades, Lisboa, 1981, pp. 433 ‑457. 
57 Vide sobre este assunto, Avillez, Maria João, Soares. O Presidente, Público, 1997, pp. 147 ‑152.
58 Cfr. Nogueira, Alberto M. Franco, Política do Oriente, p. 32. In DBDA.
59 Cfr. BRAZÃO, Eduardo – Portugal e a Inglaterra na China. Lisboa: Ministério dos Negócios Estrangeiros 1952. 

Monografia dactilografada apresentada para concurso de promoção a Conselheiros de Legação e Cônsules 

Gerais, p. 162. In Arquivo Histórico ‑Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros (DBDA)
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260 ANExOS

1.  Diplomatas Portugueses acreditados na China de 1902 a 1997 (Ministros 

Plenipotenciários e Encarregados de Negócio)

José Maria de Sousa Horta e Costa (Ministro Plenipotenciário): residente em Macau, 

acreditado no Japão e Sião. Entre 1862 e 1902, os representantes diplomáticos de 

Portugal na China acumulam as suas funções com os de Governador de Macau e 

Timor – de 13 de Agosto de 1900 a 18 de Março de 1902.

José de Azevedo Castello Branco (Ministro Plenipotenciário): missão especial em 

Pequim, acreditado no Sião e residente em Pequim –de 24 de Janeiro de 1902 a 15 

de Dembro de 1902. A partir de 21d e Fevereiro de 1904 até 19 de Novembro do 

mesmo ano, assume a chefia da missão e é também acreditado em Banquecoque.

Gabriel de Almeida Santos (Encarregado de Negócios): em Pequim, Sião e 

Banquecoque – de 19 de Novembro de 1904 a 1906.

Martinho Teixeira Homem de Brederode (Encarregado de Negócios): de 2 de 

Dezembro de 1907 a 25 de Abril de 1908.

Barão de Sendal (Ministro Plenipotenciário): em Pequim, também acreditado 

em Banquecoque e Tóquio – apresenta credenciais no dia 25 de Abril de 1908, 

permanecendo até 7 de Outubro de 1910.

Martinho Teixeira Homem de Brederode (Encarregado de Negócios): de 20 de 

Novembro de 1910 a 29 de Setembro de 1911.

Henrique O’Connor Martins (Encarregado de Negócios): em Pequim, Tóquio – de 

30 de Setembro de 1911 a 19 de Maio (?) de 1913.

José Batalha de Freitas (Ministro Plenipotenciário): em Pequim, Banquecoque – de 

20 de Janeiro de 1913 a Dezembro de 1924 (?). A partir de 1919, Tóquio passa a 

ter uma missão independente.

João António de Bianchi (Ministro Plenipotenciário): em Pequim – de 26 de 

Setembro de 1925 a 31 de Março de 1930.

Luís Esteves Fernandes (Encarregado de Negócios): em Pequim – 31 de Março de 1930.

Armando Navarro (Ministro Plenipotenciário): em Pequim, residente em Xangai, 

entrega de credenciais em Nanquim – de 4 de Janeiro de 1931 a 7 de Fevereiro de 

1938. Em Xangai a partir de 1937.

João Maria da Silva Lebre e Lima (Ministro Plenipotenciário): em Pequim, residente 

em Xangai – de 11 de Abril de 1938 a 11 de Junho de 1946.
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261João Rodrigues Simões Affra (Encarregado de Negócios): em Nanquim (proviso‑

riamente em Xangai até 1948) – de 11 de Junho de 1946 a 21 de Fevereiro de 1947.

João de Barros Ferreira da Fonseca (Ministro Plenipotenciário): em Xangai entre 

1937 e 1948; e em Nanquim entre 1942 e 1950 – de 22 de Fevereiro de 1947 a 27 

de Outubro de 1949.

João Rodrigues Simões Affra (Encarregado de Negócios): em Nanquim – de 1 de 

Novembro de 1949 a 18 de Dezembro de 1950.

João de Deus Bramão Ramos (Encarregado de Negócios): em Pequim – 10 de Abril 

de 1979. No dia 10 de Agosto de 1981, João de Deus Ramos é chamado para a 

Secretaria de Estado.

António Eduardo de Carvalho Ressano Garcia (Embaixador) – de 10 de Setembro de 

1979 a 2 de Junho de 1982.

António Leal da Costa Lobo (Embaixador) – de 3 de Junho de 1982 a 9 de Junho 

de 1985.

Octávio Neto Valério (Embaixador) – de 10 de Agosto de 1985 a 31 de Agosto de 

1989.

José Manuel Peixoto Villas Boas Vasconcelos Faria (Embaixador) – de 24 de Setembro 

de 1989 a 12 de Outubro de 1993.

José Manuel Duarte de Jesus (Embaixador) – de 13 de Outubro de 1993 a Abril de 1997.

Fonte: Base de Dados in DBDA.

2.  Governadores em Macau de 1940 a 1999

Comandante Gabriel Maurício Teixeira    29 de Outubro de 1940

Samuel Vieira (Encarregado do Governo)   1946 ‑1947

Comandante Albano Rodrigues de Oliveira   01 de Setembro de 1947

Almirante Joaquim Marques Esparteiro    23 de Novembro de 1951

Manuel Peixoto Nunes (Encarregado do Governo) 1956 ‑1957

Comandante Pedro Correia de Barros    08 de Março de 1957

Tenente ‑Coronel Jaime Silvério Marques    18 de Setembro de 1959

Tenente ‑Coronel António Adriano F.L. dos Santos   17 de Abril de 1962

General José Manuel de S. e F.N. de Carvalho   25 de Novembro de 1966

Coronel José Eduardo Martinho Garcia Leandro   19 de Novembro de 1974
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262 General Nuno Viriato de Tavares Melo Egídio   28 de Fevereiro de 1979

Comandante Almirante Vasco Fernando Leote 
de Almeida e Costa      16 de Junho de 1981

Prof. Dr. Joaquim Germano Pinto Machado
Correia da Silva       15 de Maio de 1986

Engenheiro Carlos Montez Melancia    09 de Junho de 1987

General Vasco Joaquim Rocha Vieira    23 de Abril de 1991 até 
        19 de Dezembro de 1999

3. Países que reconheceram a República POPULAR da China entre 1949 e 1964

  EUROPA

Albânia  23 ‑11 ‑1949

Alemanha Oriental  27 ‑10 ‑1949

Bulgária 04 ‑10 ‑1949

Checoslováquia 06 ‑10 ‑1949

Dinamarca 11 ‑05 ‑1950

França 28 ‑01 ‑1964

Finlândia 28 ‑10 ‑1950

Holanda  19 ‑11 ‑1954

Hungria  06 ‑10 ‑1949

Jugoslávia 10 ‑01 ‑1955

Noruega 06 ‑10 ‑1954

Polónia 07 ‑10 ‑1949

Reino Unido· 17 ‑06 ‑1954

Roménia 05 ‑10 ‑1949

Suécia 09 ‑05 ‑1950

URSS 30 ‑10 ‑1949

 

 ÁFRICA

Árabe Unida (República) 30 ‑05 ‑1956

Argélia 03 ‑07 ‑1962

Burundi 23 ‑12 ‑1963

Centro Africana (República) 29 ‑09 ‑1964

Congo (República Popular do) 22 ‑02 ‑1964

Dahome 12 ‑11 ‑1964
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263Ghana 05 ‑07 ‑1960

Guiné 04 ‑10 ‑1959

Mali 27 ‑10 ‑1960

Marrocos 01 ‑11 ‑1958

Quénia 14 ‑12 ‑1963

Somália 16 ‑12 ‑1960

Sudão 01 ‑12 ‑1958

Tanzânia 26 ‑04 ‑1964

Tunísia 11 ‑01 ‑1964

Uganda 18 ‑10 ‑1962

Zaire 19 ‑02 ‑1961

Zâmbia 29 ‑10 ‑1964

 AMÉRICA CENTRAL – CARAÍBAS

Cuba 28 ‑09 ‑1960

 ÁSIA E MÉDIO ORIENTE

Afeganistão 20 ‑01 ‑1955

Birmânia 08 ‑06 ‑1950

Cambodja 24 ‑07 ‑1958

Coreia do Norte 06 ‑10 ‑1949

Iémen (República Árabe do) 24 ‑09 ‑1956

Índia 01 ‑04 ‑1950

Indonésia 09 ‑06 ‑1950

Iraque 25 ‑08 ‑1958

Laos 07 ‑09 ‑1962

Mongó1ia 16 ‑10 ‑1949

Nepal 01 ‑08 ‑1955

Paquistão 21 ‑05 ‑1951

Sri ‑Lanka 07 ‑02 ‑1957

Síria 10 ‑08 ‑1956

Vietname do Norte 18 ‑01 ‑1950

Fonte: VAZ, Constantino Ribeiro, Coordenadas da Política Externa Chinesa, Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, Lisboa, 1972. Monografia apresentada em Concurso para 

Conselheiros de Embaixada, pp. 136 ‑140.
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Svetlana Balashova*

who is this Guerreiro, mentioned in almost every essay of the duel and death of the Great 

Russian poet, Alexander Pushkin? It’s been more than a century that the words of 

Alexander Ivanovich Turgenev1 on his impressions of Pushkin’s funeral procession at 

the St. Petersburg Stable Church, have been constantly quoted2:

The French Ambassador3 had such a disturbed and earnest expression, that a bystander at the 

funeral, obviously from previous hearsay that very few members of the high society in fact were in 

remorse about Pushkin, remarked: “Barant and Guerreiro sont les seuls Russes dans tout cela!”4 

However, not one of the numerous pushkinists (scholars of Pushkin) was able to 

attribute this person. Neither was Serena Vitale, the well ‑known Italian pushkinist and 

* Russian ‑born journalist and author of She was a friend of Pushkin (Sofia, 1998; Moscow, 2000); the novel about 

Johann Strauss My angel, my little devil (Moscow, 2002); and The diary of Dolly Fiquelmont (Moscow, 2009).
** Nota do Director

 Devo ao investigador e meu amigo de muitos anos, Dr. José Norton, o ter ‑me chamado a atenção para esta 

historiadora russa, que trabalha em áreas que são afins às da sua própria investigação.
1 Turgenev Alexander Ivanovich 1784‑1845) – archive researcher, literary critic, Chamberlain, Director of 

the Russian Department of Religious Affairs and foreign Faiths and one of the most devoted friends of 

Pushkin. It was in this quality of “old friend”, that Turgenev was pointed out by Nicolay II to escort 

Pushkin’s coffin to the place of his burial –  The Cemetery of the Svyatogorsky Monastery, Pskov province, 

next the grave of his mother. After her funeral there in the spring of 1836, Pushkin immediately purchased 

the adjacent spot for himself. 
2 The Cathedral of Spas of the Holy Face – the former Court Church, located on the Stable Square in  

St. Petersburg – hence the name: the Stable Church.
3 Amable Guillaume Prosper Brugière, baron de Barante (June 10, 1782 – November 22, 1866) was a French 

statesman and historian. After the revolution of July 1830, Barante was appointed ambassador to Turin 

and five years later to St Petersburg (1835‑1841). Throughout the reign of Louis Philippe he remained 

a supporter of the government; and after the fall of the monarchy, in February 1848, he withdrew from 

political affairs and retired to his country seat in Auvergne. Shortly before his retirement he had been made 

grand cross of the Legion of Honour.
4 The only Russians in this matter – translated from French.

The poor, poor Guerreiro**

I express my great gratitude to the writer José Norton for kindly providing
me with information on the characters of my article, found in the Portuguese 
archives.



272 author of the popular, translated into numerous languages, book Pushkin’s Button5. Not 

having found any mention of Guerreiro in the European lexicons, she decided that 

it was incorrectly deciphered from the letter’s manuscript, and simply omitted it in 

her quoting of Turgenev. The problem lay in the fact that in the original letter the 

name Guerreiro was written in Cyrillic [G–V ‑erero], and the pushkinists were not sure 

of the proper Latin transcription. 

I faced the exact same issues while working on the commentary to the diary of 

Countess Ficquelmont6 (Le Journal de Comtesse Ficquelmont 1829–1837). I tried 

to find information about Guerreiro on the internet (English, Spanish and Latin 

American), tried versatile spellings of the name: Guerrera, Herrera, Heurrera… all 

in vain – searches resulted in names of football players, athletes, businessmen, poets, 

artists, musicians, but no diplomats. There was some kind of mystification! Guerreira 

surely did exist. His stay in St. Petersburg has been documented in the letter of 

Turgenev, from which we learn that he was among the honored invitees to the fune‑

ral of the poet. The customs was that among foreigners, this honor was bestowed 

primarily on diplomats: “ambassadors with entourage and wives” noted A.I.Turgenev 

in his diary.

After a futile search on the World Wide Web, led by an unexplainable intuition, 

I decided to peak, just like that, into the necropolis of St. Petersburg.7 And there – oh 

Eureka! – was what I have sought for over two months now – the transcription from 

an epitaph: 

[Guerreiro da Cruz, Rafael, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the 

King of Portugal to the St. Petersburg Court, commander of the order of Christ, the 

Savior. Cavalier of St. Stanislav and St. Moritz of The Sardinian Lesser Cross, born in 

5 Pushkin’s button by Serena Vitale. Adelphi Edizioni S.P.A., Milan, 1995.
6 The Diary of Dolly Ficquelmont. The entire Petersburg of Pushkin. translated from French. Moscow. Publishing 

House Minuvshee, 2009.
7 Necropolis of St. Petersburg in 4 vol. Great Duke Nicolay Mikhailovich. Compiled by V. I. Saitov and B.L. 

Modzalevskiy, St. Petersburg, 1908‑1909.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 271‑282

T
he

 p
oo

r, 
po

or
 G

ue
rr

ei
ro



273Lisbon on October 14, 1772, deceased in St. Petersburg on February 9, 1844. The 
Epitaph was written in French. Smolensk Evangelic Cemetery.] 

But immediately, the discovery of this epitaph posed many new questions: 
•	 	If	Rafael	da	Cruz	Guerreiro	was	 an	Extraordinary	Ambassador	 and	Minister	

Plenipotentiary of the Portuguese King in St. Petersburg, than why are there 
no informations about him in the Russian resources?

•	 	When	was	he	mandated	to	Russia?	
•	 	Why	were	his	remains	left	in	St.	Petersburg	and	not	moved	back	to	Portugal?

I turned back to the internet search engines – now also including Portuguese. 
Now All.net delivered some information: 2 notices in the Lisboa newspaper, announ‑
cing Guerreiro’s appointment in St. Petersburg as “Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary at St. M. Emperor of all Russia” in July 1823 and about his removal 
from this post on Aug 6, 1833 for “breaking the oath and serving to the Usurper, 
thus harming the interests of his government”8; 2 articles from Brazilian journals 
and the beginning of an article by RH Bartley from The Hispanic American Historical Review 
(the full text, which I was lucky to find in the library of the Faculty of History,  
at the Sofia University); as well as some rather inaccurate, as it turned out later, 
genealogical details.

The list of appointments of the Portuguese Ministry of Foreign Affairs in July 
1823, published in Lisboa newspaper, includes the name of Guerreiro:

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, junto a S. M. o Imperador de todas as 
Russias, Rafael da Cruz Guerreiro (que estava nomeado para Ministro em Stockholmo quando 
rebentou a Revolução em 1820), continuando o exercer o lugar de Encarregado de Negócios em 
Londres, em quanto não chega áquella Corte o Ministro que se acha nomeado para ir residir 
junto a S. M. Britânica, D. José Luiz de Sousa

In the article “O governo de D. João e o tráfico de escravos: a convenção de 1817 
e a sua repercussão na América Portuguesa,”9 Guerreiro is mentioned as an employee 
of the Portuguese Embassy in London: 

Entre os embaixadores portugueses em Londres destacam ‑se Cipriano Ribeiro Freire, embaixador 
português durante o ano de 1816; o Conde de Palmela, embaixador e plenipotenciário português, 
entre outubro de 1816 a 1818; e Rafael da Cruz Guerreiro, provavelmente, secretário da 

Embaixada e autor de ofícios datados a partir de 1818 e 1819.

8 Gazeta de Lisboa. Chronica Constitucional de Lisboa, n.º 12, de 8 de Agosto de 1833, p. 49.
9 Almanack Braziliense, n. 4, São Paulo, nov. 2006.
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274 In the article “The Inception of Russo ‑Brazilian Relations (1808 ‑1828)” by RH 

Bartley10, Guerreiro himself, alas, is mentioned only in several lines in the footno‑

tes11 in reference to these rather stiff relations in the first three years of the reign of 

Nicolay I. 

The complex dynastical Portuguese ‑Brazilin issues shed some light on how 

difficult it was for Guerreiro to perform his duties as the Portuguese Envoy at that 

period,12 but even more so, in the next, when in 1828, the Portuguese throne was 

seized by the so ‑called Usurper Don Miguel I, who proclaimed himself King. 

Guerreiro’s situation become even more complex: as being a royalist and a supporter 

of “the Usurper King”, and on those grounds, had in staff of the Embassy, in the rank 

of the secretary, a political and personal enemy amid José Maurício Correia 

Henriques, who in 1828 declared himself an opponent of “the Usurper” D. Miguel 

and in 1831 was “appointed” representative to Russia of Don Pedro and Queen 

Maria13, and in this quality had a direct contact with Count Nesselrode.14 Only three 

years, after coming to the throne, Emperor Nicolay I finally restored relations with 

Brazil in their previous fashion.15 

The information collected from different sources about Guerreiro has elucidated 

some stages of his diplomatic career, which are further expanded by several encyclo‑

pedic articles16:

10 Journal The Hispanic American Historical Review (Vol. 56, No. 2 , May, 1976, p. 217 ‑240, published by: Duke 
University Press).

11 Reference to several dépêche notes of Rafael da Cruz Guerreiro to Conde de Porto Santo , sent by him to his 
government in the period 1824‑1826, which are preserved in ANNT. Legação de Portugal na Rússia,caixa 
16 (1824‑1825, caixa 17(1826‑1828).

12 After coming to the throne in December 1825, Tzar Nickolay I, declined to acknowledge the King of the 
United Kingdom of Portugal, Brazil and Algarve, João VI as Emperor of Brazil.

13 D. Pedro was the Regent on behalf of his minor daughter D. María (Rio de Janeiro, April 4, 1819 – Lisbon, 
November 15, 1853) . She became Queen Maria II de Portugal in 1834 after the death of her father.

14 Nesselrode Carl Vassilevich – Carl Robert, Count (1780‑1862), since 1816 Minister of Foreign Affairs, since 
1818 Vice‑councilor, and since 1845 – State Councilor of Russia.

15 This decision was fostered by an important event: the natural scientist Georg Heinrich von Langsdorff 
(18.4.1774 – 29.6.1852) – member correspondent (since 1803) and plenipotentiary academic (since 
1812) to the St. Petersburg Academy of Science, and 1812 General Council to Rio de Janeiro had com‑
pleted in October 1828 his long running natural investigation expedition in the inner regions of Brazil. 
Langsdorff ‘s report on the results of the expedition forebode great perspectives for Russian trade relations 
with South America.

 Nicolay I, immediately promoted Franz Franzevich Boreli (1775 ‑1832) – up till then, the Russian 
Charge d’affaires at the Brazilian Court (first located in Rio de Janeiro, and since 1821 in Lisbon) Envoy 
solely in Brazil (3.10.1828 – 20.12.1831).

16 Grande Enciclopédia Luso Brasileira Vol. XII, Guerreiro, Rafael da Cruz.
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275“Rafael da Cruz Guerreiro, official of the Foreign Affairs Ministry was the first 

diplomatic representative of Portugal in Denmark in 1796 ‑1797; [and] Secretary in 

the London Embassy from 1812”.

The Genealogical references on Guerreiro on GeneAll.net completely confused 

me. According to them, Guerreiro was born around 1790 (!). He has 2 (!) marria‑

ges: first with Eveline Clamouse Palyart, born around 1790 (!), and the second with 

the Russian (!) Praskovja Alexeevna Sverchkov, born in 1802(!). He had from his first 

marriage a son Inácio da Cruz Guerreiro, 1º visconde de Vale da Gama (Grande 

Londres, 12.03.1812 + Sintra, 31.07.1877).

As it turned out later, there is only one true fact in the entire reference – 

Praskovja Alexeevna Sverchkov was indeed in a 1st marriage with someone called 

G‑V ‑erero (as his name is written in Russian sources). The rest of the details on 

Guerreiro ‑father are incorrect. We already know from the epitaph that he was born 

in Lisbon on October 14, 1772 and died on February 9, 1844 in St. Petersburg. He 

was married only once and his wife, together with their only one son, lived all the 

time with her husband in Russia, right up to his death. 

I reached the conclusion that the clue to putting the puzzle on Guerreiro toge‑

ther, was in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of Portugal. I, as a Pushkin 

researcher, was primarily interested in the Guerreiro’s dépêche, in which he, being a 

Portuguese envoy, could not have omitted informing his government about the tra‑

gic event which had stirred up the whole country – the death of the greatest Russian 

Poet on January 29, 1837. A similar dépêche was sent by all diplomats accredited to 

Russia to their respective governments. 

While I was contemplating, how to obtain an entrance to the Portuguese archi‑

ves, her Majesty, Serendipity, came to my rescue. I received a letter on my website 

(www.pushkin ‑book.ru) from the Portuguese writer Jose Norton17 who was interes‑

ted in the original French manuscript “Le Journal de la Comtesse Ficquelmont”. He 

needed the text, as he wrote, to get acquainted with the ways of life of the high socie‑

ty of St. Petersburg in the first third of the XIX century, where the main character of 

17 José Norton, an economist, kept track of his professional life a deep interest in archeology and history of 

Portugal, and has written several papers in these areas, including the biographies of General Norton de 

Matos and Pina Manique. Author of the history books: The Last Tavora (Livros d’Hoje, 2007), The Millionaire 

Lisbon (Livros d’Hoje, 2009).
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276 his next book lived. Juliana de Almeida Hoyenhausen, Countess Stroganov through 

her second marriage18 to a Russian diplomat, Count Grigory Alexandrovich 

Stroganov, whom the widow wedded in Dresden on July 12, 1827 – only half a year 

after her late husband’s (Conde da Ega Aires José Maria ) death on January 12, 1827. 

At that point, Count Grigory Alexandrovich Stroganov was also widowed with seven 

adult children from his first marriage with Countess Anna Sergeevna Trubetskoy 

(1765– 21.X.1824). 

Countess Yuliana, was known in Russia by the name Yulia Petrovna, in 1862 was 

granted the status of Lady ‑in ‑waiting to the Russian court. After the death of her 

second husband her stepsons granted her an annual alimony of 100 000 franks. She 

lived until old age and deceased in St. Petersburg in November 14, 1864. The famous 

Stroganov Palace with its rich collection of art, which presumably passed into her 

lifetime possession, in fact was owned not by Count G.A. Stroganov, but by his youn‑

ger brother Count Pevel Alexandrovich Stroganov. After the death of the latter in 

1817, the palace was inherited by his daughter Natalia Pavlovna Stroganov, who 

married her cousin Sergey Grigorjevich Stroganov.19

I allowed myself this brief excurse into the biography of Count and Countess 

Stroganov, as it turns out; their lives were interconnected with the life of Pushkin: 

Count Stroganov was the great ‑uncle of Natalia Goncharov ‑Pushkin – the wife of the 

Poet. Thus related, Stroganov not only conversed with Pushkin, but together with his 

wife Yuliana, played a somewhat unseemly role in “the story of the duel of the Poet” 

and the proceeding tragic three ‑day agony. Further research proved that Yuliana was a 

friend of Guerreiro, from the very beginning of his stay in St. Petersburg until his very 

death (which she mentions in a letter to her sister Henriette dated April 1, 1844): 

“J’ai enterré mon pauvre Mr. Guerreiro, ancien ministre de Portugal, mon vrai ami, homme a 

honorer ici qu’il etait honorable, aussi regretter qu’il etait regrettable”.

18  Stroganov Grigory Alexandrovich, Count (1770–1857), ambassador of Russia in Sweden, Turkey and Spain, 
chief chamberlain, member of the State Council, acting secret advisor. Stroganov was in Spain between 
18.4.1805 – 4.2.1810 [according to the “List of High Ranking Officials to the Ministry of Foreign Affairs, 
1802 ‑1902 and Chief of Ambassador’s Order and Collegiate”. Account of the history of the Ministry of 
Foreign Affairs 1802 – 1902 .– 2002.– ISBN 5 ‑7133 ‑1145 ‑7]. 

19 Pavel Alexandrovich Stroganov, Count (7 June 1772 – 10 June 1817) –  The Russian Military and Statesman; 
general ‑lieutenant, general adjutant. His eldest daughter is Natalia Pavlona (1796–1872); her husband 
(since 11.02.1818) Sergey Grigorjevich Stroganov (1794, Moscow – 1882, St. Petersburg) – the sta‑
tesman, archeologist, Maecenas, collector of Art, mayor of Moscow, was the eldest son of Count G.A. 
Stroganov and succeeded the Count title from uncle and brother ‑in ‑law.
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277Here I want to underline the fact that their friendship was established by Mr. 

José Norton20 through the letters of Yuliana Stroganov to her Portuguese relatives, 

found in the Portuguese Archives.21 They helped establish some of the episodes of 

the “sorrowful life” of the Portuguese Envoy in St. Petersburg.

My further account is about the woman, that the genealogists “proclaimed” the 

second wife of Rafael Guerreiro – Praskovja (Polina) Alexeevna Sverchkov. A letter 

from Yuliana to her sister Henriette in Lisbon (according to the content probably 

dated end of 1844, if we assume that Inácio da Cruz Guerreiro was born in 

12.03.1812) helps understand whose wife she in fact was.22 

“Il c’est trouvé ici dans des circonstances difficiles dont il est sortie avec honneur; il a trente 

deux ans, mais a 20 ans il a épouse une petit folle de 16 ans nièce du Comte de Nesselrode. Ce 

mariage a été fort malheureux et le divorce s’en est suivi. La famille de la jeune folle est puis‑

sante se qui a exposé le jeune homme a beaucoup d’inconvénients, qu’il ne pouvait êviter parce 

qu’il ne pouvait pas quitter son Père mourant”. 

It can be assumed from this letter that the niece of Count Nesselrode, Praskovja 

Sverchkov, was the wife not of Rafael Guerreiro, but of his son. I found confirmation 

of that fact in Russian sources: Sverchkov, Praskovja Alexeevna had a first marriage 

with some “Gverero” and a second to General V.V. Zinovjev 23 Her father, Sverchkov, 

Alexey Vassiilevich (1788 or 1791 – February 16, 1828) was a diplomat and between 

1815‑1816 agent of the Russian government in Rio de Janeiro – officially named 

Charge d’ Affaires. Between 1818 ‑1828 Sverchkov was Charge d’ Affaires to Florence 

(and from 1822 also to the principality of Lucca) and since 1828 – an envoy to the 

same courts; valid councillor of state. His children were Dimitriy, Maria and Praskovja 

from his marriage to Elena Dmitrievna Gurjev (died in March 6, 1834) – the dau‑

ghter of Count D.A. Gurjev – the Finance Minister to Alexander I, and the sister of 

20 The first letter from Mr. Norton, gradually grew into lively exchange of letters, with a fruitful result – the 

book The Last Tavora by José Norton intrigued the Moscow Publishing House Minuvshiee, which prepares 

it for publishing in Russian, including it in their series dedicated to the 200th anniversary of 1812 

wars. 
21 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Casa Fronteira e Alorna, nş 232, M ‑IX ‑13 85, M ‑IX ‑13 102.
22 Quoted letters have been kindly provided to me by José Norton. 
23 Sverchkov Polina Alekseevna (1816 ? ‑1883), the eldest daughter of Sverchkov Elena Dmitrievna; her first 

husband (since March 1832) was Inácio da Cruz Guerreiro (3/12/1812 ‑1877), 1º visconde de Vale da 

Gama (since June, 19th 1867), the second husband – Zinovjev Vasily Vasiljevich. 
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278 Maria Dmitrievna, the wife of Count Nesselrode. They are mentioned in the book of 

the famous Russian memoirist – Alexandra Smirnoff ‑Rosset, who recreates her con‑

versations with Maria Dmitrievna: 

“Dmitriy (the son of Nesselrode) and Sverchkov (nephew, also Dmitriy) study well by Badaless. 

My sister and my two pretty nieces live in the Tsarskoe [Selo], – Polina is especially pretty, 

while Marie has a great sense of humour”.24 

There is also a note on Polina and her mother Elena in the diary of Countess 

Ficquelmont from October 7, 1830, on the occasion of the departure from St. Petersburg 

of the Brazilian diplomat Marquis Rezende and the Portuguese poet Almeida: 

J’ai revu Mme Swertchkoff. Elle est aussi laide qu’autrefois, mais aussi bonne personne. La fille 

ainée qu’a dix ans,25 est une belle personne. La Marquis Rezende et Alméida sont partis. Ce 

dernier m’a laissé un superbe perroquet en souvenir.26

This pretty madcap became at age sixteen in 1832, the wife of the twenty year 

old Inácio Guerreiro, who from a young age was an employee of his father at the 

Embassy of Portugal in St. Petersburg. Some of the official letters from Rafael 

Guerreiro27 were handwritten by Inácio, the reason for which is most probably the 

frequent malaises of his father, suffering from tuberculosis. The strange and brief 

marriage of Inácio, is very likely to have taken place with the support of his father, 

who, we can assume, was on good terms with the father of his future daughter ‑in‑

‑laws – the diplomat Alexey Sverchkov, from the time of his office in Rio de Janeiro. 

Some information has been preserved, that Sverchkov had “enjoyed the respect and 

trust of King Juan”.

24 A.O. Smirnoff‑Rosset. Diary. Memoires. Nauka, Moscow, 1989, p. 316–317. Tsarskoe Sel o– St. Petersburg coun‑

tryside, where one of the summer palaces of the Royal family was located.
25 According to this record in the Diary of Dolly Ficquelmont, Praskovya (Pollina) was 10 years old in 1830, 

which dates her birthday to 1820, and her marriage to Inasio Guerreira to 1836. However, Countess 

Stroganov mentions, in her letter to sister Henriette, that Inasio married at the age of twenty i.e., in 1832, 

if his birth date (March 12, 1812) is correct. It can therefore be assumed, that Countess Ficquelmont was 

mistaken about the age of the girl, which she probably defined solely on the basis of physical appearance.
26 “I once again met Madame Sverchkoff. She is still just as ugly as before, but just as kind. Her older daughter, 

who is 10 years old is beautiful. Marquis Rezende and Almeida have left. The latter has given to me as a 

keepsake one magnificent parrot”. 
27 Discovered by Jose Norton in Arquivo Histórico ‑Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros – 

Legaçăo de S. Petersburgo – Caixa 265”.
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279After the death of Rafael Guerreiro, his wife and her son moved back to Lisbon. 

We learn this from the letters of Countess Juliana to her sister Henriette, in which 

she warmly recommends the family of her poor friend Rafael:

«Je vous recommande bien chaudement Mme Guerreiro et son fils qui nous quitte pour aller 

s’établir à Lisbonne. Depuis dix ‑huit ans cette excellente famille est connue de moi sous les rapports 

le plus intimes. Le Père a été nombre d’années ministre de Portugal ici et a toujours jouit d’une 

grande considération parmi nous: S. M. L’Empereur en faisait un cas tout particulier et lui accordait 

une estime bien mérité. J’ai trouvez en lui un véritable ami et je déplore bien vivement sa perte. 

Depuis un grand nombre d’années il s’était retiré parce que sa santé était déplorable. 

Mme Guerreiro est une bien bonne femme qui a beaucoup d’amitié pour moi ce que j’espère sera 

une bonne recommandation près de vous: accueillez la bien et tâchez de lui être utile dans notre 

pays dont elle est absente depuis si longtemps. Son fils, libre de ces actions par la mort de son 

Père désire être utile à son Pays et entrer au service. Dé qu’il a perdu son Père il avait écrit au 

Duc de Palmela pour se mettre à disposition de la Reine mais le Duc ne lui a jamais répondu, 

ce que le décide à se rendre lui même au Portugal. Parlez je vous prie, parlez en sa faveur à la 

Reine et au Roi: c’est un garçon d’esprit et d’instruction qui pourra servir avec distinction son 

Pays. Il c’est trouvé ici dans des circonstances difficiles dont il est sortie avec honneur; il a 

trente deux ans, mais à 20 ans il a épouse une petit folle de 16 ans nièce du Comte de 

Nesselrode. Ce mariage a été fort malheureux et le divorce s’en est suivi. La famille de la jeune 

folle est puissante se qui a exposé le jeune homme a beaucoup d’inconvénients, qu’il ne pouvait 

éviter parce qu’il ne pouvait pas quitter son Père mourant. Enfin après avoir mis en ordre les 

affaires de son héritage le voilà libre d’aller se établir chez vous ou il désire se rendre utile. Aidez 

les, ma chère sœur, et soyez bien accueillante pour la bonne Mme Guerreiro. Je les recommande 

aussi à Frederic. Elle pourra vous donner biens de mes nouvelles en détail car je la voyant beau‑

coup. Tout ce que vous pourrez faire pour elle m’ira droit au cœur»28.

Some words on the further fate of some of my heroes. Praskovja Alexeevna 

Sverchkov later married Zinovjev Vasily Vasilievich (1814–1891) – general of the 

infantry, a general aide ‑de ‑camp, since 1868 the hofmarshal of the successor to the 

throne [the future Emperor Alexander III], since 1881 managed the Emperor’s Court 

and also the affairs and office of the Emperor’s children. 

28 Excerpt from the letter of Countess Stroganov from St. Petersburg, (undated but probably from the end of 

1844):
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280 Soon after returning to Portugal from St. Petersburg, Inácio da Cruz Guerreiro 

remarried Emma Sofia Bond (born on 24.04.1821). On April 24, 1847 they had a 

baby girl, Albertina Emma Louiza, who in 1868 married 1st Viscount Chanceleiros 

Sebastião José de Carvalho (January 11, 1833 – June 13, 1905), Bachelor of Law, a 

huge Portuguese Landlord and wine producer and politician: he was a Minister of 

Public Affairs in the cabinet of Prime Minister Duke António José de Ávila (1870‑

‑1871) and later (1892 ‑1893) – in the cabinet of Prime Minister Jose Dias Ferreira. 

In Portugal, Inácio da Cruz Guerreiro continues his diplomatic carrier, represen‑

ting Portugal in various foreign courts. On June 19, 1867 he is honored with the 

Title Vale da Gama.

After being removed from duty of Envoy August 1833, Rafael da Cruz Guerreiro 

continued living with his family in St. Petersburg, as a private citizen, although, 

according to some Russian sources, in 1837, he lived in the quality of Portuguese 

Envoy in the House of Rall on the 39, Anglijskaya riverside road (currently 72).29 This 

street has traditionally housed foreign missions. During the 30’s of the nineteenth 

century, this area housed the residencies of the English, Neapolitan and Saxon 

Ambassador. The Dvorzovaja riverside road blended into Anglijskaya where the mansions of 

the Austrian, Bavarian, Danish, Sardinian, French, Swedish missions stood. The beau‑

tiful two ‑storey house, occupied by Guerreiro, at that time was the second last buil‑

ding on the Anglijskaya. Currently, the building is under the jurisdiction of the State, 

and it is preserved as a perfect example of eclecticism. Although it was originally 

built (in the second half of the 1730’s) in the style of Anninsky (the epoch during 

the reign of Empress of Russia Anna Yoannovna). The house was owned by Baroness 

Elizabeth Rall, the daughter of the large sugar manufacturer Moll’vo and the wife of 

Baron Alexander Rall – banker, musical connoisseur, founder and Maecenas of the 

New Music Society (1778) and in 1802 the St. Petersburg Philharmonic Society. 

Their house became the center of the musical life of the capital. Alexander Francevich 

Rall played the violin and fortepiano well, while his wife was a gifted pianist. Their 

musical evenings hosted the entire St. Petersburg’s elite: the aristocracy, diplomats, 

wealth traders and bankers. The spouses together performed on 4 hands, practically 

the entire piano repertoire of that time. Their large concert hall hosted all the famous 

29 A.M.Gordin, M.A. Gordin “Former St. Petersburg. The Age of Pushkin”. Publishing House Pushkinsky Fond,  

St. Petersburg, 1999, p. 184.
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281musicians that visited St. Petersburg. It can be assumed that the Guerreiro family also 

frequented these musical evenings.

As, it was already mentioned earlier, José Maurício Correia Henriques (November 

5, 1802 – February 7, 1874), since 1831 was “appointed” as a missionary in Russia, 

first to Don Pedro and Queen Maria, and after the defeat of Miguel and proclamation 

of Maria II da Gloria, Queen of Portugal in August 1834, he remained an unofficial 

representative of his country in St. Petersburg until 1838. On April 10, 1838, his 

wife, Adèle Louise, Comtesse de Paoli ‑Chagny died (February 5, 1799 – April 4, 

1838), to whom he was married since February 12, 1820. And in the end of May 

1838 we find his name listed among the travelers on the passenger ship Nicolay, 

going from St. Petersburg to Europe. His travel companions turned out to be two 

sisters – famous beauties, Countess Emilie Musin ‑Pushkin and Alexandra (Aline) Stjerneval, 

going to Germany to meet there their third sister who was being treated at the spa 

springs – the beautiful Aurora Karamzin. The sisters were escorted by their mother, 

their brother, the four children of Emile Stjerneval and their nannies and educators. 

The trip turned out to be a rough one from the very beginning. There were ice blo‑

cks still floating in the Finnish Gulf brought down by the Neva River from the Ladoga 

Lake, which hampered and endangered the floating of the ship. Prior to arriving to 

Travemünde, during the night a fire broke out on the ship. Half ‑dressed the passengers 

were delivered to the shore in live saving boats. Covered in sheets and blankets, they 

roamed like ghosts along the desolate cliff coast. The shivering in the cold Aline 

Stjerneval was approached by a man who put his coat on her shoulders. This chevalier 

turned out to be our friend José Maurício Correia. The proceeding romance ends up 

in a marriage bond in just over a year’s time. On August 4, 1839 Aline Stjerneval30 

becomes his wife. She gave birth to three children: Aline Correia Henriques – April 

14, 1840; Emilie Correia Henriques April 17, 1842 and son Pedro Maurício Correia 

Henriques. On March 30, 1843 with a decree by the King, José Correia was titled 

Baron, and on January 10, 1854 – Viscount; further on January 26, 1871 with a 

decree of the Portuguese King Louis I titled Count. In 1845 Councilor José Correia 

is appointed Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Portugal in Rio de 

Janeiro, and from July 1, 1845 till 1848 in St. Petersburg. 

30 Alexandra (Aline) von Stjernevall (04.10.1812 – 4 October 1812 – Lisbon, 1.01.1851), from a noble family, 

immigrated from Sweden to Finland. Together with her sisters Aurora Demidov – Karamazin and Countess 

Emilie Musin ‑Pushkin, passed of as St. Petersburg principal beauties. 
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282 The information of the characters in this article for sure needs further research. 

I myself still do not give up hope that there is a letter in the Portuguese archives 

(even if not official, but at least private note) from Rafael da Cruz Guerreiro, in 

which he informs about the tragic death of Alexander Pushkin. They were surely 

acquainted through the circles of St.Petersburg high society. They could have become 

good acquaintances through his friend, the French Ambassador Barante, and through 

Baroness Elizabeth Rall, whose daughter Alexandra was married to the known archi‑

tect and portraitist Alexander Bryullov who in 1832 painted the famous portrait of 

Natalia Pushkin.NE
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283Fernão Mendes Pinto e a Peregrinação

João Sabido Costa*

Fernão mendes Pinto foi um aventureiro e escritor que viajou pelo Oriente quando a Europa 

– através de Portugal – iniciava os contactos regulares com aquela parte do globo.

Da sua vida, pouco ou nada se pode provar, para além do que ele próprio conta 

no seu livro, Peregrinação, e de alguns documentos, a saber, duas cartas suas, datadas, 

respectivamente, de Malaca, a 5 de Dezembro de 1554, e de Macau, a 20 de 

Novembro de 1555. Ambas se referem ao período em que pertenceu à Companhia 

de Jesus. Outras Cartas de Jesuítas, inclusive do próprio São Francisco Xavier, só 

cobrem, também, esse período da sua vida.

Quase tudo o que dele se sabe se baseia, assim, nos próprios escritos, dos quais 

parte deles poderão não ser inteiramente verdadeiros, pelo menos no que respeita a 

ser ele o protagonista de todos os feitos que descreve.

Como data de nascimento, em Montemor ‑o ‑Velho (segundo a Peregrinação), teria 

vindo para Lisboa com “10 ou 12 anos” (sic), no “tempo” em que se quebraram os 

escudos pela morte de D. Manuel, a 13 de Dezembro de 1521. Nesse sentido, teria 

nascido entre 1509 e 1511, sendo 1510 o ano médio dessas datas.

Já na sua mencionada carta de 5 de Dezembro de 1554, parece referir ter nas‑

cido há quarenta anos, assim se situando o seu nascimento em 1514.

Em Lisboa, entra ao serviço de uma casa fidalga, da qual, passado ano e meio, 

tem de fugir por razões que não esclarece. Dirigindo ‑se ao cais de Alcântara, embarca 

numa caravela para Setúbal, tendo, no decurso dessa viagem, sido feito prisioneiro 

de um corsário francês, que acaba por o desembarcar em Melides, de onde de novo 

se dirige para Setúbal. O seu objectivo de rumar a Setúbal pode, assim, não ter sido 

tão casual como parece na sua descrição, tal resultando, porventura, de nessa cidade 

se encontrar então o Rei, oferecendo ‑se junto da Corte melhores perspectivas de 

colocação. 
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284 Aí, entra primeiro ao serviço de um fidalgo do Mestre de Santiago, Francisco de 

Faria1, durante quatro anos, servindo depois o próprio Mestre, por ano e meio. 

Em 11 de Março de 1537 embarca para a Índia numa armada que descreve 

como de “cinco naus2”, começando assim a parte mais impressionante da vida por 

ele descrita na Peregrinação. A sua ida para o Oriente não terá, aliás, sido caso isolado 

na família, sabendo ‑se de um irmão seu, Álvaro Mendes, em Malaca, no fim da pri‑

meira metade de Quinhentos.

Peregrinação Como referido no próprio título da obra, retido nalgumas edições3, ele foi, 

durante vinte e um anos, soldado da fortuna, mercador, agente e embaixador – expe‑

riências que, como se verá, poderão não ter sido todas próprias, mas que são por ele 

assumidas no livro. 

A ideia de escrever o que vira e testemunhara (ou ouvira) no Oriente parece 

ter ‑lhe, em parte, sido incutida pelo Padre ‑mestre da Companhia de Jesus – como 

referido por Pinto na sua carta de Dezembro de 1554, embora acrescente que “eu o 

farei, não como devo, se não como intender”4. Tal inseria ‑se no projecto geral de 

recolha de informações sobre o Oriente propugnado pelos Jesuítas5, de que terá 

também resultado a Enformação da China, tomada em Malaca, em 1547, por Francisco 

Xavier, texto que poderá, segundo alguns, ter igualmente sido escrito pelo próprio 

Fernão Mendes Pinto. 

E como escreve na Peregrinação6, quis (também) deixar a narrativa aos seus filhos, 

para que eles pudessem conhecer a sua vida no Oriente.

1 O nome Faria terá, aliás, uma importante presença na Peregrinação, começando por Pêro de Faria, que foi 
capitão de Malaca, e seu filho Álvaro de Faria, capitão ‑mor do mar. O mais famoso será António de Faria, 
que Mendes Pinto encontra em Patane, capitão de uma fusta e enviado por Pêro de Faria para “(...) fazer 
ali certo negócio com el ‑rei e assentar com ele de novo as pazes antigas que tinha com Malaca (...)”– 
Peregrinação, Vol. I, pág. 104. Este será um dos mais salientes personagens da obra. Também em Liampó, zona 
de comércio português na China, será feita uma exaltação heráldica dos Faria.

2 Ver nota 13 do Vol. I da Peregrinação, pág. 22.
3 Pinto, The Peregrination.
4 Aliás, na sua carta de 1555 ele salienta a impossibilidade de tudo descrever, sem selecção e escolha dos factos 

a narrar. Como ele diz, no Pagode de Tinagogo (Pinto, Vol. II, pág. 113): “E porque não me atrevo a contar 
por extenso o muito que nisto há para dizer, calarei muitas coisas, de que outros que as souberam dizer 
melhor que eu porventura fizeram muito caso”.

5 Como diz Luís Filipe Barreto (pág. 303), a “(...) recolha, tratamento e selecção de actualizada e verdadeira 
informação sobre a Ásia Oriental”.

6 Vol. I, pág. 19.
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285Na verdade, a obra descreve uma viagem acidentada pelos mares e terras do 

Oriente, no decurso da qual o seu protagonista testemunha alguns dos principais 

acontecimentos que, nessa época, marcaram essa área do globo ou, pelo menos, 

alguns dos principais que assinalaram os contactos entre a Europa e o Oriente, atra‑

vés da presença dos portugueses nessa região.

A origem dessas narrações é duvidosa. Provavelmente, algumas delas terão 

mesmo sido presenciadas pelo autor; outras serão retiradas de testemunhos, orais ou 

escritos, alheios7. Sem dúvida, pelos percalços que teve a sua vida, pelo menos alguns 

dos episódios que narra é provável que tenham ocorrido com ele. Nesse sentido, as 

viagens pelo Oriente não deviam ser fáceis, nem para pessoas de pouca resistência, 

para que Fernão Mendes Pinto não as pudesse ter vivido. Não se pensa, contudo, que, 

nesse tipo de vida, tenha conservado apontamentos do que viu, para além do que a 

sua memória registou, o que nunca poderia ter sido tanto.

A narrativa de Pinto exigiu ‑lhe, assim, refazer as suas recordações e, sem dúvida, 

recorrer a testemunhos alheios, bem como a referências culturais e religiosas, inclu‑

sive ocidentais8, para a tornar consistente. 

De notar que, em muitas descrições, Mendes Pinto usa o plural, abstendo ‑se de 

transmitir sensações e sentimentos pessoais que seriam de esperar da parte de quem 

se encontrou envolvido em combates mortais, grandes lutas corpo a corpo ou naufrá‑

gios clamorosos. Nalguns pontos, como quando refere9, na sua partida de Moçambique, 

que parte dos navios da armada fora para Diu e a outra parte para Goa, não indica para 

qual das cidades ele mesmo se dirigira, embora no capítulo seguinte afirme encontrar‑

‑se já em Diu10, dando a entender ter acompanhado os primeiros.

7 Diz Luís de Sousa Rebelo (“Introduction”, in The Peregrination, pág. XXI): “No doubt he acquired his knowledge from 
numerous sources: from his own direct observation certainly, but also from the experience of his Portuguese colleagues, from natives in 
the countries concerned, from traders who trafficked up and down the coast and, particularly in the case of China, from books. To this 
vast assemblage of material he gives coherence and vitality by imposing on it the unifying structure of autobiography, of one man’s 
experience”. A grande obra de Pinto insere ‑se, assim, também, na série de “(...) recolhedores de materiais 
vários que acabam por actualizar, copiar, melhorar, deixando a sua marca individual explícita, não por 
serem autores, mas tão só os últimos fazedores de corpos de um colectivo saber (...)” (Barreto, pág. 308), 
não obstante, muito mais do que isso, a Peregrinação ser uma verdadeira obra literária.

8 Por exemplo, e embora nada tenha a ver com o conteúdo narrativo, sente ‑se alguma reminiscência de  
S. Paulo, quando escreve: “(...) vinte e um anos, em que fui treze vezes cativo e dezessete vendido (...)” – 
Peregrinação, Vol. I, pág. 19. Alguns autores apontam também, na descrição da Corte de Pequim, o recurso à 
invocação de cultos europeus como o do Espírito Santo, introduzido em Portugal pelos franciscanos. No 
capítulo 85 compara os religiosos chineses “da vida austera” aos Capuchinhos europeus.

9 Peregrinação, Vol. I, pág. 23.
10 Pinto, Vol. I, pág. 24.
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286 Curiosamente, os aspectos numéricos de certas descrições parecem resultar de 

técnicas de mnemónica, como provavelmente as então treinadas e cultivadas pelos 

Jesuítas, podendo ter sido estes a fonte de algumas narrações11.

O génio da sua obra consistirá, assim, em ter dado um nexo narrativo e dramá‑

tico a uma fase completamente nova da História da Humanidade, procurando levar 

ao conhecimento do público leitor terras, povos e costumes, os quais, por serem 

quase totalmente novidade, não careciam – por impossível – de ser descritos com 

rigor que obviasse a que aspectos em branco ou menos esclarecidos fossem reforça‑

dos com imaginação, intuição, ou mesmo invenção, próprias ou alheias. Como refe‑

re Luís de Sousa Rebelo12: “(...) printed books, still quite rare, combined prosaic fact with embe‑

lishments, marvels, rumours and wish ‑fulfilments which showed the persisting influence of oral tradition, 

with its familiar habit of “improving” facts during the narration of them”. E diz também Wenceslau 

de Moraes: “Mendes Pinto escreveu muitos erros, é certo; mas quem não os come‑

teu, escrevendo da China, escrevendo do Japão, escrevendo de todos os países exóti‑

cos, há perto de quatro séculos, e quem não os comete ainda hoje?”13

De notar, ainda, que, na Peregrinação, surgem frequentes erros quanto a dias da 

semana, dias do mês, meses e mesmo anos.

Independentemente da veracidade do que escreveu, ficou ‑lhe, também, para a 

posterioridade atribuída a alcunha de “Mentes? Minto”, que poderá derivar, tanto da 

incredulidade causada pelas descrições aparentemente fantásticas de um mundo 

novo, como da percepção de não poderem ter sido todas vividas por um só homem. 

De todas as formas, também, nessa época, o autor desconhecido do Libro y Relacion de 

las Grandezas del Reyno de La China, entende dever acautelar narrativas tão fantásticas que, 

sendo verazes, despertariam a incredulidade do povo do Ocidente14. Afinal, o que se 

pretenderia era a produção de uma cultura intelectual especializada, mas de vocação 

inter cultural15.

11 Como, entre muitas outras, e a título de exemplo, na descrição do cortejo de condenação à morte do 

Xemindó (Pinto, Vol. II, pág. 253): “(...) cento e sessenta elifantes armados com seus castelos , cobertos de 

toldos de seda, os quais todos por ordem de cinco a fileira, faziam trinta e duas fileiras; detrás destes, pela 

mesma ordem de cinco a fileira, vinham quinze de cavalo com bandeiras pretas tintas de sangue (...)”.
12 Peregrination, “Introduction”, pág. XVII.
13 Moraes, pág. 50.
14 Barreto, págs 340 e 341.
15 Barreto, pág. 348.
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287Aspectos linguísticos No decurso de tantos anos no Oriente, e perante a ausência de qualquer 

língua de comunicação – pelo menos ocidental – comum, Fernão Mendes Pinto deverá 

ter aprendido, melhor ou pior, alguma língua oriental. Nunca, porém, ao ponto de 

entender com tanta perfeição todos os discursos de personagens orientais que repro‑

duz (mesmo que os tivesse pessoalmente ouvido) e, muito menos, de ler narrativas e 

descrições, como parece dar a entender em alguns pontos. A presença de um intérpre‑

te, nalguns episódios referida, ultrapassaria essa dificuldade. Mas nenhum intérprete 

seria, pelo menos naquela época, omnipresente e, certamente, omnipotente.

Isso dificulta também a própria percepção de quais as terras descritas ou percor‑

ridas, das quais apenas algumas poderão ser identificadas, pelo contexto da narrativa, 

ou pela retroversão da transcrição portuguesa que Pinto faz da sua fonética16.

Exercício interessante – e que porventura já terá sido feito por especialistas, 

embora também pareça, à partida, extremamente dificultoso – seria, com base nas 

línguas orientais e do Português da época (incluindo a fonética), entender como 

Mendes Pinto terá chegado a algumas das transcrições de nomes asiáticos e a quais 

ele se poderá referir.

Terras visitadas Segundo o próprio título de algumas edições17, Pinto viajou pela Etiópia, 

Pérsia, Malásia, Índia, Birmânia, Sião, Cochinchina, Índias Orientais, China, Japão. 

No início da obra acrescenta Arábia, Tartária, Macassar e Sumatra – para além da 

região onde se encontrava o arquipélago classificado pelos orientais como a “pestana 

do Mundo”.

Mas, de acordo com Le Gentil18, de 530 nomes registados, apenas 186 conse‑

guem ser identificados. Alguns termos serão, mesmo, inventados. 

Segundo este autor, Mendes Pinto conhece bem as costas da Birmânia, Malásia, 

Samatra, Java, Sião, China meridional e a ilha de Siu ‑Giu. Muito menos conhecerá, 

por outro lado, as costas da Indochina e o interior de todas essas regiões.

Já as suas descrições da História da China nos aparecem por vezes confusas e, 

inclusive, imaginárias, como se constata, por exemplo, com a explicação que dá para 

16 O vocabulário português/europeu de fonetização do chinês terá começado com Tomé Pires, na segunda 

década do século XVI.
17 Pinto, The Peregrination.
18 Citado por Neves Águas, Introdução, in Pinto, Vol. I, pág. 15.
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288 a origem dos nomes das cidades de Pequim e Nanquim. Não deixam, por outro lado, 

de ser interessantes as referências feitas a alguns dos principais acontecimentos 

daquele país, como o da construção da Grande Muralha.

De destacar, também, a descrição aparentemente referente ao Dalai Lama.

Descreve também a ilha Léquia, nome então dado ao arquipélago de Ryû ‑Kyû, 

com considerações sobre o seu potencial para a expansão do Império Português, 

como aquelas que, semelhantemente, faz sobre o Reino de Sião. 

Descrição dos portugueses que encontra Fernão Mendes Pinto é muito pronto a descrever 

os portugueses que encontra ou cujas aventuras narra, indicando sempre que pode a 

sua terra de origem em Portugal. Nisto parece um contemporâneo repórter de guer‑

ra, cioso de transmitir os feitos e a vida dos seus compatriotas, procurando deles dar, 

para o público em casa, uma descrição o mais personalizada possível.

De notar a alusão a Diogo Soares de Albergaria, por alcunha “o Galego”. A con‑

fusão entre o hábito português de colocar alcunhas e a origem nacional que elas 

pudessem significar leva em que em algumas traduções da “Peregrinação”19, o 

mesmo Diogo Soares de Albergaria apareça indicado como sendo natural da Galiza, 

o que muito provavelmente não era. Esse tipo de confusões derivadas do menor 

conhecimento dos hábitos sociais e linguísticos em Portugal – hoje válidos como no 

século XVI – leva também historiadores, desta vez relativamente ao Brasil, a usarem 

o facto de Diogo Álvares Correia, o famoso “Caramuru” dos primeiros tempos da 

civilização brasileira, ser num documento apelidado de “Galego” como prova sufi‑

ciente da sua origem da Galiza e até da sua nacionalidade espanhola. 

Também se verificam elogios e destaques a algumas qualidades portuguesas (e 

seu surpreendente sucesso no Oriente), como relativamente aos dotes musicais de 

Gaspar de Meireles20.

Poucos nacionais de outras nações europeias são por ele descritos, embora tam‑

bém os haja. como aquele preso “alemão” (mas de Moscóvia) que encontra na 

China. A gente que se supõe com a mesma origem (“alimánis” de “Muscó”, que 

viajavam com uma senhora, expulsa de suas terras pelo Rei da Dinamarca, e seus 

filhos) se deveria a artilharia que Pinto encontra em Puxanguim.

19 Por exemplo, The Peregrination, pág. 225.
20 Pinto, Vol. I, Capítulo 116.
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289No cerco de Martaban, são referidos entre os mercenários de origem (pelo 

menos cultural) europeia ao serviço de sitiantes e sitiados, para além de portugueses, 

gregos e venezianos.

Alguns dos principais acontecimentos narrados

Presença portuguesa no Oriente e processo de globalização Na realidade, o grande aconte‑

cimento que Fernão Mendes Pinto descreve é o da presença portuguesa no Oriente, a 

um nível colectivo e organizado, e a sua inserção e acção modificativa nos esquemas 

de comércio regional que, de certo modo, integram num processo económico glo‑

bal. Não se trata, assim, de uma mera presença individual ou reduzida – como terá 

sido a da família de Marco Polo, por exemplo –, mas antes institucional e colectiva, 

que criava fortes ligações políticas, económicas e sociais.

Após as oportunidades criadas pela viagem de Vasco da Gama, a conquista de 

Goa por Afonso de Albuquerque, em 1510, deu início a uma ligação marítima regu‑

lar entre Portugal e o Oriente. Mas, como Albuquerque cedo percebeu, o comércio 

do Índico só podia ser viável para os portugueses se estes detivessem produtos para 

serem trocados por especiarias. Ora, na sua ausência, estes teriam de ser obtidos 

através do controlo português do comércio entre as várias regiões asiáticas. A expan‑

são portuguesa tende, assim, a estabelecer uma rede de pequenas possessões e esta‑

belecimentos comerciais na África, Golfo Pérsico, costa indiana do Malabar, Ceilão, 

arquipélago malaio e nas Molucas, alargando ‑se também a sua actividade à Indochina, 

Indonésia, China e Japão. Desse modo, desde “(...) a conquista de Malaca, em 1511, 

os mercadores portugueses absorveram rapidamente a experiência dos seus parceiros 

indianos, filipinos e indonésios, chegando a todos os portos comerciais da Insulíndia, 

da China e de todo o Oriente”21.

As acções dos portugueses, naturalmente, nem sempre foram pacíficas, incluindo 

conquistas (pontuais), alianças, protectorados, para além do comércio. Mas, como o 

provara a viagem de Pedro Álvares Cabral, era imprescindível uma posição de força 

para que Portugal se pudesse manter no Oriente. A presença portuguesa, pelo menos 

durante os primeiros tempos, resultou, assim, de um equilíbrio entre todos aqueles 

tipos de actividade, que tinha de ter em atenção um relacionamento inter ‑regional e 

21 Rodrigues, pág. 15.
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290 internacional local. O trinómio feitoria ‑fortaleza ‑armada foi a fórmula que daria a 

Portugal “(...) durante mais de um século o domínio militar, político e económico do 

oceano Índico (...)”.22 Tudo servia aos portugueses para descobrir os grandes centros 

de comércio, o prestígio das naus, a força das armas, as alianças políticas, o emparcei‑

ramento com os mercadores locais e mesmo com os piratas dos mares da China”23.

“Era na realidade um plano de domínio imperial gigantesco, traçado a régua e 

esquadro sobre o mapa (...)”24.

Mas, na realidade, a estratégia global oficial de Portugal para a Ásia subalterni‑

zou interesses regionais, mais fortes do que se julgava, o que esteve na causa de um 

desencontro de perspectivas entre os responsáveis por essa estratégia global e os que 

tinham de acorrer às necessidades locais, como os Capitães de Fortaleza, etc. “Desse 

desencontro nunca se conseguiu recompor o domínio português do Oriente, disper‑

sando por uma área extensíssima a sua capacidade de intervenção”25.

Aliás, à actividade oficial da Coroa Portuguesa somava ‑se, no cômputo da nossa 

presença local, toda uma acção “oficiosa” e privada, bem como religiosa. “Em alguns 

pontos, as populações chegaram a instituir Misericórdias26, as quais não necessita‑

ram de autorização régia e que, para certos efeitos, substituíram os municípios até 

ao século XVIII. Iniciativas de evangelização em dados pontos da Ásia, não partindo 

da Coroa, criaram localidades de gestão comunitária em que os missionários orga‑

nizaram confrarias de catecúmenos, como foi o caso do Japão e da China. Outras, 

como Timor, caíram sob a tutela de ordens religiosas, que as governaram pratica‑

mente sem prestar contas à Coroa”27. Por vezes, era a própria acção privada que se 

tornava indispensável para garantir a presença soberana portuguesa, como ocorreu 

com o papel de Diogo Soares de Albergaria na protecção de Malaca, induzida por 

conselho do próprio São Francisco Xavier.

Contudo, para as populações da Ásia e do Oriente, “(...) não é despiciendo 

verificar ‑se que ela (a presença portuguesa) significava o estabelecimento de relações 

directas com a Europa sem necessidade de um intermediário estranho (...). Novo 

22 Monteiro, pág. 195.
23 Rodrigues, pág. 15.
24 Monteiro, pág. 195.
25 Macedo, pág. 118.
26 A primeira Santa Casa de Misericórdia da Ásia nasce em Cochim, logo em 1505 (Barreto, pág. 117).
27 História de Portugal, pág. 220.
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291porém (também) era que o equilíbrio da região resultava de elementos políticos e 

militares oriundos de outras áreas, e até aí sem qualquer contacto: Portugal, Império 

Turco, Europa, Mar Vermelho e Próximo Oriente”28.

China e Macau Um tema interessante é o da tentativa de estabelecimento dos portugueses em 

território da China, cuja institucionalização foi tentada até ao nascimento de Macau, 

que pode ser considerado, sem dúvida, um prodígio da arte e sensibilidade diplomá‑

ticas (ou de diplomacia paralela, levada a cabo por privados) do século XVI, uma vez 

que só no século XIX, e por meios completamente diferentes, a Grã ‑Bretanha se vem 

a estabelecer em Hong ‑Kong.

Fernão Mendes Pinto ajuda ‑nos, assim, a percepcionar o que foi, muito antes do 

estabelecimento de Macau, a tentativa dos portugueses de criar uma base comercial 

na China, como por exemplo, pela sua descrição do que acontecia em Liampó, “(...) 

onde (...) havia muita gente portuguesa que aí era vinda de Malaca, de Sunda, de 

Sião e de Patane, a qual toda naquele tempo ali costumava de vir invernar”. Aí estava 

já instituída a forma de vida portuguesas, inclusive no que dizia respeito à constru‑

ção de igrejas e práticas religiosas.29.

Mas tudo de forma efémera. Como descreve, a certo ponto, Mendes Pinto sobre 

Liampó: “(...) porque soava então pela terra que era lá ida uma armada de quatro‑

centos juncos em que iam cem mil homens , por mandado de el ‑rei da China, a 

prender os nossos que lá residiam de assento, e queimar ‑lhes as naus e as povoações, 

porque os não queriam em sua terra, por ser informado novamente que não eram 

eles gente tão fiel e pacífica como antes lhe tinham dito”30.

Relativamente a Macau, onde os portugueses, segundo ele, puderam negociar a 

partir de 1557, deseja Fernão Mendes Pinto que a sua segurança seja “(...) mais certa 

e de mais duradoura do que foi a de Liampó (...)”31.

De qualquer modo, será de Fernão Mendes Pinto, então noviço jesuíta, o pri‑

meiro documento português escrito em Macau, a sua já referida carta de 20 de 

Dezembro de 1555, para o Reitor do Colégio de Goa.

28 Macedo, pág. 119.
29 Pinto, Vol. I, pág. 160. Em Liampó, de tão português, até viu Fernão Mendes Pinto “correr” dez touros e cinco 

cavalos bravos – idem, pág. 200.
30 Pinto, Vol. I, pág. 163.
31 Pinto, Vol. II, pág. 343.
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292 Embaixada de Tomé Pires à China Outro tema também mencionado, que com este se rela‑

ciona, é o das causas do malogro da embaixada de Tomé Pires, conduzida à costa 

chinesa pela frota de Fernão Peres de Andrade, eventualmente a primeira tentativa 

de uma missão diplomática de um soberano ocidental àquele país, em 1516, alguns 

dos sobreviventes da qual Pinto encontra na China, assim como, inclusive, na cidade 

de Nouday, uma rica armadura pela mesma levada32. Na China encontraria também 

Inês de Leiria, filha do Embaixador.

Uma das causas do malogro da missão terá sido a interferência do Embaixador 

do rei de Bintão, enviado à China para se queixar da conquista de Malaca por Afonso 

de Albuquerque33. 

Mas também é referido a Pinto por Vasco Calvo, sobrevivente da Embaixada, que 

esta acabara mal “(...) por um desarranjo de um capitão português”34, versão que 

não se coadunaria com o que depois os “cronistas escrevem”. Embora a questão não 

seja explanada na obra, a verdade é que a sua menção nos recorda a possibilidade de 

o fracasso da Embaixada se dever – entre outros aspectos – a uma dupla tradução da 

carta enviada ao rei da China, a primeira referindo que aquela visava uma relação de 

submissão ou vassalagem face à China (facilitando uma sua aceitação inicial) e a 

segunda e final, mais verdadeira, apresentando D. Manuel como soberano em pé de 

igualdade com o soberano da China, independentemente da culpa ou não de quem 

foi responsável por mandar fazer aquela primeira tradução.

Outra possibilidade seria a da menção de Vasco Calvo se referir às acções de 

imposição pela força praticadas pelos portugueses sucessores de Fernão Peres de 

Andrade, desde logo o seu próprio irmão, nas costas da China, o que também muito 

contribuiu para o descrédito dos portugueses naquele país. Mas, na realidade, o 

incidente da falsa (ou dupla) tradução é a contada por Cristovão Vieira e Cristovão 

Calvo na famosa “Carta dos Cativos de Cantão”.35

Introdução das armas de fogo no Japão Na Peregrinação, Fernão Mendes Pinto apresenta ‑se 

como tendo integrado o grupo dos primeiros portugueses que chegaram ao Japão, 

32 Pinto, Vol. I, pág. 187.
33 Pinto, Vol. I, pág. 255, nota 397.
34 Pinto, Vol. I, pág. 338.
35 Ver Costa, “Fernão Peres de Andrade...”, pág. 374.
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293a Tanegashima, onde introduzem as armas de fogo (mosquetes). Embora o contacto, 

que teve lugar em 1543, parecer poder ser confirmado, na sua essencialidade, pelas 

fontes japonesas36, estas não aludem ao seu nome, que Wenceslau de Moraes consi‑

dera ter sido por ele “introduzido” na narrativa alheia. Todavia, tal não obstou a Pinto 

ter ‑se tornado um herói popular na mentalidade japonesa, como ficou marcado no 

Festival da Espingarda de Tanegashima.

De todas as formas, “(...) as espingardas (introduzidas pelos portugueses) fica‑

ram sendo conhecidas (no Japão) pela denominação de tanegashima, em honra da terra 

(...). A tanegashima marca o início, nas artes da guerra do Japão, de uma época nova 

(...) Multiplicando ‑se prodigiosamente, ia dar, de começo e de surpresa, uma impor‑

tância enorme aos recursos militares dos senhores feudais do sul do império. Em 

breve, ia vulgarizar ‑se por toda a parte, impondo no país modificações imediatas na 

construção de fortalezas, na estratégia de guerra, etc.37”.

E embora, a princípio, o uso da espingarda fosse desdenhado pela nobreza japo‑

nesa, que relegava o seu uso para camponeses, essa perspectiva acabou por mudar. 

Nesse contexto, o potencial do uso dessa nova arma foi completamente entendido 

pelo génio do chefe militar Oda Nobunaga que, na batalha de Nagashino, faz a 

demonstração absoluta da sua superioridade contra a velha cavalaria medieval. Em 

breve, ia vulgarizar ‑se por toda a parte, impondo no país modificações imediatas na 

construção de fortalezas, na estratégia de guerra, etc38”.

Também a esses portugueses que primeiro aportaram ao Japão se deveria o início 

do trato comercial português com aquele país através da China, seguindo, aliás, a cria‑

ção local de fábricas dessas armas – Satsuma, Hirado, Bungo, Kunitomo e Sakai –, os 

pontos de penetração do comércio português na época.

São Francisco Xavier e os portugueses. Aproximação de Fernão Mendes Pinto aos 

jesuítas Figura importante da Peregrinação é a de São Francisco Xavier, que chega a 

Malaca em 1547. 

Aqui, tem um papel preponderante na defesa da cidade, derivando dele as orien‑

tações que, como já dito, levam à derrota da frota de Achin.

36 Como, por exemplo, na Teppo ‑Ki (Crónica da Espingarda), escrita por um monge Zen em 1607.
37 Moraes, pág. 44.
38 Moraes, pág. 44.
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294 Mendes Pinto torna ‑se seu admirador e, na sua terceira viagem comercial ao 

Japão, o Santo encontra ‑se lá. Fernão Mendes Pinto ajuda ‑o na busca de um enten‑

dimento com o Daimyo de Bungo e empresta dinheiro, num montante superior a 

metade da renda dada pela Coroa Portuguesa aos Jesuítas, para a construção da pri‑

meira igreja católica naquele país.

Episódio impressionante, pelo dramatismo que insere, é o da obstrução pelo 

Capitão de Malaca, D. Álvaro de Athayde ao prosseguimento da Embaixada à China 

de Diogo Pereira – e consequentemente ao começo da evangelização daquele país 

por S. Francisco Xavier. Da trama da narração percebe ‑se que, dessa atitude de arro‑

gância e de indiferença à Vontade divina, resulta para D. Álvaro um destino terrível. 

Aliás, para além do seu simbolismo espiritual e humano, a evidência dada ao 

episódio (que mais tarde seria recolhido na Peregrinação) pode significar também uma 

advertência e um apelo dos Jesuítas aos mercadores portugueses no Oriente quanto 

à importância de apoiarem financeiramente (como o próprio Pinto o faz) as suas 

tarefas de evangelização. “Estes caminhos de convergência da Companhia de Jesus 

com o capitalismo mercantil privado não formam qualquer contradição em relação 

quer à base social de origem dos primeiros jesuítas, quer à sua vocação papista e 

contra ‑reformista”39.

É nesse seu processo – embora depois interrompido – de aproximação à 

Companhia de Jesus, à qual dá as suas riquezas, que o próprio Pinto escreve, datada 

de 5 de Dezembro de 1554, em Malaca, uma já referida longa carta à Companhia de 

Jesus em Portugal, oficialmente relatando a morte de São Francisco Xavier.

Numa outra viagem ao Japão, já no contexto de um seu efémero noviciado 

como jesuíta (que oculta aos japoneses), Fernão Mendes Pinto é enviado como 

Embaixador, acompanhado do Padre Belchior, como missionário. A parte espiritual 

da missão, contudo, afigura ‑se não colher resultados, daí parecendo derivar um 

desânimo de Pinto, que não se entende se face à possibilidade de evangelização em 

geral, se ao fracasso desta tentativa concreta de início, devido às circunstâncias, japo‑

nesas e portuguesas, em que fora tentada. A verdade é que desse malogro resultará 

ao seu afastamento do noviciado jesuítico.

39 Barreto, pág. 138.
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295Aspectos morais e de ética Apesar de todos os conflitos internos, algumas vezes mesmo 

físicos, a descrição de Pinto dá ideia da existência de um espírito de solidariedade 

entre os portugueses no Oriente, que sempre combatem juntos e se procuram ajudar, 

como no ataque à cidade de Nouday para libertar compatriotas cativos40

Nos seus relatos, Mendes Pinto não se inibe de apontar – e de condenar, bem 

como, por vezes, de desculpar – todo o tipo de injustiças e violências, como, por 

exemplo, a do roubo sacrílego dos túmulos dos imperadores da China, que se enten‑

de desqualificar a partir daí a índole moral de António de Faria, que vem a sofrer um 

mau fim.

Mendes Pinto introduz, assim, nos factos que narra, um critério moral, que 

abrange todos, portugueses ou orientais. Nesse sentido, não se pode dizer que a 

razão da conquista obnubile nele o senso moral numa perspectiva universal – embo‑

ra também, por vezes, a dureza das condições impostas pelos acontecimentos vividos 

e as ânsias de sobrevivência pareçam ver justificados actos de violência e, inclusive, 

de grande desumanidade. Como diz Wenceslau de Moraes: “(...) desmandos a que se 

mostravam tão propensos os nossos navegadores naquele tempo, período estupendo 

de efervescências cobiçosas, em que a ideia dominante era o ganho, adquirido por 

todos os meios lícitos e ilícitos (...)”41.

As suas descrições da China revelam, por outro lado, admiração pelo desenvol‑

vimento da sua civilização. Mas não se revelam, por isso, menos realistas ou falsa‑

mente elogiosas.

Críticas a costumes e defeitos portugueses (que ainda hoje nos aparecem como 

actuais) são também introduzidas no enredo, imaginando ‑se que Pinto aproveite a 

própria história para apontar alguns que especialmente o incomodavam (ou teriam 

concretamente incomodado). Tal é o assomo de vaidade e raiva entre representantes 

das famílias Fonseca e Madureira que dá causa à queda em desgraça de todo o grupo 

português que Pinto integrava na China. Aliás, a “reprovação” e desprezo orientais 

pelo exagerado espírito de quezília dos portugueses surge diversas vezes ao longo do 

romance.

Imagina ‑se mesmo que Pinto usasse os olhos e a boca dos orientais para “ajustar 

contas” – de pura consciência ou pessoais – com alguns portugueses e as suas atitu‑

40 Pinto, Vol. I, Capítulos 63 a 65.
41 Moraes, pág. 30.
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296 des. Outras perspectivas sobre a nossa expansão e colonização revelarão, porventura, 

debates nessa altura existentes entre portugueses sobre esses factos. Interessante é 

aquela frase sobre os portugueses posta na boca de um velho presente na Corte do 

rei tártaro42: “(...) homens que por indústria e engenho voam por cima das águas 

todas por adquirirem o que Deus lhe não deu, ou a pobreza neles é tanta que de todo 

lhes faz esquecer a sua pátria, ou a vaidade e a cegueira que lhes causa a sua cobiça 

é tamanha que por ela negam a Deus e a seus pais”. Também será de referir a humi‑

lhação imposta aos portugueses no termo do cerco de Martabar, relativamente ao 

que Mendes Pinto (que eventualmente a presenciou) diz que nunca como até aí 

tivera tanta vergonha em ser português.

Do mesmo modo, ao serem interrogados em Pongor, Mendes Pinto coloca na 

boca do seu interlocutor considerações que, com toda a probabilidade visavam, ao 

serem reproduzidas na “Peregrinação”, questionar mais uma vez a consciência dos 

portugueses seus contemporâneos: “Negareis que quem conquista não rouba? Quem 

força, não mata? Quem senhoreia, não escandaliza? Quem cobiça, não furta? Quem 

aprema (oprime), não tiraniza?43”.

Encerram alguma ironia, por outro lado, os exageros que tinham de ser feitos 

do poder e riqueza do Reino de Portugal quando queriam impressionar os orien‑

tais, como se o valor dos portugueses não pudesse ser apenas avaliado pelo prodí‑

gio inédito dos seus feitos de navegação, sem se ter de recorrer a propagandas 

fantasiosas. 

Aspectos religiosos Em Português, pelo menos actual, peregrinação tem sempre uma 

conotação religiosa, embora não transpareça assim das traduções para outras lín‑

guas dessa obra de Mendes Pinto44. Toda a Peregrinação é, assim, uma referência à 

Providência Divina, que gratifica, condena, pune e ajuda o nosso herói – e todos 

os intervenientes – consoante os seus merecimentos ou pela Misericórdia para com 

eles. Ao contrário da técnica usada nos Lusíadas, onde os deuses pagãos discutem os 

destinos dos homens, do narrador da Peregrinação eleva ‑se uma prece constante, que 

tudo remete para Deus.

42 Pinto, Vol. I, pág. 359.
43 Pinto, Vol. II, pág. 52. 
44 Por exemplo, Page (pág. 143) traduz Peregrinação como “Wanderings”.
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297No que respeitava ao Oriente, e após o regresso ao Reino de Pedro Álvares 

Cabral, em 1501, os portugueses perceberam que, ao contrário do esperado, os habi‑

tantes da Índia não eram maioritariamente cristãos, antes professando outras religi‑

ões, que teriam de ser aproximadas da verdadeira Fé.

Face a esta realidade, e como se viu no que respeita aos contactos com Xavier e a 

Companhia de Jesus, nos seus escritos, Mendes Pinto revela uma preocupação de pro‑

selitismo e de interesse apostólico, referindo as dificuldades de evangelização e conde‑

nando os inúmeros convertidos renegados que vai encontrando. Manifesta ainda pro‑

fundo espírito de observação ao mencionar que a conversão do rei da China seria um 

factor praticamente essencial para a conversão do povo chinês ao cristianismo45.

Embora cristão ‑romano, Fernão Mendes Pinto adopta sempre uma postura que 

hoje poderíamos dizer “ecuménica” relativamente às religiões com que se depara, 

desde que estas se articulem com os princípios básicos da humanidade e convivência 

entre os homens. Isso insere ‑se também, por exemplo, no espírito da obra de 1590 do 

Padre Duarte de Sande46, onde são encontradas com a China e o Japão “(...) semelhan‑

ças e afinidades nas ordens da natureza e da polícia ‑civilidade”47. Mas Pinto não hesi‑

ta, também, em condenar crendices e abusos dos costumes dessas religiões, bem como 

em denunciar abusos e perversões dos próprios portugueses e católicos. Podemos, 

inclusive, dizer afigurar ‑se que, por vezes, Pinto utiliza os enredos da sua história para 

condenar práticas católicas (ou de católicos) por ele consideradas falsas.

Na sua perspectiva de missionação, Mendes Pinto parece defender – dentro 

desse espírito “ecuménico” – dever começar por ser “aproveitado” tudo o que hou‑

vesse de comum, para depois se partir para aspectos mais concretos da religião cris‑

tã. Não lhe repugnaria assim, porventura, que o Cristianismo começasse por ser visto 

na China e no Japão como uma espécie de Budismo. Tal se enquadra, aliás, na abor‑

dagem feita da questão pelos Jesuítas na Ásia (e na China) nessa época. “A estratégia 

de acomodação dos Jesuítas assumia uma visão flexível das coisas que permitia tirar 

delas o melhor partido, enquanto os outros religiosos tinham uma interpretação 

rígida dos costumes e pensamentos chineses”48. Para os Jesuítas, o importante era 

45 Pinto, Vol. I, pág. 313.
46 De Missione Legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam.
47 Barreto, pág. 361.
48 Ramos, pág. 71.
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298 uma espiritualidade que pudesse depois conduzir à unidade, não pretendendo impor 

esta a priori. Esta abertura a verdades espirituais existentes em países longínquos, 

bem como a tentativa de achar áreas de concordância entre o Cristianismo e o pen‑

samento vigente nessas terras marcarão ainda o espírito dos Jesuítas durante muito 

tempo, como é exemplo a estadia de Ippolito Desideri no Tibete de 1715 a 1721. 

Curiosa, desse modo, é a semelhança (ou aparente identidade) com a cristã, 

segundo a Peregrinação da doutrina difundida em Timplão, terra do “calaminhã’, que 

se apurou ter sido ali pregada por um homem de nome João, discípulo de Tomé 

Modeliar.

Interessantes e curiosas são também referências a tentativas de evangelização de 

terras da China por cristãos anteriores ao século XVI. 

Outro aspecto a reter será o das relações portuguesas com a Etiópia, baseadas em 

similaridades religiosas. 

Por outro lado, na sua carta de 1555, Pinto reconhece, também, com realismo, 

a impossibilidade e existirem cristãos na China sem uma verdadeira pregação e con‑

sequente conversão, assim tomando, como parece, uma posição no debate, que 

também se prolongaria no tempo, sobre a possibilidade do conhecimento natural de 

Deus. 

De todas as formas, na sua presença no Oriente, os portugueses respeitaram e 

aliaram ‑se também com elementos de outras religiões, inclusive por necessidade, 

como fez Afonso de Albuquerque em Goa, ao nomear um governador Hindu da 

cidade e assegurar não interferir na religião e costumes dos povos em redor.

Comparação da civilização europeia com a Oriental Alguns autores vêem nos elogios feitos 

por Pinto às formas civilizacionais e culturais que encontra no Oriente, um reconhe‑

cimento da superioridade destas face às nossas, sendo tal patente no caso da China. 

Tal estaria, também, na origem do seu aparente desânimo quanto à possibilidade de 

cristianização do Japão pelos jesuítas, como atrás referido.

Da leitura da Peregrinação, não parece, como atrás igualmente se disse, que assim 

seja. Na realidade, o contacto dos europeus com povos até então pouco conhecidos 

levou, sem dúvida, ao espanto perante o estado de progresso humano de regiões 

distintas de uma Europa que se cria o centro do Mundo. Este é, aliás, um aspecto da 

Peregrinação muitas vezes ignorado: o da apresentação de possibilidades inteiramente 

novas de contacto e intercâmbio entre sociedades até então desconhecidas, que não 

tinham de ser inferiores para isso.
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299Por outro lado, a imagem a apresentar da Ásia nunca poderia, de resto, ser nega‑

tiva, ou esta perderia o seu élan colonizador (inclusive), comercial, missionário.

O próprio Francisco Xavier reconhece, nesse sentido, o avanço da civilização 

chinesa como incentivo à evangelização do seu povo.

Mas, como já referimos, afiguram ‑se ‑nos os julgamentos de Pinto como realis‑

tas, ou procurando sê ‑lo, não procurando condenar ou elogiar mais do que o devido. 

Tal não implica, contudo, que ele não tivesse usado, por vezes, exemplos orientais 

para criticar práticas ocidentais (às vezes, até, num espírito de revanche pessoal).

O episódio das “mãos de madeira”, ocorrido no Japão, que aponta os europeus 

(e neste caso os portugueses) como pouco asseados por comerem com as mãos (e 

não com os pauzinhos orientais) pode ‑se inserir neste caso de autocrítica, mais con‑

cretamente ao aspecto concreto de os navegadores não irem apetrechados de talheres 

nas suas viagens.

No capítulo 83, Fernão Mendes Pinto faz também reparo a essa diferença de 

hábitos, desta feita quanto à China.

Já outros autores, como Wenceslau de Morais, parecem efectivamente reconhe‑

cer essa superioridade oriental, no caso de Morais, chocando ‑se com a vontade do 

Daimyo japonês de Bungo pretender tornar ‑se vassalo do Rei de Portugal, em detri‑

mento dos seus laços civilizacionais.

Mas talvez essa estranheza face à obra de Pinto, considerando ‑a exageradamente 

enaltecedora das terras e costumes do Oriente, derive do facto de o autor, na reali‑

dade, não defender uma perspectiva eurocêntrica – como depois se tornou mais 

habitual –, segundo a qual contributos de outras culturas só assumem pleno signifi‑

cado quando incorporadas no sistema de pensamento europeu, sendo “reencontra‑

dos” à luz dessa Cultura.

Regresso a Portugal Fernão Mendes Pinto regressa do Oriente em 1558, razoavelmente rico, 

tendo durante muito tempo aguardado uma tença solicitada à regente D. Catarina, 

em recompensa dos seus serviços no Oriente. Recolhe ‑se, por fim, ao Pragal, em 

Almada, onde viveu casado, com duas ou três filhas. Aí terá escrito a Peregrinação, ente 

1569 e 1578.

Como parece, Fernão Mendes Pinto terá alcançado razoável fama como perito 

em questões orientais. Em Outubro de 1582, foi visitado pelo Padre Maffei, encar‑

regado pelo Cardeal D. Henrique de coligir dados sobre a evangelização do Oriente 

pelos portugueses. É também amiúde visitado por João de Barros, nesse intuito.
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300 Morreu em 8 de Julho de 1583. Três meses antes, fora ‑lhe concedida uma pen‑

são por Filipe I. A Peregrinação só foi publicada em 1614. Como razões para esse atra‑

so levantaram ‑se já suspeitas da sua censura religiosa, total ou parcial. Contudo, o 

motivo porventura mais provável terá sido a necessidade do seu melhor ordenamento, 

levado a cabo pelo seu editor, o cronista real Francisco de Andrade.

De referir que rapidamente a Peregrinação se terá tornado um best ‑seller. A primeira 

edição em Espanhol data de 1620, sendo quatro vezes republicada entre 1627 e 

1664. Só no século XVII, o livro teve dezanove edições em seis línguas. No início do 

século XVIII, já fora provavelmente lida por parte da intelectualidade europeia. No 

entanto, deve dizer ‑se que só em 1989, devido a Rebecca Catz, é que aparece uma 

sua primeira edição completa e academicamente revista.

E como refere Luís de Sousa Rebelo49, o livro pode ser considerado uma das 

mais extraordinárias narrações de viagem e aventuras de todos os tempos.

Avaliação da obra Apesar disso, e já nos tempos que correm, a Peregrinação parece uma obra 

de difícil classificação, no exercício que veio a ser feito da qual se afigura que muito 

mais importância é dada às intenções do escritor – já não falando dos aspectos pura‑

mente literários da mesma – do que propriamente à natureza do seu conteúdo e à 

sua novidade histórica e cultural.

Uma estudiosa como Rebecca Catz detecta, assim, no narrador da Peregrinação 

quatro diferentes pessoas, eventualmente distinguíveis: a voz do “pícaro” (que tor‑

naria a obra parcialmente picaresca); a do homem bom, do estóico; a do ingénuo; e 

a do herói. Como exemplo do picaresco da narração é apontada, por exemplo, a 

tendência de “sobrevivente” mostrada por Fernão Mendes Pinto, que o leva a aceitar 

a subordinação a um personagem como António de Faria, com todos os seus grandes 

defeitos (e também, admitamo ‑lo, grandes qualidades).

Mas a perspectiva da avaliação geral moral e ética atribuída ao narrador é aque‑

la que, talvez, mais vezes se tem imposto. Dirá, por exemplo, António Sérgio50, não 

ser de ocultar o aspecto moralista de Mendes Pinto. 

Talvez por esse mesmo motivo, pelo desejo de crítica atribuído ao autor, a pers‑

pectiva negativa dos factos narrados é a que tende a prevalecer, e Rebecca Catz pode 

49 “Introduction”, in The Peregrination, pág. XXXI.
50 Citado por Neves Águas, Introdução, in Pinto, Vol. I, págs. 16/ 17.
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301classificar, assim, a Peregrinação como uma sátira ao Império português e aos seus 

desejos de conquista e propagação da Fé51.

Desse modo, e desde logo, o próprio objectivo de Fernão Mendes Pinto ao via‑

jar para o Oriente é definido como o de pretender uma fortuna rápida, interpretação, 

aliás, atribuída genericamente a todos os portugueses nessas circunstâncias.

Isso leva, naturalmente, ao risco de reduzir os factos históricos referidos, isto é, 

a presença portuguesa no Oriente nessa época, a uma visão negativa e derrotista, 

retirando ‑lhe qualquer aspecto positivo, tanto para Portugal como para a Europa, 

como para a Ásia ou para a própria Humanidade.

E será de notar, desde já, que tal perspectiva, mesmo que realista, leva a apagar 

todo o valor humano e histórico do que Pinto viveu e narra. Parece que, para se 

poder falar desse papel histórico de Portugal, tem necessariamente de se dizer mal.

Castigo divino pelas contradições éticas e religiosas assumidas pelos Portugueses Dentro 

desta perspectiva negativista do conteúdo da obra, encontra ‑se também aquela, 

defendida, aliás, por alguns portugueses, que vê na Peregrinação o desejo de Pinto de 

tentar justificar a pretensa decadência posterior de Portugal, e mesmo a sua união 

com Espanha, em 1580, como um castigo divino pelos pecados e infidelidades dos 

portugueses, que ele tão bem soube descrever.

Na realidade, trata ‑se de um ponto de vista derivado dos debates ocorridos em 

Portugal ao longo da História sobre a justificação e bondade do Império Português, 

parte deles tendo tido lugar, inclusive, já durante o século XX, centrados no proble‑

ma da Descolonização.

No entanto, não parece que da leitura da Peregrinação resulte essa visão “colecti‑

va”, segundo a qual Deus premiaria ou castigaria o destino histórico dos Portugueses 

segundo os seus feitos morais. Como se viu, na narração de Pinto a Providência (e o 

juízo) Divino está pendente a todo o instante, mas quanto ao comportamento de cada 

homem ou, se de um grupo de homens, sem dúvida não de toda uma nacionalidade.

Por outro lado, o facto de se tratar de uma obra que compila várias narrativas, 

para além de se supor ter sido revista na sua estrutura por alguém que não o autor, 

torna ainda mais improvável tal interpretação da intenção do escritor, pelo menos 

com base no texto conhecido.

51 Embora também, nalguns casos, para “apagar” susceptibilidades que pudessem ser criadas nalguns povos 

inseridos na narrativa.
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302 Constatação da impossibilidade do domínio militar do Oriente pelo Ocidente Naturalmente, 

um dos pontos de vista que Fernão Mendes Pinto desenvolve, como outros autores 

da época viajantes da Ásia, é o da impossibilidade de uma imposição, bélica ou civi‑

lizacional, aos povos do Oriente. Como escreverá também Valignano, havia a necessi‑

dade de um “acomodar ‑se” à disposição – neste caso – de japoneses e chineses. Mas 

isso não se pode interpretar como um desejo de desmerecer os esforços portugueses 

de expansão. Tratava ‑se de uma constatação empírico, como muitos portugueses e 

outros a mal o hão de experimentar nesse período.

O Heroísmo Português não poderia ser, desse modo, o dos grandes conquista‑

dores da Antiguidade. Mas abriu o rumo para uma nova forma de convívio entre os 

povos, que se prolongou até aos nossos dias.

Sentido da gesta portuguesa Na realidade, e contrariamente ao que possa ser dito, a História 

de Portugal teve nessa época um dos seus períodos mais brilhantes.

Um pequeno país com cerca de um milhão de habitantes conseguiu tornar ‑se 

uma potência dominante numa área geográfica que ia do Brasil ao Japão, controlan‑

do o fluxo do comércio entre a Ásia e a Europa, enquanto detentora da maior frota 

comercial e naval no Oceano Índico e no Mar da China. Ligavam a Europa, África, 

América do Sul e Ásia. Naturalmente, todas essas viagens deram um impulso gigan‑

tesco ao conhecimento geográfico da Terra e das técnicas de navegação. Grandes 

batalhas navais tiveram lugar sob a sua égide, como a que teve lugar ao largo de Diu, 

vencida por D. Francisco de Almeida, em 1509, que “(...) assegurou aos Portugueses, 

durante quase um século, o domínio absoluto do oceano Índico (...) (abatendo) 

consideravelmente o poder e o prestígio dos Turcos, que eram então o terror da 

Europa (...)”52. Poderá “(...) imaginar ‑se o efeito produzido pela notícia de que os 

navios do Rei de Portugal, depois de terem contornado a África por caminhos só 

deles conhecidos, tinham tido a audácia de ir desafiar a armada turca do Mar 

Vermelho (...)”53.

Para além disso, de não somenos importância é o facto, que se perpetuou no 

futuro, de que nos intercâmbios estabelecidos entre povos e regiões tão diferentes, 

os portugueses chegam, nomeadamente, a alterar os costumes alimentares daqueles 

52 Monteiro, pág. 264.
53 Monteiro, pág. 322.
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303e o próprio vocabulário. No Japão, introduzem a rede de mosquitos, como se viu, a 

espingarda, o pão, a construção em pedra e o seu modo de preparar o peixe, que dá 

origem à “tempura”.

Para a China, levaram a batata ‑doce e o amendoim, donde se extraía o óleo de 

cozinhar, o feijão verde, o pé de feijão, alface e agrião, o ananás e a papaia.54 Também 

a sua receita de pasta de camarão teve aí grande impacto.

Do Brasil, trouxeram a pimenta malagueta, com grande sucesso em Caxemira, 

Tailândia e Malásia, tendo dado origem ao “curry” indiano. 

Da China, levaram para a Europa o chá.

“Simultaneamente, criaram pequenas réplicas da estrutura social que governava 

a sua pátria, espalhando por onde iam várias instituições de grande valor humanitá‑

rio, onde acolhiam, sem distinções raciais ou religiosas, todos os que lá iam buscar 

algum remédio ao seu mal. Observa ‑se que as suas Feitorias e Fortalezas no Oriente 

tinham no seu núcleo a Igreja Paroquial com a sua escola, o Hospital Real, a Santa 

Casa de Misericórdia e, algumas vezes, tinham no seu agregado o Orfanato e o 

Hospital dos Pobres”55.

E quando se referem os lucros auferidos, por exemplo, com o comércio das 

especiarias, gemas, seda e porcelana, tende ‑se a não aludir ao processo de vinda de 

bens ocidentais para o Oriente e, naturalmente, aos próprios lucros derivados para 

os orientais desse comércio, que se tornara praticamente globalizado – por exemplo, 

a cultura tradicional chinesa atribui especial destaque ao dinheiro, mesmo no âmbi‑

to religioso. Aliás, a questão que se colocava na Europa, na altura dos Descobrimentos, 

não era da legitimidade do ganho material, mas as da forma de aquisição e uso56.

Reduzir, assim, todo o conteúdo da Peregrinação a uma crítica ou a uma sátira é 

uma atitude excessivamente farisaica, segundo a qual parece que todo o invulgar ou 

deslumbrante deve ser desdito, ignorado ou criticado pelos seus aspectos laterais ou 

secundários.

54 Para além dos outros produtos referidos pelo Padre Benjamin Videira Pires – ver Costa, “O “surgimento” de 

Macau”, pág. 310, nota 24.
55 Velho, pág. 24.
56 Como refere António Vasconcelos de Saldanha, citado por Costa, “O “surgimento” de Macau”, pág. 320, nota 

51. O próprio Pinto (numa das suas cartas, citada por Barreto, página 22) diria: “(...) sempre me ocupei 

em ajuntar os bens da terra que eram os que eu pretendia (...)”.
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304 Verdadeiro sentido da Peregrinação Em primeiro lugar, sem sermos especialistas em 

Literatura, afigura ‑se ‑nos que toda a Peregrinação é uma obra extremamente original e 

avançada para o seu tempo. Diz Wenceslau de Moraes, como escritor, Mendes Pinto 

“(...) veio em avanço, brotou de gérmenes de progenitores, que ainda não existiam 

(...)”57. Trata ‑se de um realismo bastante inédito para a época em que foi escrita, 

obra incentivada, porventura, por Jesuítas e leigos, na Ásia e em Portugal, que vieram 

a suscitar o desabrochar de uma inspiração e talento narrativos e literários que em 

muito ultrapassaram as expectativas.

Mas, mais do que isso, aquilo que impressiona na Peregrinação é esta narrar um 

fenómeno completamente inédito até aí nas relações entre a Europa e a Ásia: o da 

permanência nesta de um grupo de europeus, que, embora nunca excedendo, talvez, 

alguns milhares58, por ela deambulavam, tanto de forma amistosa, como belicosa. É 

um virar de página da História da Humanidade que só com muito artificialismo 

pode ser ignorado ou avaliado apenas pelas suas limitações.

“As páginas da Peregrinação são, com efeito, um eco extremamente impressionante 

do espírito que animava então os vários milhares de portugueses, que se espalhavam 

por todo o Oriente e Extremo Oriente, mares e terras (...)59. 

A Peregrinação não é, assim, apenas de Fernão Mendes Pinto, mas de todo um 

povo, que também aqui, nas áreas culturais, sociais, religiosas, económicas e dos 

costumes, trouxe “novos mundos ao Mundo”.NE
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Discurso da Embaixadora de Marrocos na XI Reunião de 

Alto Nível Luso-Marroquina

Karima Benyaich*

Travaux préparatoires de la Xlème Réunion de Haut Niveau

Excellences

Mesdames et Messieurs

m’associer dans ce Haut lieu en m’a qualité d’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, 

à l’ouverture des travaux de cette interministérielle préparatoire de notre XIème 

réunion de Haut niveau, est une preuve supplémentaire des relations exceptionnelles 

faites d’entente, d’amitiés et de bon voisinage qui unissent le Maroc et le Portugal, 

et cimentent nos aspirations communes.

Aussi, mes premiers mots sont, tout naturellement, pour rendre hommage à 

Monsieur le Directeur Général, mon ami Nuno Brito, et à l’ensemble des cadres et 

des diplomates portugais, qui consentent beaucoup d’efforts pour consolider davan‑

tage les relations si particulières liant nos deux pays.

Frappées du sceau de l’excellence, de l’entente mutuelle et adossées à un legs 

historique peu commun, les relations entre le Maroc et le Portugal, séparés et unis à 

la fois par l’Atlantique, portent la marque d’un brassage et d’une influence récipro‑

que indélébiles. Il suffit ici d’égrener les mots d’origine arabe utlisés dans votre 

langue. Il suffit aussi de vous dire que les ressemblances entre nos deux pays sont 

telles, qu’au moment de ma prise de fonction à Lisbonne, je n’ai nullement ressenti 

une quelconque différence, ni dans l’espace ni dans le temps, entre le Maroc et le 

Portugal.

* Embaixadora de Marrocos em Portugal.



308 Excellences

Mesdames et Messieurs

Il est dans la nature des grandes nations de concevoir de grands projets et desseins.

Dans le monde d’aujourd’hui, quelle plus haute exigence pour nos deux pays 

que de consolider le partenariat stratégique appelé de leurs voeux par nos plus hauts 

responsables ? Quelle plus belle ambition que d’offrir, à travers nos Réunions de 

Haut Niveau, le socle d’une coopération et d’un développement partagé, solidaire et 

mutuellement bénéfique, leur permettant de jouer un rôle plus important sur la 

scène régionale et internationale.

En effet, si le Maroc est aujourd’hui un solide partenaire du Portugal, une pas‑

serelle importante vers le monde arabo ‑musulman et l’Afrique où il dispose d’une 

assise avérée et d’une expertise reconnue, c’est pour de nombreuses raisons.

Sous les auspièes d’une politique volontariste, conduite par Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, mon pays a, à cet égard, multiplié les réformes politiques, économi‑

ques, sociales et culturelles, a développé considérablement ses infrastructures et a 

accentué l’ouverture de son économie émergente.

Sur le plan de la consolidation de l’Etat de droit, le Royaume a réalisé des pro‑

grès sans précédents dans notre région en matière de droits de l’homme. Par la mise 

en place de Diwan Al Madalim (Ombudsman), de l’Instance Equité et Réconciliation 

et du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, ainsi que par l’adoption de procé‑

dures d’indemnisation des victimes, le Maroc a, non seulement, souligné toute la 

volonté de son peuple de se réconcilier avec lui ‑mème et avec son histoire, mais il a 

également confirmé sa détermination à faire de la bonne gouvernance et de 

l’ouverture politique une priorité.

Une fois le champ politique restructuré, le nouveau Concept de l’Autorité défi‑

ni, en vue d’une Administration plus transparente et plus citoyenne, la nouvelle loi 

électorale adoptée, et les premières élections libres et transparentes tenues, le 

Royaume s’est engagé à mettre la législation marocaine au diapason de celle des Etats 

modernes.

Le premier code révisé fut celui de la famille. Ses nouvelles dispositions hissent 

désormais la femme marocaine au même rang que l’homme dont elle est partenaire 

en droits et en obligations. La réforme du Code de la nationalité constitue un palier 

supplémentaire dans ces avancées remarquables, puisque dorénavant l’enfant né 

d’une mère marocaine et d’un père étranger, a droit à la citoyenneté marocaine.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 307‑318

D
is

cu
rs

o 
da

 E
m

ba
ix

ad
or

a 
de

 M
ar

ro
co

s 
na

 X
I 

R
eu

ni
ão

 d
e 

A
lt

o 
N

ív
el

 L
us

o‑
M

ar
ro

qu
in

a



309La levée, au cours de l’armée 2008, des réserves relatives à la Convention 

Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, la ratification de la Convention Internationale sur la Protection des 

Personnes, la réforme du Code des Libertés Publiques en réponse aux attentes de la 

société civile, la mise en place d’un Programme National aux droits de l’Homme 

dans les espaces scolaires, la préparation d’un nouveau code de la presse supprimant 

les peines privatives de liberté, la libéralisation du secteur de l’audiovisuel, et, 

l’institution d’une Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, relèvent de 

cette évolution positive et réelle des droits humains au Maroc.

Le train des réformes s’est poursuivi, notamment, dans le domaine de la justice 

où, faisant suite au Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2009, 

un projet de réforme globale est en stade ultime de finalisation, où les tribunaux 

d’exception ont disparu et ceux de commerce ont vu le jour, et où un nouveau code 

pénal a été initié.

Inspirée des mêmes principes volontaristes de développement et visant les 

mêmes objectifs, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, lancée le 18 

mai 2005 par SM le Roi Mohammed VI, est un chantier de règne, centré sur 

l’Homme, et au service de la dignité de tous et de chacun. Cadre national de réfé‑

rence, pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, à travers sa méthodolo‑

gie, sa philosophie et ses approches.

Depuis septembre 2005 et jusqu’à la fin décembre 2009, plus de 19.800 projets 

ont été programmés dans ce cadre, au profit de 4,86 millions de bénéficiaires 

directs. Ces projets, dont l’investissement global atteint 11,9 milliards DH, ont été 

pris en charge par l’INDH à hauteur de 7,1 milliards DH. Ils ont pertuis, grâce à un 

processus efficient de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’amélioration des con‑

ditions de vie de la population cible ainsi que la dynamisation de l’économie locale 

dans un cadre participatif et partenarial.

Fer de lance de la politique nationale, l’INDH est, par ailleurs, appuyée par toute 

une série d’actions encourageant le dialogue et la promotion sociale. A titre 

d’exemple, on peut l’incitation à l’emploi, l’insertion par la formation ou par la 

promotion, la réforme du code de travail, la dynamisation du dialogue social, la 

couverture médicale généralisée, l’encouragement de l’accès à l’habitat social, et le 

renforcement de l’action des ONGs dans ce domaine.

Conséquence logique de cet effort, les indicateurs sociaux notamment en matiè‑

re d’emploi, de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, ont enregistré des évolutions 

positives.
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310 Mais ce projet sociétal appelait aussi une profonde réforme du champ religieux 

afin d’assurer la sécurité spirituelle du citoyen, de renforcer l’encadrement des ins‑

titutions religieuses et l’unité doctrinale, et de consacrer les constantes religieuses de 

dialogue, d’ouverture et de tolérance inscrites depuis des siècles dans le référentiel 

sunnite et malékite du Royaume.

Le Discours prononcé par de SM le Roi Mohammed VI, le 27 septembre 2008, 

a défini les fondements d’une stratégie avec les nouvelles exigences de l’époque 

visant à impulser et à renouveler le champ religieux en vue de prémunir le Maroc 

contre les velléités d’extrémisme, de préserver son identité qui porte le sceau de la 

pondération et du juste milieu, de la modération et de la tolérance, et de la proxi‑

mité avec les autres religions.

En tête de ces réformes figurent la rénovation des structures du Conseil 

Supérieur des Oulémas, la mise à niveau des Imams par l’amélioration de leur profil 

académique et de leurs performances en matière d’éducation religieuse, l’intérêt 

accordé aux Mosquées, lieu de prière et de guidance pour les citoyens, et enfin, la 

place faite aux femmes alimates et mourchidates, c’est ‑à ‑dire savantes et prédicatrices, en 

matière d’encadrement de la vie familiale. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a procédé, 

à la fin de la semaine dernière, à la remise des certificats aux lauréats de la cinquiè‑

me promotion du programme de formation des Imams, des mourchidines et des mour‑

chidates au titre de l’année 2009.

Dernier jalon de ces grandes réformes structurantes engagées pat le Maroc 

depuis plus d’une décennie, la politique d’aménagement du territoire qui est basée 

sur les principes de développement, d’efficacité et d’équité. Si la promotion de la 

déconcentration et de la décentralisation sont les principes directeurs de cette poli‑

tique, la en placé des Agences régionales de développement (Nord, Oriental, Sud) en 

sera moteur pour faire surgir des pôles de développement durable à travers notam‑

ment la mise en place des infrastructures nécessaires à la valorisation des potentiali‑

tés ode ces régions.

Dans ce cadre, plusieurs programmes ont été lancés dont notamment le 

Programme d’Approvisionnement Groupé en eau potable des populations rurales, 

dit PAGER, qui a assuré fin 2007 une couverture de 87% des foyers au lieu de 26% 

en 1997. Tout aussi ambitieux, le Programme d’Electrification Rurale Globale a 

atteint en 2007, 93% de foyers contre 19% en 1995.

Cette ambition de faire de la région un véritable levier de développement socio‑

‑économique, et d’enraciner ainsi, la démocratie locale, nécessitait un cadre norma‑

tif. La Charte Communale de 2003 a apporté une première réponse sur la voie de la 
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311bonne gouvernance et de la prise en compte des besoins réels des citoyens. Mais une 

grande impulsion en la matière a été donnée par le Discours Royal du 4 janvier 2010 

qui constitue le point de départ d’un profond processus de régionalisation consa‑

crant un modèle marocain et assurant le décollage de l’ensemble des régions en vue 

d’un développement soutenu et durable.

Plus concrètement, cette nouvelle étape de régionalisation du Royaume a pour 

objectifs la mise en oeuvre d’une nouvelle architecture institutionnelle, basée sur 

l’unité de l’Etat et du territoire, et sur l’équilibre dans la répartition des compétences 

et des moyens entre les différentes collectivités locales. Elle ambitionne, ainsi, 

l’avènement de régions viables et stables, d’essence démocratique et vouées à la 

bonne gouvernante et au développement.

De l’ensemble de cette politique volontariste et de ce processus de démocratisa‑

tion, a surgi une société civile marocaine riche, de plus d’un millier d’associations 

actives en matière de droits de l’Homme, de la moralisation de la vie publique, du 

développement social, de la lutte contre la pauvreté, la maltraitante et l’analphabétisme. 

Les ONGs marocaines engagées, à titre d’exemple, dans le domaine des droits de 

l’Homme ou le micro crédit, sont une référence non seulement dans notre région 

mais bien au ‑delà.

Excellences

Mesdames et Messieurs

Conscient que toute avancée politique doit s’appuyer sur une réelle dynamique 

économique, le Maroc a impulsé plusieurs chantiers et réformes afin d’encourager les 

entreprises étrangères, notamment européennes à s’y installer et à tirer profit de sa 

situation stratégique, de son ouverture et de ses liens diversifiés de libre échange.

Aussi, l’environnement législatif marocain a ‑t ‑il été largement amélioré, en vue 

de stimuler la liberté d’entreprendre et de faciliter les procédures d’investissement. 

L’arsenal juridique sur les sociétés a été révisé, une charte d’investissement a été 

établie, des tribunaux administratifs ont été créés, et des réformes douanières ont été 

accomplies. La réforme de la Bourse de Casablanca a fait multiplier le volume des 

transactions et de la capitalisation boursière. Un programme ambitieux de privatisa‑

tion a été mené et une grande réforme du système banquier et de l’enseignement 

supérieur et de formation, a été accomplie.
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312 Dans la même logique, des Centres Régionaux d’Investissements, interlocuteurs 

uniques de toutes les personnes qui veulent créer une entreprise, ont été mis sur 

pied et une Agence Marocaine de Développement des Investissements a été instituée 

à l’instar de l’AICEP.

Ces actions ont été complétées par la révision du code du travail, fruit de plusieurs 

années de dialogue social, et par une plus grande libéralisation des transports et des 

prix, ainsi que par une législation sur la protection industrielle et intellectuelle.

Parallèlement le Royaume a lancé de grands chantiers d’infrastructures : auto‑

routes, ports, aéroports, liaisons aériennes (open sky) et ferroviaires, stations bal‑

néaires (Plan Azur), parcs industriels et technologiques, zones franches (Tanger, 

Laâyoune, Dakhla...), habitats, énergie renouvelable...

Le secteur immobilier, qui est un grand employeur de main d’oeuvre et qui 

offre d’importantes opportunités d’investissement, compte tenu du déficit enregistré 

en matière d’habitat, bénéficiera, en 2010, d’une batterie de mesures incitatives en 

faveur du logement social prévues par la nouvelle loi de finance. La stratégie visant 

à éradiquer l’habitat insalubre table sur un rythme de construction annuel de 100 

000 logements sociaux.

D’autres secteurs comme les métiers de l’offshoring et de la délocalisation ont 

fait l’objet d’une attention particulière et ce, afin, d’en faire un tremplin aux expor‑

tations marocaines lors des prochaines années. De ce fair, l’offshoring devrait repré‑

senter en 2013, un chiffre d’affaires de 6 milliards de dirhams et devrait créer 

15.000 postes d’emplois.

Des 11 milliards d’euros consacrés, dès 2008, à ces grands chantiers d’infrastructures, 

une part importante financera le développement des régions éloignées, avec pour 

objectifs leur désenclavement et leur intégration dans le tissu économique national.

Ainsi, le second «programme national des routes rurales » prévoit ‑il la réalisa‑

tion de 15 000 km de routes supplémentaire d’ici à 2015, et une extension du réseau 

autoroutier de 160 km par an. Parmi les chantiers phare : la liaison Marrakech‑

‑Agadir (233 km mis en service prochainement) ou celle reliant Fès à Oujda (320 

km mis en service en 2010). Sans oublier la concrétisation de la « rocade méditer‑

ranéenne », un projet lancé en 1997, qui vise à relier les pôles économiques de 

Tanger ‑Tétouan et Berkane ‑Oujda : 210 km à construire et 300 km à aménager.

La carte ferroviaire connaît aussi le même dynamisme. Une première ligne à 

grande vitesse reliera, en décembre 2015, Casablanca à Tanger. A cette date, le TGV 

parcourra les 344 km qui séparent la capitale économique marocaine du détroit de 
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313Gibraltar en deux heures dix minutes, au lieu de quatre heures quarante ‑cinq minutes, 

aujourd’hui. Un contrat programme de l’ordre de 20 milliards de dirhams 

d’investissement (1,76 milliard d’euros) dédié à ce projet a été signé le 1 février 

2010. De même et après les réaménagements des aéroports des grandes villes, 

l’Office National des Aéroports (ONDA) a lancé la construction de nouvelles aéroga‑

res et pistes à Dakhla, Guelmim, Tan Tan, Oujda, Fès et Rabat. Cet office cible, en effet, 

un trafic de 36 millions de passagers en 2012. Dans ce cadre, l’aéroport de Casablanca 

se positionne déjà en tant que desservant le continent africain.

Dans le même esprit, L’Agence Nationale des Ports a décidé de désengorger le 

port de Casablanca en construisant, d’ici la fin 2010, un deuxième terminal. Un 

troisième terminal est lui aussi à l’ordre du jour, au titre que les travaux de dédou‑

blement du viaduc de ce port.

Ailleurs, dans le Nord du Royaume, le port Tanger Med I et II a confirmé la 

poursuite des ambitions de positionnement stratégique et de compétitivité du 

Maroc, notamment en termes de logistique. Compte tenu de sa position géographi‑

que et de ses capacités, le port Tanger ‑Med constitue une opportunité pour les opé‑

rateurs économiques. Le trafic des conteneurs concernera quelque 3,5 millions 

d’unités à l’horizon 2020. Drainant un milliard d’euros d’investissement pour le 

secteur privé et plus de 150 000 emplois, ce port a fait l’objet d’une deuxième 

extension afin d’accueillir, à terme, 5 millions de containers. Peu de temps après son 

entrée en service, cette plate ‑forme mondiale située au carrefour des grandes routes 

maritimes entre l’Europe, l’Asie, les Amériques et l’Afrique, est déjà desservie par 25 

lignes régulières et connectée à 70 ports de la planète.

De même, près de 50 barrages seront achevés à l’horizon 2013 et bon nombre 

de projets de centrales éoliennes et à turbines à gaz sont en cours de finalisation.

Sur le plan des infrastructures touristiques, et en plus des stations balnéaires 

entrant dans le cadre du Plan Azur, le Maroc connaît une floraison de projets qui se 

chiffrent en milliards de dollars et qui visent à renforcer la place du Maroc dans ce 

secteur. L’inauguration, respectivement en juin et octobre 2009, de la station touris‑

tique de Saïdia et de celle de Mazagan, les deux premières programmées dans le 

cadre du Plan Azur, confirme que le cap tracé en la matière sera maintenu en dépit 

de la conjoncture internationale.

En complément de cet effort, le Royaume a renforcé davantage l’ouverture de 

son économie en multipliant les Accords de Libre Echange bilatéraux (Tunisie en 

1999, Egypte en 1998, Jordanie en 1998, Emirats Arabes Unis en 2001, Turquie en 
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314 2004, Etats ‑Unis en 2004) et multilatéraux (Union Européenne en 1996, AELE en 

1997, Accord d’Agadir en 2004...) et en préparant dans la même lignée un nouvel 

Accord de Libre Echange avec le Canada. Il est aussi le premier pays à bénéficier, au 

Sud de la méditerranée, d’un partenariat privilégié avec l’Union européenne, maté‑

rialisé par un Statut Avancé, qui est une reconnaissance de ses efforts de développe‑

ments multiples et de sa longue adhésion aux principes et aux valeurs de démocratie 

et d’ouverture. Le Portugal et notamment ses plus hautes autorités, auxquelles je 

renouvelle ici mes remerciements, y ont joué un rôle déterminant. La 8ème session 

du Conseil d’Association Maroc ‑Union Européenne, tenue en décembre dernier, a 

été une heureuse occasion de confirmer notre engagement réciproque à faire fructi‑

fier ensemble les atouts de notre partenariat. Le Maroc est devenu membre du 

Conseil Nord Sud du Conseil de l’Europe depuis juillet 2009.

Les dernières prévisions du Haut Commissariat marocain au Plan annoncent un 

accroissement de l’économie nationale de 4,1% en 2010, une hausse de la demande 

mondiale adressée au Maroc de 3%, une hausse de 5,9% de la valeur ajoutée des 

activités non agricoles et le maintien du taux de chômage en dessous de 10%.

Excellences

Mesdames et Messieurs

Autant de signes positifs poussent à faire du cadre économique le levier d’une 

coopération luso ‑marocaine agissante et exemplaire. Ils nous incitent aussi à faire de 

notre XIème Réunion de Haut Niveau le catalyseur d’une synergie à même 

d’accompagner le renforcement et la diversification actuels de nos échanges.

Si, à l’instar de la Royal Air Maroc, la TAP va, en ouvrant fin juin une nouvelle 

ligne Lisbonne ‑Marrakech, augmenté et diversifié son offre, si plus de 156 entrepri‑

ses portugaises telles que Conduril; Amorim, Eusebio, ou Tecnovia, participent au 

côté d’une kyrielle de PME, à l’économie de mon pays, si les lignes de crédits desti‑

nées au soutien de ces entreprises ont été augmentées lors de la dernière Réunion 

de Haut Niveau, si plus de 53 000 touristes portugais ont choisi, l’année dernière, 

le Royaume comme destination de leurs vacances, nous sommes toujours, en deçà 

de nos potentialités et de nos aspirations communes.

S’il est pratiquement impossible de citer tous les domaines où nos deux pays 

pourraient échanger et renforcer leurs présences et leurs expertises, certains secteurs 
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315prioritaires doivent faire l’objet d’un travail d’approfondissement et d’une action 

commune à l’occasion de notre XIème Réunion de Haut Niveau.

C’est le cas par exemple de la participation portugaise aux grands chantiers 

impulsés ces dernières années par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le savoir ‑faire 

portugais est, en effet, vivement recherché dans des secteurs comme le bâtiment et 

le logement, les routes et les autoroutes, les ports et les aéroports, les liaisons ferro‑

viaires, l’énergie renouvelable, le tourisme, la formation ou la préservation de notre 

patrimoine culturel commun.

Il est de plus en plus demandé dans de larges pans économiques où le Maroc a 

défini des stratégies sectorielles, claires et à long terme, à même de faire de ces sec‑

teurs de véritables locomotives de l’économie nationale. Le Plan Emergence pour le 

développement industriel et sa nouvelle stratégie dénommée Plan Envol dédiée aux 

secteurs de la biotechnologie, de la microélectronique et de la nanotechnologie, le 

Plan Halieutis pour le développement du secteur halieutique, le Plan Maroc Vert pour le 

développement d’une agriculture intensive et moderne, le Plan Maroc Numéric 2013 et 

le Plan Impact pour faire des technologies de l’information un des piliers de 

l’économie, le Plan Energie matérialisé par le grand Projet de production d’énergie 

solaire piloté par l’Agence Marocaine d’Energie Solaire, la Charte pour l’Environ‑

nement, le Plan Urgence visant à améliorer le système d’éducation et à développer 

l’enseignement dans les zones rurales, sont en effet, autant d’opportunités et de défis 

à relever conjointement.

Cette nécessité d’élargir nos relations économiques exige, en outre, de réfléchir 

quant à l’opportunité de l’ouyerture d’une ligne maritime dédiée aux marchandises 

et aux personnes entre le Maroc et lé Portugal, et ce afin de répondre à une demande 

de plus en plus croissante.

Excellences

Mesdames et Messieurs

Nous voyons bien que dépassant le cadre d’un partenariat ordinaire, nos rela‑

tions s’inscrivent dans une véritable communauté de destin où les échanges humains 

et le legs ‘culturel sont aussi déterminants que l’histoire et la géographie.

Ces domaines nécessitent, bien entendu, une attention et un suivi pour en faire 

des passerelles supplémentaires dans le rapprochement de nos deux pays.
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316 Notre arsenal juridique commun en matière civile et consulaire doit être ren‑

forcé pour une meilleure gestion des flux migratoires, appelés à suivre le rythme de 

nos échanges économiques. La communauté marocaine installée au Portugal, qui 

s’agrandira par la force des choses, doit évoluer dans un cadre lui permettant de 

jouer pleinement son rôle de trait d’union entre les deux rives.

Devançant, l’échéancier international en matière de conversion au passeport bio‑

métrique conformément aux normes de l’ICAO, le Maroc, attentif à la bonne gestion 

de ces flux s’engage déjà, après les cartes d’identités nationales biométriques, dans la 

phase de délivrance des passeports biométriques à ses ressortissants. Notre Mission à 

Lisbonne est parmi les toutes premières structures à assurer ce service.

De par sa situation géographique et ses longues frontières terrestres et mariti‑

mes, le Maroc est devenu, vous le savez, un pays d’accueil de migrants subsahariens. 

Cette nouvelle donne exige un renforcement de notre coopération transfrontalière et 

un échange d’expertise en la matière et dans d’autres domaines liés à la sécurité, à 

la lutte contre le trafic de tout genre, et à la protection civile.

Mais ces brassages humains et ces mouvements migratoires entre le Maroc et le 

Portugal depuis des siècles nécessitent aussi une mise en valeur de notre patrimoine 

culturel commun.

Tanger, Ksar Sghir, Asilah, Maamoura, Mazagan, Safi, Agouz, Mertola, ou bien 

Slivès, regorgent d’autant de trésors qui témoignent des relations fortes entretenues 

au cours des siècles par nos deux pays. La part portugaise de notre identité marocai‑

ne rappelle cette impérieuse nécessité de redonner à notre patrimoine culturel la 

place qui lui revient, c’est ‑à ‑dire un pivot, une jonction, un point de rencontre, 

d’ouverture, de dialogue et d’échange constructif.

Ceci est d’autant plus nécessaire que sur le plan régional et international, le 

Maroc et le Portugal ont un rôle de premier ordre à jouer dans la promotion du 

dialogue des cultures et de l’Alliance des Civilisations.

Notre situation géopolitique commune nous impose d’oeuvrer ensemble pour 

apporter la meilleure réponse aux défis et aux menaces, matérialisés par les agisse‑

ments d’Al Queida au Sahel, que font peser l’extrémisme et le trafic de tout genre, 

sur notre région.

Nos engagements dans le cadre des organisations internationales et régionales, 

nos soutiens mutuels au Conseil de Sécurité comme à d’innombrables organisations 

et fora régionaux, nos actions concertées au sein de l’OTAN, de la Tricontinentale 

Atlantique, des Institutions européennes, du Dialogue 5+5, de l’Union pour la 
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317Méditerranée, sont la marque de cette entente séculaire luso ‑marocaine. Une entente 

et une collaboration appelées à être élargies à nos zones de coopération traditionnel‑

les où nos deux pays disposent de relais et d’une présence historiques.

Le Maroc a en effet, bâti une coopération Sud ‑Sud solidaire qui dispense une 

aide annuelle de 2 à 3 milliards de dirhams (180 à 268 millions d’euros) aux pays 

subsahariens et accorde, dans le cadre des programmes de l’Agence Marocaine de 

Coopération Internationale, plus de 7000 bourses aux étudiants africains.

Par conséquent, il est nécessaire de renforcer l’intégration régionale et nos par‑

tenariats régionaux en vue d’une meilleure fédération des efforts, afin de permettre 

aux pays en développement d’affronter beaucoup plus efficacement les crises et 

mieux servir, ainsi, leur développement dans un monde de plus en plus globalisé.

Excellences

Mesdames et Messieurs

Nos très bonnes relations politiques, la synergie de nos diplomaties, le dynamis‑

me actuel de nos relations économiques et culturels, ne doivent nullement éluder le 

grand besoin d’approfondir ces liens à la mesure des complémentarités et des poten‑

tialités dont jouissent nos pays respectifs.

Le Portugal, faut ‑il le rappeler, est, pour la Maroc, un partenaire privilégié, aussi 

prioritaire que la France, l’Espagne ou l’Italie.

Le Maroc, pour sa part, est un pays émergeant à construire. Il est preneur de 

toutes les bonnes idées. Cosmopolite et traditionnellement ouvert à toutes les reli‑

gions, il est parmi les pays les plus stables. Son bon classement dans les rapports du 

prestigieux Global Peace Index le rappelle chaque année. Il s’insère dans une carte de 

libre échange réunissant 55 pays et dotée d’un potentiel de 1 milliard de consom‑

mateurs.

Africain, arabe, et musulman, le Maroc est, culturellement, géographiquement 

et économiquement, le pays le plus proche de l’Europe et du Portugal  ‑14 Km seu‑

lement le sépare de l’Europe. Rabat et à un heure de vol de Lisbonne.

Le Maroc a, en effet, toujours opté pour son rapprochement avac l’Europe tout 

en préservant son identité et ses traditions. Les entrepreneurs européens y trouvent 

les mêmes institutions, les mêmes interlocuteurs, et un mode opératoire de 

l’Administration fortement inspiré du modèle européen. Son assainissement des 
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318 finances publiques, sa discipline budgétaire, sa dynamisation des secteurs financiers, 

sa réforme des entreprises publiques afin d’y introduire les grands principes de célé‑

rité et des modes de gouvernance en adéquation avec une meilleure gestion des 

politiques publiques, ont été, en effet, salués et mis en exergue par les grandes ins‑

titutions financières mondiales.

Le Maroc est déterminé à impulser davantage ses relations avec le Portugal et à 

saisir toute les opportunités de coopération avec votre pays, afin que notre partena‑

riat soit un modèle de croissance partagée, une plate ‑forme solide d’investissement, 

de production et d’exportation, ouverte sur son environnement régional et interna‑

tional.

Notre XIème Réunion de Haut Niveau doit être, donc, un moment opportun 

pour défia r les moyens et les possibilités d’un développement conséquent de nos 

relations.

Permettez, à cet égard, de vous dire que moi ‑même ainsi que tout le staff de 

notre Ambassade, est à l’écoute de toute proposition, de tout projet, ou toute idée à 

même de donner plus de visibilité ou de consolider notre partenariat stratégique.

Et puisqu’il faut conclure je tiens à rendre un hommage appuyé au valeureux 

travail accompli, au quotidien, par Son Excellence l’Ambassadeur Rosa Là et son 

équipe à Rabat, afin de donner à notre relation leurs meilleures lettres de noblesse.

Je souhaite plein succès à votre réunion.

Muito obrigada da vossa atenção.NE
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O Centro Norte-Sul do Conselho da Europa: 20 anos de 

compromissos, desafios e concretizações a favor da 

interdependência e solidariedade mundiais

Denis Huber* e Eliana Carvalho**

n Sumário:

O Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Mundiais (mais conhecido 

pela designação de Centro Norte‑Sul) do Conselho da Europa, foi inaugurado em 

Lisboa em 1990, numa época em que a comunidade internacional se mostrava cada 

vez mais consciente da necessidade de adoptar um verdadeiro diálogo Norte‑Sul. 

Neste artigo retratamos a acção do Centro Norte‑Sul ao longo dos últimos vinte anos, 

sublinhando a pertinência das suas acções, o seu carácter vanguardista e flexibilidade, 

seguindo o fio condutor de prioridades passadas, presentes e futuras.

Destacam‑se cinco fases particulares do Centro: a génese (1984‑1989); a implantação 

(1990‑1993); a consolidação (1994‑2003); os desafios com que se confrontou 

(2004‑2007) e a sua renovação (2008‑2010). Estas fases cronológicas sucessivas estão 

ligadas ao contexto internacional e ao contexto particular do Conselho da Europa. A 

presente análise foi orientada pelos pilares fundamentais do mandato do Centro – a 

interdependência e solidariedade mundiais.

n Palavras‑chave:

Centro Norte‑Sul, Interdependência, Direitos Humanos, Diálogo Intercultural.

Introdução o centro euroPeu para a Interdependência e Solidariedade Mundiais (mais conhe‑

cido pela designação de Centro Norte ‑Sul) do Conselho da Europa, celebra 20 anos 

em 2010.

O Centro Norte ‑Sul foi criado na sequência da Campanha pública de 1988 do 

Conselho da Europa sobre a interdependência e a solidariedade Norte ‑Sul, numa 

época em que a comunidade internacional se mostrava consciente da necessidade de 

adoptar uma acção política concertada, para instaurar um verdadeiro diálogo Norte‑

* Director Executivo do Centro Norte‑Sul do Conselho da Europa.
** Coordenadora das Celebrações do XX Aniversário do Centro Norte‑Sul do Conselho da Europa.



320 ‑Sul. Um ano depois, a queda do muro de Berlim fazia recear um acréscimo de 

atenção da comunidade internacional aos países da Europa central e de Leste, em 

detrimento dos países em vias de desenvolvimento. Neste sentido, a abertura do 

Centro em Lisboa, em 1990, a convite do Governo português, foi um importante 

sinal político.

I
A génese do CNS (1984 ‑1989)

As relações Norte ‑Sul – Um desafio político para a Europa e o mundo

1.  A necessidade de uma acção internacional concertada para a cooperação 

Norte -Sul

A década de 80 ficou marcada pela tomada de consciência da necessidade de uma 

acção política concertada com vista à instauração de um verdadeiro diálogo Norte‑

‑Sul, que permitisse enfrentar os múltiplos desafios com que se viram confrontadas 

as sociedades, no período “pós ‑Trinta Gloriosas”. A partir de 1980, a Comissão 

Brandt1 apelou à reestruturação da economia mundial, bem como à adopção de uma 

nova abordagem aos problemas do desenvolvimento, incluindo um programa urgen‑

te que erradicasse a pobreza. Do conceito de desenvolvimento – até então limitado 

exclusivamente à avaliação do crescimento económico – passa ‑se, a partir de 1986, 

ao conceito de desenvolvimento sustentável, preconizado no Relatório de Brundtland2 

e ratificado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1987.

Em 1980, a Comissão Europeia reconhece igualmente a necessidade de uma 

“reactivação do diálogo Norte ‑Sul”. Neste contexto, Lomé III, assinado em 1984, 

visa promover um desenvolvimento sustentável e independente através do reforço 

das capacidades dos países ACP.

Os anos 80 caracterizam ‑se pelo facto de a bipolarização do mundo ser progres‑

sivamente posta em causa. Por fim, a queda do muro de Berlim em 1989 simboliza 

1 Instituída em 1977 pelo Banco Mundial, a Comissão tem como objectivo formular recomendações que 

ponham fim ao impasse internacional nas negociações Norte ‑Sul sobre o desenvolvimento mundial. 

Produz dois relatórios: “North ‑South”, em 1981 e “Common Crisis”, em 1983.
2 Criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1983, a Comissão mundial sobre ambiente e desenvolvi‑

mento, presidida por Gro Harlem Brundtland, publica, em 1986, o relatório «Notre avenir à tous» (“O Futuro 

de todos nós”), que define a política necessária para se atingir um “desenvolvimento sustentável”.
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321o remate do antagonismo Leste ‑Ocidente. No decurso desta década, surgiu igual‑

mente a necessidade de reflectir na sensibilização da opinião pública, baseada no 

reconhecimento da existência de uma interdependência real e benéfica para todos, e 

não apenas assente na ajuda de emergência.

2. O Conselho da Europa empenha -se no diálogo Norte -Sul

É neste contexto que se realiza, de 9 a 11 de Abril de 1984, na Assembleia da 

República portuguesa em Lisboa, a conferência “Norte ‑Sul: o papel da Europa”, a 

convite das autoridades portuguesas e sob os auspícios da Assembleia parlamentar 

do Conselho da Europa. A Conferência recomenda a organização de uma campanha 

pública europeia de sensibilização da opinião pública. 

A campanha, sob o slogan “Norte ‑Sul: um só futuro, uma tarefa comum”, foi 

oficialmente lançada em Estrasburgo a 26 de Janeiro de 1988 por Sua Majestade o 

Rei Juan Carlos de Espanha. Organizada pelo Conselho da Europa em colaboração 

com a Comunidade Europeia, a campanha teve como principal objectivo sensibilizar 

a opinião pública para relações estruturais complexas com impacto na vida quotidia‑

na nos países europeus e nos países do Sul. Para a ocasião, o músico britânico Sting 

e o cantor jamaicano Ziggy Marley realizaram um clip sobre o tema One World is enough 

for all of us.

De Fevereiro a Junho de 1988 e nos meses seguintes, foram lançadas muitas 

actividades no quadro desta campanha e a nível europeu e nacional. A iniciativa 

revelou ‑se excepcional por ter permitido uma cooperação inédita entre governos, 

parlamentares, ONGs e poderes locais e regionais, sobre as questões da interdepen‑

dência e da solidariedade Norte ‑Sul. Um dos momentos fortes da Campanha Norte‑

‑Sul foi a “Conferência europeia dos parlamentares e organizações não governamen‑

tais sobre a interdependência e solidariedade mundiais” (Madrid, 1 a 3 de Junho de 

1988). Na sequência desta conferência foi adoptado o “Apelo de Madrid”, a favor de 

uma acção sobre a interdependência e solidariedade mundiais, e onde se propôs que 

os Estados membros do Conselho da Europa considerassem “a proposta construtiva do 

Primeiro ‑ministro de Portugal3 de albergar no seu país um centro para a interdependência e solidariedade 

mundiais”. 

3 Aníbal Cavaco Silva, actual Presidente da República de Portugal. 
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322 Aquando da 85ª Sessão do Comité dos Ministros do Conselho da Europa (16 de 

Novembro de 1989), os representantes do Chipre, França, Itália, Luxemburgo, Malta, 

Países ‑Baixos, Noruega, Portugal, San Marino e Espanha, adoptaram a Resolução (89) 14, 

relativa à criação de um Centro europeu para a interdependência e solidariedade 

mundiais, sob a forma de um projecto ‑piloto de dois anos. O Centro teria o manda‑

to de enquadrar a cooperação europeia para sensibilizar o público para as questões 

da interdependência mundial e promover políticas de solidariedade, conformes aos 

objectivos e princípios do Conselho da Europa. O Comité dos Ministros chamou em 

particular a atenção para o carácter “quadripartido” do Centro, implicando a parti‑

cipação de governos, parlamentos, poderes locais e regionais e organizações não 

governamentais, incluindo os “do Sul”, nos seus órgãos estatutários.

II
A implantação de um processo visionário (1990 ‑1993)

Centro Norte ‑Sul em Lisboa – “Uma ponte entre a Europa e o Sul”

1. Os anos 90: uma década de mudança

A criação do Centro Norte ‑Sul é um importante sinal político. Com efeito, o fim do 

antagonismo Leste ‑Ocidente fazia recear um acréscimo de atenção da comunidade 

internacional aos países da Europa Central e de Leste, em detrimento dos países em 

vias de desenvolvimento. Depois dos países da Europa Central e de Leste, a “3ª vaga 

de democratização”4 estendeu ‑se, nos anos 90, aos países africanos. Assiste ‑se, assim, 

a uma tomada de consciência da força que as instituições democráticas podem exer‑

cer na promoção de um desenvolvimento sustentável.

Uma série de conferências temáticas organizadas pelas Nações Unidas estabele‑

cem novas normas e falam cada vez mais num “desenvolvimento com rosto huma‑

no”. O primeiro relatório mundial sobre o desenvolvimento humano do PNUD (1990) põe a 

tónica na correlação entre os níveis elevados de desenvolvimento humano5 e o res‑

peito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Em Junho de 1992, é lan‑

çada no Rio de Janeiro a primeira Cimeira da Terra, sobre o tema do ambiente e do 

4 Segundo a terminologia utilizada por Samuel Huntington, politólogo americano.
5 Amartya Sen e Mahbub ul Haq criam, em 1990 o índice de desenvolvimento humano que, além do nível de 

rendimentos por habitante, integra também as questões da saúde e da educação.
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323desenvolvimento. A condicionalidade da ajuda ao respeito pelos direitos humanos e 

pela democracia torna ‑se um assunto primordial nas discussões sobre as estratégias 

de desenvolvimento.

«A promoção e protecção dos direitos humanos deixaram de ser consideradas por alguns como 

uma ingerência inaceitável dos outros nos seus assuntos internos, para passarem a ser considera‑

das por todos como um instrumento necessário de acesso à democracia e, através dela, ao desen‑

volvimento» Stéphane Hessel, Embaixador (Laureado do Prémio Norte ‑Sul 2004), Conferência 

mundial sobre os direitos humanos, 1993.

O Tratado de Maastricht de 1992 da Comunidade Europeia, redefiniu as prioridades 

europeias de desenvolvimento: promoção da democracia, luta contra a pobreza e 

melhoria da competitividade e eficácia da ajuda. Lomé IV é o primeiro acordo de 

desenvolvimento que inclui uma cláusula relativa aos direitos humanos, elevados ao 

estatuto “de aspecto fundamental da cooperação” (artigo 5).

Porém, certos acontecimentos vêm atenuar a euforia do final dos anos 80: a 

guerra do Golfo (1990 ‑1991) e a implosão da URSS e da Jugoslávia infligem um 

rude golpe no cenário de reorganização pacífica do mundo. Os confrontos étnicos e 

nacionalistas sucedem ‑se, os progressos democráticos são lentos e as reformas eco‑

nómicas revelam ‑se difíceis de pôr em prática.

2. Reforço do papel do Conselho da Europa na construção europeia

À medida que foram adoptando instituições democráticas, os países do antigo bloco 

de Leste aderiram ao Conselho da Europa, começando pela Hungria, em Novembro 

de 1990. O Conselho da Europa encontra assim uma nova razão de ser, ao tornar ‑se 

o quadro privilegiado de acolhimento das novas democracias da Europa central e 

oriental. A primeira Cimeira dos chefes de Estado e de governo do Conselho da 

Europa (Viena, 8 ‑9 de Outubro de 1993) vem confirmar solenemente este papel, 

afirmando que “o aprofundamento da cooperação para tomar em conta a nova conjuntura europeia, não 

deverá de forma nenhuma desviar ‑nos da nossa responsabilidade pela interdependência e a solidariedade 

Norte ‑Sul”. 

3. Centro Norte -Sul em Lisboa: uma ponte entre a Europa e o Sul

A 1 de Maio de 1990, João de Deus Pinheiro, Ministro dos Negócios Estrangeiros de 

Portugal e Presidente do Comité dos Ministros do Conselho da Europa, inaugura 

oficialmente o Centro Norte ‑Sul em Lisboa. 
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324 No momento em que todas as atenções estão voltadas para os países da Europa 

central e do Leste, o Centro desenvolve as relações entre os media (colaboração com o 

grupo de radiodifusores One World), consagra ‑se aos temas dos direitos humanos e da 

democracia (Conferências de Porto Novo, Santiago do Chile e Lisboa), investiga con‑

cepções inovadoras de desenvolvimento (ateliers regionais e consultas intergoverna‑

mentais sobre o conceito de educação global / projecto nacional de sensibilização para 

a preservação do meio ambiente: “Going Green”) e encoraja a participação activa dos 

jovens da Europa e do Sul nas temáticas do Centro (cursos de formação, projecto 

“Youth Links”). O Centro Norte ‑Sul é chamado a desenvolver as suas relações com os 

países da Europa Central e do Leste e a chamar o Sul a participar na definição de uma 

acção pan ‑europeia de cooperação Norte ‑Sul (Programa Leste ‑Oeste ‑Sul). Desde 1990, 

lança conceitos e temáticas que são hoje mais actuais do que nunca, tais como a coo‑

peração transmediterrânica, o diálogo intercultural e educação global.

No final deste período, e na sequência de uma avaliação conduzida pelas diferen‑

tes partes interessadas do CNS, a resolução 93 (51), adoptada a 21 de Outubro de 

1993 pelo Comité dos Ministros do Conselho da Europa, confirma a sua continuidade.

III
A década da consolidação (1994 ‑2003)

“Uma janela do Conselho da Europa para o mundo”

1. Os desafios do novo Milénio

Na sequência do seu 50º aniversário, a Organização das Nações Unidas adopta, em 

1997, uma Agenda para o Desenvolvimento que difunde, à escala mundial, uma visão 

comum de desenvolvimento. Na década 1994 ‑2003 generaliza ‑se o conceito de 

mundialização que, segundo a Declaração do Milénio, adoptada pelas Nações Unidas em 

2000, representa o principal desafio a realçar no início deste século. Outro grande 

desafio identificado é a luta contra a pobreza e o subdesenvolvimento. Os oito 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecem um percurso definido para a comuni‑

dade internacional até 2015.

“Perante o risco evidente de ver a mundialização orientar ‑se para uma concentração cada vez maior 

da riqueza e para o que se pode designar como «a mundialização da pobreza», seria irresponsável e 

suicidário não começar a procurar meios para prevenir e corrigir esses efeitos negativos”. Patricio 

Aylwin, antigo Presidente do Chile, laureado do Prémio Norte ‑Sul 1997.
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325Ao nível da União Europeia, assiste ‑se à assinatura do Tratado de Amesterdão (1997) – 

onde aparece pela primeira vez a expressão “desenvolvimento sustentável” – e à pre‑

paração do alargamento aos países da Europa Central e de Leste com a assinatura do 

Tratado de Nice (2001). O Acordo de Cotonou rege, a partir de 2000, a parceria ACP ‑UE e 

centra ‑se no objectivo de redução e erradicação da pobreza. A 1ª Cimeira dos Chefes de 

Estado UE ‑África (Cairo, Abril de 2000) assinala a vontade da UE de estabelecer uma 

relação mais específica com a África, para além dos países ACP. 

O lançamento do NEPAD em 2001 e a criação da União Africana em 2002 constroem 

uma nova dinâmica pan ‑africana, que permite a África desempenhar um papel mais 

substancial na cena internacional. Ao nível do Mediterrâneo, o Processo de Barcelona, lan‑

çado em 1995, suscita grandes esperanças que as realidades políticas, económicas e 

culturais da região tornarão difíceis de concretizar. Em Março de 2003, numa comu‑

nicação da Comissão ao Conselho6, são lançadas as bases da política europeia para com 

os “Vizinhos da União”. 

Apesar dos avanços em matéria de desenvolvimento da democracia e reconheci‑

mento dos direitos do homem, esta década ficará marcada pela ocorrência de conflitos 

nacionais e regionais sangrentos; na Europa, conflitos nacionalistas e étnicos na 

ex ‑Jugoslávia; em Àfrica, o genocídio do Ruanda e a guerra civil na Serra Leoa e nos 

países do Sul do Mediterrâneo intensifição do islamismo fundamentalista. A resolução 

do conflito israelo ‑palestiniano conhece avanços significativos com os acordos de Oslo 

I e II, logo seguidos de recuos importantes com a segunda intifada. O “terrorismo 

internacional” atinge o seu paroxismo com os trágicos acontecimentos de 11 de 

Setembro de 2001. Em consequência, o desenvolvimento do conceito de “guerra con‑

tra o terrorismo” serve de justificação à guerra no Iraque, em 2003. 

2.  O Conselho da Europa encoraja a compreensão entre os cidadãos do Norte e do Sul

Apesar da adesão maciça dos novos Estados da Europa Central e de Leste e das priorida‑

des daí decorrentes para a organização, o Conselho da Europa permanece atento às 

re giões vizinhas e reafirma, na 2ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo (Estrasburgo, 1997):

“Encorajamos a compreensão entre os cidadãos do Norte e do Sul, nomeadamente pela informa‑

ção e formação cívica dos jovens, bem como através de iniciativas que visam a promoção do 

respeito mútuo e da solidariedade entre os povos”. 

6 «Une Europe élargie: un nouveau cadre de relations avec les voisins de l’Est et du Sud» (“Uma Europa alargada: um novo enqua‑

dramento para as relações com os vizinhos do Leste e do Sul”), COM 2003 ‑104, 11 de Março de 2003.
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326 Ao longo deste período, e no que respeita às regiões da Europa com os seus 

vizinhos, o Conselho da Europa e, nomeadamente, a sua Assembleia parlamentar, 

atribui grande importância à questão dos fluxos migratórios na Bacia do Mediterrâneo. 

Outra prioridade identificada é o apoio político ao processo de paz no Próximo 

Oriente. Na véspera da celebração dos dez anos da Campanha pan ‑europeia sobre a 

interdependência e solidariedade mundiais, a Assembleia parlamentar lança a ideia 

de organizar, em 1998, uma segunda campanha europeia: “Campanha sobre a interdepen‑

dência e solidariedade mundiais: a Europa contra a pobreza e a exclusão social”. O Conselho da 

Europa coloca ‑se assim na vanguarda do debate internacional sobre estas matérias. 

Durante este período, é de assinalar o empenhamento do Comité dos Ministros, na 

sequência dos atentados do 11 de Setembro, para que o Conselho da Europa dê o seu 

contributo à cooperação internacional em matéria de luta contra o terrorismo.

3.  O reconhecimento do papel do Centro Norte -Sul no diálogo e cooperação 

Norte -Sul

Ao longo desta década encavalitada entre dois séculos, o Centro Norte ‑Sul, reforçado 

pelo aval político outorgado pela Resolução (93) 51, prossegue os esforços iniciados 

anteriormente, acompanhando de muito perto os importantes avanços realizados 

para responder a desafios colocados pelo contexto internacional. A sua especialização 

e o seu papel de facilitador de contactos são aproveitados e sublinhados tanto pelos 

seus parceiros externos como pela casa mãe. Afirma ‑se a ideia de o Centro represen‑

tar um instrumento útil para o Conselho da Europa, nomeadamente no diálogo com 

os países e regiões vizinhas, o que permitiria, neste capítulo, considerá ‑lo como “a 

janela do Conselho da Europa para o mundo”.

O Centro Norte ‑Sul cumpre assim o seu papel de sensibilização da opinião 

pública, expondo a tragédia no Ruanda (Conferência internacional), assumindo um 

papel activo no diálogo pela paz no Próximo Oriente e reforçando a sua participação 

no diálogo intercultural com as regiões vizinhas da Europa (através do seu programa 

Transmed). Contribui ainda para os esforços dos governos europeus e africanos em 

busca de uma estratégia de parceria conjunta, colocando a tónica na sociedade civil 

(Fórum da sociedade civil África ‑Europa; encontros África ‑Europa dos parlamenta‑

res) e reforça a cooperação juventude (lançamento da Universidade Juventude e 

Desenvolvimento, organização de cursos de formação regionais euro ‑africanos e 

euro ‑med). Fortalece a conceptualização e implementação da educação global ao 

nível europeu (lançamento do Prémio Consciência do Mundo, da Semana da 
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327Educação Global e criação da rede europeia de Educação Global – GENE). Por fim, 

prossegue o desenvolvimento da sua estrutura de quadriálogo com o objectivo de 

atingir um verdadeiro equilíbrio na cooperação entre os seus diferentes ramos. 

Em 1994, é lançado o Fórum de Lisboa, uma plataforma de diálogo sobre os 

direitos humanos entre a Europa e os seus países e regiões vizinhas. No ano seguin‑

te é criado o Prémio Norte ‑Sul, que continua a ser atribuído anualmente a duas 

personalidades que se tenham distinguido pelo seu empenhamento em prol dos 

direitos humanos, da solidariedade norte ‑sul e do diálogo intercultural.

Em 2003, a APCE adopta a recomendação 1616 (2003) sobre “O Centro Norte ‑Sul 

do Conselho da Europa e o seu contributo para a cooperação para o desenvolvimen‑

to no século XXI”. Este contributo reafirma a urgência, após os acontecimentos de 

11 de Setembro de 2001, de “o Centro levar a bom termo a sua missão única, que consiste em 

sensibilizar a Europa para as questões do desenvolvimento e as causas profundas da pobreza no mundo, bem 

como para a necessidade de um verdadeiro diálogo Norte ‑Sul sobre essas questões”. O Comité dos 

Ministros apoia esta recomendação e considera que o Centro está a atravessar um 

momento decisivo e deveria aproveitá ‑lo para racionalizar as suas actividades e refor‑

çar a sua imagem de marca global.

IV
Os desafios que se colocam ao Centro Norte ‑Sul (2004 ‑2007)

O contributo do Centro Norte ‑Sul para a cooperação para o desenvolvimento 

no século XXI

1.  Um ambiente internacional perturbado pela onda de choque do 11 de 

Setembro de 2001

Apesar do forte consenso em torno dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 

o contexto securitário após os ataques terroristas do 11 de Setembro de 2001 – e a 

reacção americana a estes ataques, mais fundamentada na força do que no direito – 

constituem ‑se como elementos essências do novo paradigma das relações interna‑

cionais. Os crescentes efeitos da mundialização suscitam reacções mitigadas que, na 

Europa, alimentam amplamente os debates em torno do projecto de Tratado 

Constitucional da UE, enquanto se acumulam no horizonte as nuvens negras criadas 

pela exuberância dos mercados imobiliário e financeiro.

A comunidade internacional dá cada vez mais prioridade ao diálogo intercultu‑

ral – enquanto resposta ao diagnóstico de um “conflito de civilizações” formulado 
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328 desde 1993 por Samuel Huntington. A Aliança das Civilizações, lançada em 2005 pelo 

Secretário ‑geral das Nações Unidas, por iniciativa da Espanha e da Turquia, e tendo 

como objectivo promover “a boa governança da diversidade cultural” – uma preo‑

cupação emergente nas agendas políticas de todo o mundo – é uma resposta a esta 

prioridade.

As novas adesões em Maio de 2004 e Janeiro de 2007, vêm aumentar o interes‑

se da União Europeia no reforço das relações com os países vizinhos, reforçando 

ainda mais a estratégia para a Europa Alargada–Vizinhança. Com os países ACP, a 

revisão do Acordo de Cotonou permite uma utilização mais rápida e eficaz do diá‑

logo político pela Comissão Europeia e a África. A Comissão reafirma, em 2005, o 

reforço da parceria estratégica entre uma Europa alargada e uma África emergente e 

na 2ª Cimeira dos Chefes de Estado UE ‑África (Lisboa, Dezembro de 2007) é adoptada for‑

malmente a “Parceria Estratégica UE ‑África”. Para a União Europeia, o ano de 2007 

termina com a assinatura, a 13 de Dezembro de 2007, do Tratado de Lisboa, sendo um 

dos seus objectivos a melhoria da eficácia e da capacidade da UE na gestão de desa‑

fios mundiais como as mudanças climáticas, a segurança e o desenvolvimento sus‑

tentável.

2.  Cimeira de Varsóvia: uma parceria estratégica entre o Conselho da Europa e a 

União Europeia 

Com as adesões sucessivas dos países da Europa Central e de Leste à União Europeia, 

a especialização adquirida pelo Conselho da Europa na consolidação dos processos 

democráticos e na implantação do Estado de Direito é cada vez mais solicitada pela 

União, nomeadamente no que respeita aos países candidatos e aos países implicados 

na política europeia de vizinhança. O desenvolvimento das relações de trabalho com 

a União Europeia adquire portanto uma importância particular, no decorrer deste 

período.7. O plano de acção de Varsóvia, adoptado aquando da 3ª Cimeira dos Chefes 

de Estado e de Governo do Conselho da Europa (Maio de 2005), confirma o papel 

de primeira linha desempenhado pelo Conselho da Europa em matéria de desenvol‑

vimento da democracia, defesa dos direitos humanos, afirmação da proeminência do 

7 O Relatório Junker «Une même ambition pour le continent européen» (“Uma mesma ambição para o continente euro‑

peu”) traça a folha de rota de uma colaboração renovada entre as duas organizações europeias, levando à 

assinatura de um memorando de acordo, em Maio de 2007.
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329direito no continente europeu e promoção dos seus valores em sentido lato, quer se 

trate da cultura democrática, da tolerância, da justiça ou da coesão social. Uma das 

conclusões essenciais é a elevação à categoria de prioridade política, do diálogo 

intercultural no seio das sociedades europeias e também entre a Europa e as regiões 

vizinhas. Na sequência desta Cimeira, o Conselho adopta uma estratégia para o 

desenvolvimento do diálogo intercultural e lança um processo ambicioso que visa a 

adopção, pelo Comité de Ministros, de um Livro Branco do Diálogo Intercultural. 

Neste contexto, as regiões vizinhas da Europa, nomeadamente a bacia do 

Mediterrâneo, o Médio Oriente e a Ásia Central, adquirem especial importância.

3. O Centro Norte -Sul, num momento decisivo da sua existência

Este contexto internacional, decididamente orientado para um maior reconhecimen‑

to da interdependência mundial, deveria abrir um caminho real para o Centro Norte‑

‑Sul, reforçado pelas suas aquisições e pela sua posição de instrumento privilegiado 

através do qual o Conselho da Europa poderia projectar a sua especialização, experi‑

ência e valores, para lá dos limites do continente europeu. Paradoxalmente, é exac‑

tamente nesse momento em que o seu mandato se torna cada vez mais pertinente à 

luz das evoluções internacionais, que o Centro vai, a partir do final de 2003, atraves‑

sar um período de crise financeira, política e administrativa que o fragiliza e o “obriga” 

a redobrar o esforço para fazer valer o seu valor acrescentado.

No Plano de Acção da 3ª Cimeira do Conselho da Europa, é reconhecido o papel 

importante do Centro Norte ‑Sul na promoção do diálogo intercultural que dá o seu 

contributo à elaboração do Livro Branco do Conselho da Europa sobre o Diálogo 

Intercultural. Nesta época, ele é também chamado a intensificar a sua acção nos Estados 

membros cobertos pela política europeia de vizinhança nomeadamente através do seu 

programa Transmediterrâneo. Prossegue ainda a sua acção de sensibilização da opinião 

pública europeia sobre as questões da educação (Projecto de apoio e desenvolvimento 

da Educação Global na República Checa, Hungria, Polónia e Eslováquia / processo 

europeu de exame pelos pares para a Educação Global) e da juventude (acções de for‑

mação mundial e regional que conduziram à realização da primeira Cimeira África‑

‑Europa da Juventude, em 2007). Ao longo deste período, o CNS concentra ‑se no 

reforço das suas relações com os seus stakeholders no seio do Conselho da Europa, 

nomea damente com a Assembleia parlamentar (Acordo de cooperação, 16 de Janeiro 

de 2005). O Fórum de Lisboa ganha um novo impulso graças ao estabelecimento de 

parcerias com a Comissão de Veneza ou o Comissário para os Direitos Humanos do 

O
 C

en
tr

o 
N

or
te

‑S
ul

 d
o 

C
on

se
lh

o 
da

 E
ur

op
a

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 319‑332



330 Conselho da Europa. É também restabelecida a ligação com a Comissão Europeia atra‑

vés da organização conjunta da 1ª Cimeira África ‑Europa da Juventude, a montante da 

2ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo UE ‑África (Lisboa, Dezembro de 2007). 

É ainda neste período que se assiste a um grande reforço do impacto do prémio Norte‑

‑Sul. Este torna ‑se um instrumento privilegiado de comunicação e relações públicas 

para o Centro e para o Conselho da Europa em geral.

Para enfrentar a crise que está a atravessar, o CNS introduz mudanças na sua 

estrutura administrativa, com particular impacto no orçamento e pessoal. A concre‑

tização progressiva – e por vezes dolorosa – destas mudanças contribui para criar as 

condições necessárias ao seu relançamento. 

V
Uma nova era para o Centro Norte ‑Sul (2008 ‑2010)

O Futuro do Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Mundiais

1.  Reformar a governança mundial, para criar um novo modelo de desen volvimento

O acontecimento incontornável deste período é a crise financeira e económica mun‑

dial, as suas graves repercussões em todos os países em geral e nos países em vias de 

desenvolvimento em particular, comprometendo, ou atrasando, a concretização dos 

Objectivos do Milénio. Para lutar contra tentações de auto ‑fechamento, a comunida‑

de internacional reafirma, por diversas vezes, a necessidade de reforçar a parceria 

mundial para o desenvolvimento e adopta uma clara posição de apoio às OMD e à 

participação dos países em vias de desenvolvimento na reforma da governança mun‑

dial. Apela igualmente ao fim da “era da irresponsabilidade”. Assiste ‑se a uma afir‑

mação forte ao nível internacional da importância do diálogo entre os povos ilustra‑

dos e os outros, patente no discurso do Presidente Obama no Cairo e no reforço do 

poder da Aliança das Civilizações. Ao nível da União Europeia, a cooperação com os paí‑

ses parceiros8 aumenta e consolida ‑se com base em novos enquadramentos regionais 

– a União para o Mediterrâneo e a parceria oriental – e no reforço da estratégia 

UE ‑África. 

8 Comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, intitulada «Mise en œuvre de la politique européenne de 

voisinage en 2008» (“Implementação da política europeia de vizinhança em 2008”), (Bruxelas, 23 de Abril 

de 2009).
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3312. O Conselho da Europa: “Novos horizontes para uma Organização sexagenária”

No momento em que celebra 60 anos, o Conselho da Europa responde às preocupa‑

ções e desafios que se lhe colocam, concentrando ‑se na sua missão fundamental 

(defender e promover a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito), 

reforçando as suas relações externas e empenhando ‑se ainda mais na luta contra 

todas as formas de intolerância. Ao nível dos países vizinhos da Europa, a Assembleia 

parlamentar vai mais longe no desenvolvimento das suas relações externas com os 

países vizinhos, com a adopção da resolução 1680 (2009) “Criação do estatuto de «par‑

ceiro para a democracia» junto da Assembleia parlamentar”, na qual o desenvolvimento da coo‑

peração com as regiões vizinhas, como meio de consolidar as transformações demo‑

cráticas e promover a estabilidade, a boa governança, o respeito pelos direitos do 

homem e o Estado de Direito, é considerado primordial. A adopção, pelo Comité dos 

Ministros do Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural, em Maio de 2008, vem reforçar 

ainda mais o papel da organização na promoção deste diálogo.

3. O relançamento do Centro Norte -Sul

O ponto de partida da nova estratégia, adoptada pelos órgãos estatutários do Centro 

Norte ‑Sul na Primavera de 2008, é a constatação de que, pela sua natureza (acordo 

parcial alargado do Conselho da Europa), as prioridades do Centro reflectem, logi‑

camente, prioridades políticas do Conselho da Europa em geral e prioridades mais 

específicas dos seus Estados membros e outras partes interessadas. O Centro Norte‑

‑Sul concentra ‑se assim numa mobilização dos seus Estados membros que conduz à 

adesão, no espaço de dois anos, de cinco novas Estados membros, incluindo 

Marrocos e Cabo Verde, os primeiros países não europeus a integrarem o Centro. Ao 

nível dos seus outros stakeholders, o Centro Norte ‑Sul reforça as suas relações com a 

Assembleia parlamentar, com a adopção da recomendação 1893 (2009), que propõe 

a adopção de uma nova resolução estatutária do Centro, o Congresso dos poderes 

locais e regionais e a Conferência das OING, com a assinatura de acordos de coope‑

ração respectivamente em Dezembro de 2008 e Janeiro de 2010. 

O Centro Norte ‑Sul reforça também as suas relações com a União Europeia, 

assinando o acordo de gestão conjunta 2009 ‑2011 com a Comissão Europeia no 

domínio da Educação e Juventude e incluindo uma vertente euro ‑africana na Parceria 

Juventude entre a UE e o Conselho da Europa. São também reforçadas pelo Centro 

as suas relações de trabalho com parceiros internacionais como a Aliança das 

Civilizações das Nações Unidas, acompanhando as estratégias regionais da Aliança 
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332 nos Balcãs e no Mediterrâneo e confiando ao Alto Representante das Nações Unidas 

para a Aliança das Civilizações a presidência do Fórum de Lisboa. 

Durante este período, o Centro Norte ‑Sul festeja o seu 20º aniversário em torno 

de duas datas ‑chave: 16 de Novembro de 2009 (aniversário da adopção da resolução 

89 (14) sobre a criação do CNS) e 1 de Maio de 2010 (aniversário da abertura do 

CNS em Lisboa). Sob o slogan “Um Mundo – o Nosso Mundo”, as celebrações do 20º 

aniversário reflectem a vontade do CNS de valorizar a sua história e honrar as per‑

sonalidades que o têm acompanhado ao longo destes 20 anos.

O resultado político da celebração dos 20 Anos do Centro Norte ‑Sul deverá ser 

a adopção por parte do Comité de Ministros do Conselho da Europa de uma nova 

Resolução Estatutária. Esta Resolução irá reafirmar a pertinência do papel do Centro 

Norte ‑Sul como vector chave na promoção do trabalho e valores do Conselho da 

Europa para lá das suas fronteiras europeias, através da Educação, da cooperação na 

Juventude e do Diálogo Intercultural.

Dar ‑se ‑á assim início a uma nova era para o Centro Norte ‑Sul e o seu mandato 

de promover a interdependência e a solidariedade globais, com base nos princípios 

universais dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito.NE
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the united nations, Peace 
and security – From 

collective security to the 
resPonsiBility to Protect

de Ramesh Thakur
Editora: Cambridge University Press

Cambridge, 2006

o Paradigma clássico de actuação das Nações 

Unidas centrado nas agressões armadas entre 

Estados tem vindo a sofrer uma evolução no 

sentido do equilíbrio com a consideração da 

Mateus Kowalski*

segurança humanitária e da acção em caso de 

atrocidades contra o indivíduo. A obra em 

análise constitui uma reflexão sobre a temáti‑

ca. O enquadramento académico de Ramesh 

Thakur, que assumidamente se inscreve na 

linha de pensamento dos estudos para a paz, 

bem como a sua ligação à Universidade das 

Nações Unidas, onde assumiu as funções de 

vice ‑reitor, marcam a obra ao longo da qual 

o autor analisa o papel das Nações Unidas 

nalguns dos maiores desafios com os quais a 

organização se deparou enquanto principal 

fornecedor de segurança internacional.

A narrativa de Ramesh Thakur gira em 

torno de cinco temas que se entrecruzam: o 

uso da força, a relação entre legalidade e legi‑

timidade, a interacção entre os Estados Unidos 

da América e as Nações Unidas, o relaciona‑

mento entre países em desenvolvimento e 

países industrializados, e ainda a temática do 

Estado de Direito. 

O autor afirma que a força pode, e mui‑

tas vezes deve, ser utilizada em nome da paz, 

designadamente no caso de catástrofes huma‑

nitárias. Apenas as Nações Unidas podem 

legitimamente autorizar a acção militar em 

* Mateus Kowalski é doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos, Mestre em Direito 

Internacional, e Licenciado em Direito. É jurista no domínio do Direito Internacional no Ministério 

dos Negócios Estrangeiros.
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336 nome da comunidade internacional, apesar 

de os mandatos nem sempre terem a sufi‑

ciente correspondência em meios. Thakur 

defende que os critérios para a intervenção 

devem ser delineados num equilíbrio cuida‑

doso entre os custos e os benefícios da inter‑

venção. Ao longo da sua obra, o autor reflecte 

sobre a influência das dinâmicas estaduais 

nas Nações Unidas. Para além da crítica forte 

ao papel dos Estados Unidos da América, 

Ramesh Thakur analisa, igualmente, a diver‑

gência de interesses e de prioridades existen‑

te entre países em desenvolvimento e países 

industrializados. O autor defende que a inter‑

venção deve ser institucional, colectiva e no 

cumprimento das normas vigentes que ser‑

vem de base à ordem mundial e que são fonte 

de autoridade.

O livro de Ramesh Thakur é levado à 

estampa numa altura em que as Nações 

Unidas se encontram numa encruzilhada e 

em que algumas das suas virtudes são ques‑

tionadas. A obra constitui uma visão abran‑

gente, crítica e personalizada sobre a proble‑

mática da evolução do uso da força pelas 

Nações Unidas e sobre as questões e os 

desafios que lhe estão associados, designa‑

damente no que respeita a temas fulcrais 

como a autoridade ou as dinâmicas estadu‑

ais inerentes. 

A construção idealista da união de fins e 

meios em 1945 degenerou, afinal, num blo‑

queio ao sistema de segurança colectiva que 

nunca chegou a existir. Assistiu ‑se entretanto 

à emergência de novos paradigmas, como 

sejam a erosão da soberania dos Estados e da 

noção clássica de território ou a emergência 

e diversificação de novos actores internacio‑

nais ao lado do Estado. A afirmação da dou‑

trina da responsabilidade de proteger em 

2005, que contou com o contributo de 

Thakur, é disso um corolário.

Porém, a potencialidade da doutrina não 

vem sem alguns dilemas e desconfianças rela‑

tivamente a desvios que a sua aplicação possa 

sofrer no sentido de poder ser mobilizada 

para justificar intervenções que não coinci‑

dem com os propósitos humanitaristas que a 

informam. Como bem refere Thakur, é neces‑

sário um pragmatismo sensível que propor‑

cione uma perspectiva crítica das aspirações e 

objectivos nobres do humanitarismo.

As Nações Unidas carecem, desde logo, 

de efectiva autoridade. Se por um lado têm 

legitimidade de princípio, pois detêm o 

monopólio do uso da força ao nível interna‑

cional, dentro de certos limites, por outro 

não têm meios suficientes ou capacidade de 

decisão e actuação. 

Todavia, mesmo ao nível da legitimida‑

de, é problemático o facto desta competência 

recair sobre o Conselho de Segurança, órgão 

que atende ao poder e à hierarquia das 

potências, anunciando uma contradição entre 

a ideologia política das Nações Unidas e a sua 

estrutura. Para além do direito de veto dos 

chamados “cinco polícias”, alguns deles com 

estatuto claramente desactualizado, os países 

em desenvolvimento não estão adequada‑

mente representados.

Afigura ‑se, pois, pertinente, a referência 

que o autor faz à dimensão estadual intrínse‑

ca às Nações Unidas, ainda dominadas pelo 

dogma da soberania. A dinâmica entre gru‑
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337pos de Estados que encarnam interesses e 

prioridades divergentes relativamente a temas 

como a segurança e o desenvolvimento é 

determinante nas Nações Unidas, designada‑

mente no que respeita ao uso da força. 

Ademais, importa considerar que esta dinâ‑

mica de concertação e decisão inter ‑estadual 

se joga no seio da organização não apenas 

entre países industrializados e em desenvolvi‑

mento, mas também entre grupos mais 

pequenos, mais ou menos estáveis, mais ou 

menos coesos. A possibilidade crível de uma 

futura representação única da União Europeia 

nas Nações Unidas representaria uma revolu‑

ção no quadro de representação e decisão da 

organização.

Neste debate, Thakur confere enlevo ao 

papel negativo de travão e algum divórcio 

daquela a que chama a potência imperial. 

Acontecimentos mais recentes como a inter‑

venção no Iraque ou o papel destrutivo dos 

Estados Unidos da América na negociação do 

pacote de reformas proposto por Kofi Annan 

em 2005 dão ‑lhe razão. De todo o modo, 

parece evidente que nenhum pode almejar 

sobreviver sem o outro.

Ramesh Thakur proclama a sua convic‑

ção em como as Nações Unidas são a melhor 

esperança num mundo em que os problemas 

globais exigem soluções multilaterais. As 

ideias das Nações Unidas são um motor 

poderoso, designadamente no que respeita 

ao conceito de segurança humana e às suas 

derivações. Porém, é necessária uma reforma 

que confira efectiva autoridade às Nações 

Unidas, construída em poder e legitimidade, 

designadamente no que respeita à paz e segu‑

rança, quer inter ‑estadual quer humana. O 

autor, com esta sua obra, dá um valioso con‑

tributo para a necessária reflexão crítica e 

optimista sobre as Nações Unidas, bem como 

para a indispensável acção positiva e constru‑

tiva.NE
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the twenty years’ crisis, 
1919-1939: 

an introduction to the 
study oF international 

relations
de E.H. Carr

Editora: Palgrave Macmillan
New York, 2001

Poucas oBras estão tão omnipresentes nos 

currículos académicos de Relações Inter‑

nacionais como The Twenty Years’ Crisis do britâ‑

nico E.H. Carr (1892 ‑1982). Assim, um dos 

principais propósitos de qualquer recensão 

David Oppenheimer*

crítica – avaliar a relevância e a qualidade da 

obra em causa – já se encontra, neste caso, 

realizado: The Twenty Years’ Crisis de E.H. Carr já 

é, há várias décadas, universalmente reconhe‑

cida como uma obra incontornável para 

qualquer estudioso escrupuloso das Relações 

Internacionais, e em particular do chamado 

Primeiro Debate da disciplina, que opôs Realistas 

e Idealistas no período entre as guerras. 

Qualquer análise crítica desta obra deve‑

rá pois debruçar ‑se sobre as razões que a 

transformaram num texto de referência uni‑

versal, e que elevaram o seu autor ao restrito 

Olimpo dos Pais das Relações Internacionais (como 

disciplina académica), mantendo ‑o aí até aos 

nossos dias. 

Por outras palavras, porquê ler, no deal‑

bar do século XXI, The Twenty Years’ Crisis, um 

livro publicado em 1939 e cujo objectivo 

principal é o de fazer a autópsia do sistema 

internacional de entre as guerras? Como se 

explica a inclusão de Carr na lista de pilares 

intelectuais intemporais da escola Realista, jun‑

tamente com Tucídides, Maquiavel, Hobbes e, 

claro, Morgenthau e Waltz? Finalmente, e 

num registo mais pragmático, qual a relevân‑

cia de Carr para o diplomata português con‑

temporâneo? 

São estas as perguntas a que procurare‑

mos responder no que se segue.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 338‑341

T
he

 T
w

en
ty

 Y
ea

rs
’ 

C
ri

si
s,

 1
91

9‑
19

39
: 

an
 i

nt
ro

du
ct

io
n 

to
 t

he
 s

tu
dy

 o
f 

in
te

rn
at

io
na

l 
re

la
ti

on
s

* Adido de Embaixada.



339The Twenty Years’ Crisis é escrita e publicada 

poucos meses antes da Segunda Guerra 

Mundial mergulhar a Europa e o mundo 

numa catástrofe sem precedentes. Uma catás‑

trofe que não foi só material e humana, mas 

também intelectual: o dia 1 de Setembro de 

1939 não assinala apenas o início da invasão 

alemã da Polónia, mas também o toque de 

finados de toda uma construção ideológica 

que atingiu o zénite da sua influência no 

período entre as guerras, e que ficou conhe‑

cida indistintamente como Wilsonianismo, 

Internacionalismo Liberal, ou simplesmente 

Idealismo, e cuja encarnação institucional era a 

Sociedade das Nações. 

Carr ataca ferozmente esta escola políti‑

ca, salientando que a crença na segurança e 

no desarmamento colectivos, na auto‑

‑determinação dos povos, nas virtudes pacífi‑

cas da opinião pública internacional, no bem 

comum universal e, assim, numa espúria 

moralidade internacional, não passavam de 

construções ideológicas dos vencedores da 

Primeira Guerra Mundial, concebidas para 

servir como fachada de legitimidade e inevi‑

tabilidade para a deficiente ordem pós‑

‑Versalhes – que era tudo menos legítima e 

inevitável aos olhos dos derrotados de 1918. 

Carr divide o mundo de 1919 ‑1939 

entre haves (especialmente o Reino Unido e os 

EUA) e have ‑nots (especialmente a Alemanha e 

a União Soviética). Os primeiros agarravam‑

‑se a uma utopia de harmonia internacional 

de forma a justificarem e sustentarem o status 

quo, que lhes era favorável, enquanto os 

segundos manobravam para destruir todo o 

paradigma universalista e idealista que lhes 

tolhia a ascensão estratégica. 

Nas palavras do próprio Carr, “the common 

interest in peace masks the fact that some nations desire 

to maintain the ‘status quo’ without having to fight for it, 

and others to change the ‘status quo’ without having to 

fight in order to do so” (página 51). O autor 

sublinha a importância determinante das 

diferentes experiências históricas colectivas 

dos vários Estados para a compreensão das 

suas respectivas atitudes em relação a ideolo‑

gias que aspiram à legitimidade universal. 

Por exemplo, no que diz respeito à “assumption 

that every nation has an identical interest in peace”, 

Carr lembra que “this view bears clear marks of its 

Anglo ‑Saxon origin... the argument did not seem particu‑

larly convincing to Germans, who had profited greatly 

from the wars of 1866 and 1870, and attributed their 

more recent sufferings not to the war of 1914, but to the 

fact that they had lost it” (página 50). 

Neste sentido, o fracasso da ordem 

internacional de entre as guerras radica prin‑

cipalmente, segundo Carr, num desajuste 

fundamental entre, por um lado, a ideologia 

wilsoniana e a sua principal expressão institu‑

cional, a Sociedade das Nações, e, por outro, 

a real distribuição de poder entre os actores 

internacionais, com as legítimas aspirações 

alemãs a um “lugar ao sol” a ser irresponsa‑

velmente desvalorizadas pelas potências 

dominantes como meras expressões arcaicas 

de Realpolitik do século XIX.

Assim, existe sem dúvida uma lição fun‑

damental que decorre da Twenty Years’ Crisis para 

o leitor do século XXI e que explica, entre 

outras razões, a resistência da obra à passa‑

gem do tempo. Carr, discípulo de Marx e do 

sociólogo Karl Mannheim, sublinha de forma 

convincente a importância das condições 

materiais para o sucesso das ideologias na 

ordem internacional. Um sistema internacio‑

nal que não reflicta a distribuição de poder 

económico e militar entre os seus interve‑

nientes não pode sobreviver, por muito que 
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340 esteja ancorado num ideário generoso e 

humanista. Qualquer observador atento da 

actualidade internacional deverá concluir que 

um dos principais desafios ao sistema de 

segurança global contemporâneo é precisa‑

mente o de integrar poderes emergentes, 

como a China e a Índia, no sistema multilate‑

ral, de modo a que a sua ascensão não se 

incompatibilize com instituições e valores 

que lhe precedem. Por outro lado, importa 

ressalvar que a relevância dos argumentos de 

Carr para a actualidade é limitada pelo facto 

de o sistema das Nações Unidas reflectir hoje 

de forma muito mais fiel (universalidade de 

membership e poder assimétrico dos P ‑5 no 

CSNU) a realidade internacional do que a 

Sociedade das Nações o fazia entre as guerras. 

Para Carr, nenhuma doutrina, ou siste‑

ma internacional, pode vingar sem se alicer‑

çar solidamente numa análise realista da dis‑

tribuição conjuntural de poder: “theories of 

international morality are... the product of dominant 

nations or groups of nations.” (página 74). 

E é precisamente esta importância que 

Carr concede ao poder nas Relações 

Internacionais que o coloca entre os princi‑

pais pensadores da Escola Realista. O seu 

ataque feroz contra o Idealismo dos adeptos da 

Sociedade das Nações, e passagens como 

“international politics are always power politics” (pági‑

na 130) e “[states have a] right to self ‑preservation 

which overrides moral obligation” (página 146) 

parecem justificar esta classificação. No entan‑

to, um olhar mais detalhado sobre a Twenty 

Years’ Crisis demonstra que a obra não pertence 

inequivocamente ao Realismo, e ajuda a reve‑

lar mais elementos de grande relevância para 

o leitor do século XXI. 

Carr não defende o Realismo como 

escola de pensamento para as Relações 

Internacionais, mas antes como antídoto para 

a perigosa ingenuidade do Idealismo – como 

meio para um fim. Num capítulo dedicado às 

“Limitations of Realism”, Carr declara que “realism, 

though logically overwhelming, does not provide us with 

the springs of action which are necessary even to the 

pursuit of thought” (página 84) e, mais à frente, 

declara que “any sound political thought must be based 

on elements of both utopia and reality” (página 87). 

De facto, todo o capítulo final da obra 

é dedicado às “Prospects of a New International 

Order”, onde Carr reflecte sobre a capacidade 

do Estado ‑Nação de se manter como princi‑

pal actor na arena internacional, prevendo 

até que “the concept of sovereignty is likely to become 

in the future even more blurred and indistinct than it is 

at present.” (página 212). 

Estas ideias, todas elas anátema para o 

dogma Realista, demonstram que Carr é 

acima de tudo o teórico da evolução nas 

Relações Internacionais. The Twenty Years’ Crisis 

exorta o leitor, seja ele de que época for, a 

aceitar a natureza fluida e passageira da 

ordem internacional. Carr defende que tanto 

uma fé inabalável numa qualquer ideologia 

universalista (como a primazia do Direito 

Internacional, por exemplo) desligada de 

considerações de distribuição conjuntural do 

poder, por um lado, como uma simples redu‑

ção das relações internacionais a um mero 

exercício de mecânica de poder (muito 

popular entre os pensadores Realistas nos 

EUA), por outro, são paradigmas insuficien‑

tes para compreender o que motiva a mudança 

e a evolução do sistema internacional – e para 

se adaptar a ela.

Resumindo, Carr, nesta sua obra ‑prima, 

não só dá uma valiosíssima contribuição para 

a compreensão dos perigos do voluntarismo 

idealista que animavam – e ainda animam! – 
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341tantas escolas de pensamento nas Relações 

Internacionais, como também exorta o leitor 

a reflectir sobre as condições para a evolução 

positiva da ordem internacional, onde uma 

boa dose de utopia e optimismo são indis‑

pensáveis: “we know that peaceful change can only be 

achieved through a compromise between the utopian con‑

ception of a common feeling of right and the realist con‑

ception of a mechanical adjustment to a changed equili‑

brium of forces.” (página 202). 

Finalmente, e à laia de conclusão, o que 

pode aprender um diplomata português dos 

nosso dias com E.H. Carr? A principal lição da 

Twenty Years’ Crisis é, indubitavelmente, a seguin‑

te: qualquer tentativa de construir um edifí‑

cio normativo eficaz para as relações interna‑

cionais deve ter em conta, e ser capaz de 

acomodar, a distribuição efectiva de poder na 

cena internacional. 

Tomemos como exemplo as negocia‑

ções multilaterais no âmbito da Ronda de 

Doha da Organização Mundial de Comércio 

(OMC). O ponto de partida normativo para 

todo o exercício das negociações internacio‑

nais de comércio é a listagem das virtudes uni‑

versais e intemporais do comércio livre, ao qual 

são imputados todo o tipo de efeitos econó‑

micos benéficos. 

Se as vantagens de um comércio livre, 

nomeadamente através da eliminação de bar‑

reiras pautais e não ‑pautais são tão evidentes, 

como explicar então a dificuldade em chegar 

a um acordo na Ronda de Doha? A resposta 

que emanaria naturalmente do paradigma 

liberal que anima a OMC é simples: egoísmos 

nacionais impedem um desenlace que seria 

vantajoso para todos. 

Ora Carr ensina ‑nos que esses egoísmos 

particularistas podem simplesmente reflectir 

interesses nacionais legítimos, ainda que 

divergentes e/ou incompatíveis com a ideo‑

logia normativa que é apresentada como 

universal e inevitável. No caso particular da 

Ronda de Doha, o bloqueio nas negociações 

decorre directamente da evolução do equilí‑

brio de poder à escala global em que países 

como o Brasil, a África do Sul e a Índia, que 

têm uma relação mais céptica e selectiva com 

os valores do liberalismo económico, assu‑

mem um papel cada vez mais assertivo.

Assim, é nesta permanente dialéctica 

entre equilíbrio de poder e discurso norma‑

tivo que vai evoluindo o sistema internacio‑

nal, deixando para trás as ruínas intelectuais 

dos sistemas que se queriam perfeitos, naturais 

e imunes à passagem do tempo...

Em suma, qualquer diplomata portu‑

guês que queira compreender os mecanis‑

mos que animam a evolução do sistema 

internacional, que esteja disposto a abando‑

nar a fé absoluta e quasi ‑religiosa em concei‑

tos como o Direito Internacional e que tenha 

interesse em compreender como se relacio‑

nam poder e ideologia nas relações interna‑

cionais, encontrará na Twenty Years’ Crisis de  

E.H. Carr uma fonte inesgotável de pensa‑

mento crítico e de sabedoria.NE
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a ÜBerPower – the imPerial 
temPtation oF america

de Josef Joffe
Editora: W.W. Norton & Company

New York, 2006

o ocaso do Império Soviético, assim, Josef 

Joffe, – editor do importante jornal alemão 

Die Zeit, professor universitário e extremo 

conhecedor da realidade norte ‑americana – 

começa a análise da política externa norte‑

‑americana, do seu papel no mundo e do seu 

futuro naquele. 

A razão do recuo histórico explica ‑se 

pela necessidade que o autor sentiu de expli‑

Teresa Archer Pratas*

car o contexto da ascensão de uma única 

superpotência no panorama internacional. O 

mundo unipolar trouxe uma nova definição 

de hegemonia, vazada que ficou dos pressu‑

postos de domínio directo, omnipresente e 

coercivo. Assim, a hegemonia passa a repre‑

sentar não só a capacidade de um país repelir 

os seus concorrentes através da sua força 

defensiva expressa pela posse de armamento 

nuclear, como também a capacidade proacti‑

va de influência sobre o mundo. 

Ainda que o poder dos Estados Unidos 

da América (EUA) fosse uma realidade duran‑

te a segunda metade do séc. XX, sofreu uma 

oposição da URSS que ditou as movimenta‑

ções e atitudes dos EUA. 

O autor sublinha as consequências deci‑

sivas, ainda que nem sempre perceptíveis no 

momento da sua ocorrência, do fim do 

Império Soviético.

Como este início evidencia, um dos tra‑

ços ricos deste livro é a perfusão de remissões 

anacrónicas e exemplificações históricas dos 

vários pontos tratados, sobretudo porque ser‑

vem o objectivo do autor – dar nomes e datas, 

caras e factos – num esforço de exprimir as 

várias posições dos actores desta narrativa. 

Josef Joffe evidencia o poder da ”hyper‑

puissance”, através de indicadores como as 

* Adida de Embaixada.



343despesas militares, que quase igualam as rea‑

lizadas pelo resto do mundo. Esta capacidade 

militar, traduzida numa grande mobilidade e 

sofisticação, permite o envio rápido de forças 

para qualquer parte do mundo. 

Evidentemente que este poder militar se 

baseia numa forte economia, a maior do 

mundo, na aposta em pesquisa e desenvolvi‑

mento tecnológico, na importância das uni‑

versidades e no poder cultural que os EUA 

irradiam sobre o mundo. 

Concretizar como os EUA afirmaram o 

seu poder ao longo dos últimos anos e 

como devem eles prosseguir a sua caminha‑

da de forma a manterem o seu papel hege‑

mónico, são esses os objectivos que o autor 

persegue.

A razão da ausência de um equilíbrio de 

poderes é apresentada por diversas vezes ao 

longo da narrativa. 

Em primeiro lugar, o equilíbrio de pode‑

res exige algum tempo para se consolidar.

Em segundo lugar, na óptica do autor, 

assistiu ‑se a um período de contenção por 

parte dos EUA, pois de uma forma ou de 

outra o seu comportamento foi encarado 

pela comunidade internacional como legíti‑

mo ou defensivo, assim na Guerra do 

Afeganistão. 

Por fim, a disparidade de poderes entre 

os vários actores do xadrez geopolítico face 

aos EUA inviabilizam uma concorrência de 

facto. Apesar disso, é possível contrabalançar 

o poder de várias formas, seja através de polí‑

ticas tendentes a favorecer o multilateralismo, 

através das instituições internacionais das 

quais os EUA fazem parte, através de alianças 

desfavoráveis às pretensões americanas, ou 

ainda através do regime do terror – método 

que mostrou ser o mais eficaz.

A posição de poderio dos EUA é igual‑

mente evidenciada através da sua posição 

relativa, isto é, a incapacidade de outros paí‑

ses de lhe fazer frente. 

Parece ser neste exacto ponto que reside 

a maior insuficiência da tese do autor. Pese 

embora a interessante sistematização que faz 

dos países mais importantes, parece não lhes 

conceder o peso que eles podem vir a assu‑

mir na cena internacional. 

Segundo Joffe, a China, apesar de viver 

um momento de grande crescimento econó‑

mico, poderá estagnar dado o regime de 

partido único que é susceptível de levar 

igualmente a conflitos internos. 

A Rússia, por sua vez, enfrenta um pro‑

blema demográfico com implicações directas 

no crescimento económico e no número de 

soldados em armas. 

Por último, a União Europeia, a única, 

segundo o autor, capaz de concorrer econo‑

micamente com os EUA, sofre de algumas 

desvantagens nomeadamente ao nível do 

dimi nuto orçamento militar, do problema 

demográfico e do envelhecimento da popu‑

lação. 

Por outro lado, é uma constante ao 

longo do livro a crítica ao projecto europeu e 

à ausência de uma consciência de unidade 

colectiva “nacional” como aquela que é 

patente nos EUA. 

A inclusão de um capítulo sobre anti‑

‑americanismo, ainda que sirva mais a defesa 

dos EUA face a estereótipos do que a susten‑

tação de uma estratégia para os EUA, detém 

interesse pela sistematização, bem como 

exemplificação dada. 

Josef Joffe atribui um papel importante 

ao anti ‑americanismo, o qual se distingue da 

hostilidade face às políticas norte ‑americanas. 

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 342‑345

Ü
be

rp
ow

er
 –

 T
he

 I
m

pe
ri

al
 T

em
pt

at
io

n 
of

 A
m

er
ic

a



344 O anti ‑americanismo pode englobar diver‑

sos elementos que vão desde o estereótipo 

negativo, o acto de denegrir a entidade visa‑

da, a apresentação das acções como demoní‑

acas até à obsessão ou mesmo desejo de 

eliminação do actor. O anti ‑americanismo 

parece relevar na medida em que representa 

uma reacção ao crescimento da influência 

norte ‑americana na sua ubiquidade, na 

sedução que os EUA provocam, na moderni‑

dade que representam e no poder que 

emana da sua posição e que faz temer os 

outros países.

Neste contexto, o autor parte para a 

delineação de uma estratégia que garanta a 

manutenção da posição de hegemonia dos 

EUA, excluindo, por um lado, uma estratégia 

que se centre na supremacia, caminho que 

levaria inevitavelmente à guerra preventiva e 

ao suicídio, bem como, por outro lado, uma 

posição de isolamento, que implicaria a 

renúncia aos interesses vitais dos EUA. 

Deste modo, apresenta uma terceira via, 

aquela que evite a união eficaz dos outros 

Estados contra o seu poder. Procurando na 

História estratégias condizentes com as prio‑

ridades americanas, Josef Joffe encontra o 

equilíbrio de poderes levado a cabo pelo 

Império Britânico, enquanto senhor dos 

mares, do séc. XVII ao séc. XIX, e a política 

conduzida por Bismarck após a unificação 

alemã, a qual privilegiou a criação de uma 

constelação política de alianças de acordo 

com o modelo “hub and spokes”, de forma a 

criar melhores relações com os vários Estados 

(excepto França) do que aquelas que eles 

tinham entre si. 

Assim, se o modelo representado pela 

Inglaterra – oposição ao poder mais forte, 

agressivo e dominante – poderia aplicar ‑se 

nos seus pressupostos ao caso dos EUA, acaba 

por pecar pela inadequação aos desafios que 

hoje se colocam à grande potência – desafios 

que representam uma interdependência de 

factores económicos, político e militares, 

entre outros e que exigem uma cooperação 

estreita na resposta. 

Por outro lado, a verificação do modelo 

de Bismarck foi evidente no período que se 

seguiu à II Guerra Mundial, com a Rússia a 

desempenhar o papel outrora paralelamente 

ocupado pela França. Foi o momento da cria‑

ção de uma extensa rede de alianças e de ins‑

tituições internacionais apoiadas pelos EUA e 

foi igualmente uma época de auto ‑domínio, 

com o princípio da destruição mútua assegu‑

rada como o melhor garante da contenção.

Hoje, o papel dos EUA está envolto 

numa série de questões que exigem coopera‑

ção. Assim, tanto as instituições internacio‑

nais como o conceito de legitimidade desem‑

penham funções vitais. 

Pois, por um lado, as instituições inter‑

nacionais são a prova da dimensão planetária 

dos desafios que os Estados enfrentam e que 

exigem uma cooperação global – tornando o 

multilateralismo não uma visão idealista da 

política internacional mas um corolário da 

Realpolitik. 

Por outro lado, a legitimidade interna‑

cional é essencial, na medida em que repre‑

senta um consenso da comunidade interna‑

cional, serve os objectivos da cooperação que 

ao contrário da coerção não gera ressenti‑
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345mentos ou resistências, e adequa ‑se à presen‑

ça de eleitorados democráticos que vigiam as 

políticas externas. 

Para Josef Joffe, para que os EUA mante‑

nham a sua posição não basta eliminar as 

ameaças e procurar vantagens ou evitar o apa‑

recimento das ameaças, colhendo os frutos da 

cooperação e diminuindo os incentivos de 

uma oposição, é igualmente necessário criar 

uma estrutura de relações internacionais que 

transforme rivais em parceiros e evite que os 

aliados se transformem em adversários. Para 

que isto suceda é preciso tomar conta de si 

mesmo, tomando conta dos outros.

Na sua análise, o autor não só traça o 

caminho para os EUA no séc. XXI, como jus‑

tifica a razão da indispensabilidade dos EUA 

– baseada no seu poder económico, militar, 

cultural, na sua vocação e visão universais. 

Atribui aos EUA o papel de motor e organi‑

zador no âmbito da teoria dos bens públicos, 

na medida em que só este detém os meios e 

o interesse. Os bens públicos internacionais 

(como a paz, equilíbrios regionais) porquan‑

to interessam a todos não provocam a acção 

para a sua prossecução – papel reservado por 

Joffe aos EUA, no âmbito da prossecução do 

interesse nacional.

A final asserção apresentada pelo autor 

afigura ‑se o corolário lógico de todo o seu 

discurso. Assim, o grande poder dos EUA 

origina grandes responsabilidades que, se 

forem diligentemente assumidas, criam legi‑

timidade – a tal que faltou na 2ª Guerra do 

Iraque – e geram influência.

A leitura deste livro, porquanto exemplifica‑

dora das tensões e oportunidades dos equilí‑

brios regionais e globais, e ilustradora do 

papel “idealisticamente” reservado aos EUA 

no contexto de um mundo multilateral, tem 

grande pertinência e actualidade – comple‑

menta o olhar do leitor sobre a realidade 

geopolítica e histórica que permite uma visão 

prospectiva sobre a forma como os EUA 

poderão desempenhar o seu papel no futuro 

das relações internacionais.NE
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the crisis oF islamic 
civilization
de Ali A. Allawi

Editora: Yale University Press
London, 2009

a oBra em análise foi escrita por Ali Allawi que 

desempenhou funções como Ministro da 

Defesa e Ministro das Finanças do Iraque em 

governos do pós ‑Guerra, entre 2003 e 2006, 

sendo actualmente Professor convidado da 

Universidade de Princeton. O autor defende, 

neste livro, que o Islão sofreu duramente 

com a ocupação e colonialismo ocidentais 

dos últimos 200 anos, tendo perdido o seu 

Pedro Curto*
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tural. Viu ‑se, por isso, compelido a cingir a 

esfera da sua actividade aos aspectos político 

e religioso. Isto não lhe tem granjeado o res‑

peito e a projecção que a sua herança civili‑

zacional centenária lhe deveria garantir.

O autor descreve com grande acuidade 

o conflito latente nas sociedades islâmicas 

de duas facetas antagónicas: o mundo exte‑

rior da acção social e o mundo interior da 

realização espiritual. A tensão gerada pela 

dinâmica de secularização, que ocorreu nos 

países muçulmanos durante as décadas de 

cinquenta e sessenta, levou a que o Islão, 

enquanto forma de estruturação social e 

leitmotif espiritual, fosse ignorado, marginali‑

zado e até rejeitado. Esta irrupção abrupta da 

modernidade provocou uma ruptura com as 

fontes da ética islâmica e desencadeou fenó‑

menos reactivos de grande violência em 

várias sociedades islâmicas, como a egípcia 

e a iraquiana. Há, pois, um tom de alguma 

decepção no livro, ao descrever ‑se a incapa‑

cidade do Islão para alterar o curso do 

mundo material em que os muçulmanos 

vivem, prenunciando assim uma quebra de 

vitalidade da amálgama de história, filosofia 

e teologia que constitui a génese do Islão, 

enquanto identidade cultural para quase 

900 milhões de seres humanos. 

* Adido de Embaixada.



347Na realidade, a afirmação agressiva dos 

direitos universais e valores da democracia 

liberal desencadeou ondas de choque vigoro‑

sas nas sociedades islâmicas, as quais se viram 

divididas entre a sua identidade civilizacional 

ancestral e a emergência de uma mundivi‑

dência assente na economia de mercado 

aberta à globalização, à sociedade de consu‑

mo, e à cultura do individualismo. Assim, 

Allawi não poupa nas críticas à sociedade 

moderna ocidental, sobretudo no que diz 

respeito à erosão que esta trouxe das bases 

morais dos indivíduos, ao relativismo ético 

que permitiu o florescimento de um utilita‑

rismo rude e de um consumismo narcísico 

sem nexo. Em guisa de síntese, o autor enun‑

cia três pontos a que o livro se propõe dar 

resposta: 

1 –  Poderemos ainda falar de uma civi‑

lização islâmica unitária? 

2 –  A civilização islâmica é uma possibi‑

lidade recorrente e repetível, ou será 

uma experiência do passado para 

sempre perdida?

3 –  Em que condição poderá a presença 

da civilização islâmica regressar ao 

mundo moderno? Terá ainda a 

sociedade moderna lugar para uma 

visão sagrada da vida e do Divino?

Estas são as questões nucleares com que 

o autor nos interpela e que constituem o 

terreno onde vai plantar as suas reflexões. 

De um modo geral, a obra lê ‑se de forma 

fácil e agradável, pois encontra ‑se bem 

estruturada em capítulos e secções clara‑

mente distintas. O autor adopta um tom 

directo e escorreito, que não cai em senti‑

mentalismos, nem na complacência para 

com os seus irmãos de fé e etnia. Chega 

mesmo a ser bastante duro com algumas 

realidades das sociedades muçulmanas, 

insistindo na exaustão dos seus factores de 

poder civilizacional, enumerando as suas 

deficiências no plano educativo, social, eco‑

nómico e até moral. Transparece também 

uma vasta cultura e erudição ao longo do 

livro que é vertida de forma oportuna e dis‑

creta, mas sempre com grande conhecimen‑

to histórico. O aspecto que ressalta da sua 

extensa análise da decadência do Islão é a 

contradição interna e visões conflituantes 

que minaram as raízes desta construção civi‑

lizacional, levando as ideias que a tornavam 

universal a distanciarem ‑se dos seus arqué‑

tipos originais, tornando ‑a presa fácil para 

outras potências dominantes. Assim, a sua 

queda sob a influência europeia e americana 

é uma consequência directa do processo 

mais lato de decadência que já se vinha 

acentuando. Durante o século XX, o Islão 

aguardou o conjunto de condições para o 

seu ressurgimento, em vez de se estabelecer 

como uma nova ordem. Nesse processo, 

fragmentou ‑se e dividiu ‑se entre as facções 

Shia e Suni. A derrota catastrófica de 1967 

dos exércitos árabes combinados do Egipto, 

Síria e Jordânia contra Israel acentuou o 

sentimento de humilhação e ressentimento. 

No final dos anos oitenta, o Islão radical 

tomou o lugar soviético como principal 

ameaça à Segurança Internacional. Após o 

11 de Setembro, surgiu uma indústria intei‑

ra de estudiosos que tentou compreender e 

explicar as causas do retrocesso do Islão, da 

sua incapacidade para se modernizar e da 

sua tendência para a violência e para a into‑

lerância. A teoria do Choque das Civilizações 

de Huntington acabou por cristalizar a ideia 

do Islão como outsider perpétuo na cena 

internacional e potencial factor desestabili‑
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348 zador da Ordem Internacional. No entanto, 

Allawi é hábil em desmontar a doutrina do 

Califado preconizada pela Al Qaeda, uma vez 

que não existe uma visão unificada do 

Califado e que um terço dos muçulmanos 

vive em países organizados segundo princí‑

pios democráticos, assentes em assembleias 

legais, partidos políticos, eleições, que res‑

peitam os princípios dos direitos civis. Não 

se vislumbra que a multiplicidade de esta‑

dos islâmicos divididos em repúblicas, 

monarquias e autocracias pudesse alguma 

vez ser reequacionada para formar um 

super ‑estado inspirado pela religião.

Ao referir ‑se às tensões existentes no 

seio das comunidades muçulmanas que habi‑

tam na Europa, Allawi alude à reafirmação da 

sua identidade cultural e religiosa que é ali‑

mentada pelo desenraizamento e decepção 

com os valores corrompidos pelo consumis‑

mo desenfreado da cultura europeia. A este 

propósito, menciona algumas estatísticas 

demonstrativas da discriminação de que são 

alvo os muçulmanos, sobretudo no que con‑

cerne o acesso a postos de trabalho. 

Provavelmente, o autor procura amenizar a 

ansiedade que os europeus sentem acerca das 

extensas franjas de população de origem 

muçulmana que não se deixam assimilar cul‑

turalmente. A esse respeito, convém não 

esquecer que existe uma atitude algo timora‑

ta e complacente dos europeus perante a 

bomba demográfica que poderá vir a esma‑

gar a população europeia e torná ‑la presa 

apetecível para os zelotas islâmicos. Contudo, 

numa observação crítica relativamente ao 

fantasma da Eurábia, o autor aponta a dificul‑

dade evidente de 15 a 20 milhões de muçul‑

manos poderem fazer perigar uma população 

total de 450 milhões de europeus, mesmo 

que estes se vejam confrontados com a 

expectativa de integrarem no seu seio mais 

70 milhões de turcos muçulmanos. Talvez só 

o futuro possa comprovar a bondade deste 

argumento.

Outro aspecto relevante nesta obra, 

prende ‑se com o receio e suspeita que impen‑

dem sobre a filosofia dos direitos do homem 

no mundo islâmico. Sem ocultar a realidade 

do trabalho infantil no Bangladesh, Paquistão 

e Egipto, ou os sistemas judiciais ineficazes e 

corruptos de vários países islâmicos, o autor 

sublinha a hostilidade defensiva que levou os 

muçulmanos a proporem uma revisão da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Ainda que seja mencionado Fernand Braudel 

para dar voz ao papel que os árabes tiveram 

na introdução de quase todas as invenções da 

vida comercial moderna, a verdade é que o 

Islão moderno precisa de se abrir ao mundo, 

permitir que os seus espaços privados se 

adaptem às exigências actuais e que o papel 

da mulher nas suas sociedades seja redefini‑

do. Aliás, o próprio autor acaba por admitir 

que o facto de se vedar o mercado de traba‑

lho às mulheres e de se interditar a utilização 

dos conceitos de taxa de juro e lucro de 

intermediação nas operações financeiras e 

bancárias, constitui uma desvantagem que 

conduz ao declínio económico dos países 

árabes. As suas economias planeadas central‑

mente, com uma excessiva regulamentação e 

taxas de crescimento medíocres, não sobre‑

viveriam sem o balão de oxigénio que a 

produção petrolífera representa. Ainda assim, 

os países árabes geram apenas cerca de 6% 

da riqueza mundial, apesar de representarem 

cerca de 22% da população mundial. A gran‑

de dispersão geográfica e variedade cultural 

do mundo muçulmano impede uma genera‑
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349lização abstracta da categoria destes países, 

contudo a proibição genérica da usura torna 

a actividade financeira problemática. A fraca 

participação das mulheres na vida activa é 

um factor explicativo incontornável do sub‑

desenvolvimento de muitos países muçul‑

manos. 22 dos 55 países menos desenvolvi‑

dos do mundo são de maioria islâmica, 

sendo o rendimento per capita dos Emiratos 

Árabes Unidos 200 vezes superior ao da 

Somália. Os fundos soberanos dos países do 

Golfo detêm US$ 2 biliões (1012) em títulos 

do tesouro norte ‑americano. Allawi continua 

a sua análise do declínio do mundo muçul‑

mano, apontando os fracos índices de inves‑

timento em investigação e desenvolvimento 

e conclui dizendo que os muçulmanos se 

distanciaram das suas raízes civilizacionais. 

No final, o Islão acaba por ver ‑se a bra‑

ços com dois tipos principais de ameaças da 

modernidade à sua homogeneidade cultu‑

ral, a saber: – a separação do estado da reli‑

gião e a redução do sentido cultural do 

sagrado. Isto espelha ‑se no sentimento gene‑

ralizado dos árabes muçulmanos que se 

sentem vinculados em primeiro lugar aos 

rituais de piedade islâmica, em lugar de se 

sentirem primordialmente cidadãos dos 

estados ‑nação onde habitam. A prática dos 

cinco pilares da fé muçulmana (oração, 

jejum, zakat – esmola, Hajj – peregrinação a 

Meca, prática do bem) são o seu norte espi‑

ritual numa vida enformada pela competi‑

ção e sobrevivência económica. 

Em jeito de conclusão, como disse o 

profeta Maomé, o Islão entrou no mundo 

como um estranho e voltará como um estra‑

nho. O desconcerto das sociedades muçul‑

manas está ligado à onda de globalização e 

ao expansionismo imperial dos países oci‑

dentais em terras do Dar ‑el ‑Islam. O falhan‑

ço da aventura secularista que governou 

durante cinquenta anos, veio acentuar a ideia 

de que a civlização islâmica precisa de uma 

base política sólida para poder vingar e não 

de um corte abrupto. Por outro lado, os ter‑

roristas parecem condenados ao isolamento 

ideológico e deverão ser derrotados a prazo. 

Haverá possíveis tensões nos países europeus 

onde habitam muçulmanos devido ao retro‑

cesso do multiculturalismo e a algumas ati‑

tudes intolerantes para com os factores de 

identidade arabo ‑muçulmana como o hijab 

(lenço islâmico das senhoras). No fundo, os 

muçulmanos permanecem observadores 

apeados no cais da grande crise da era 

moderna. A sobrepopulação, empobreci‑

mento e emigração de massa afectam as suas 

sociedades de forma catastrófica. O pensa‑

mento místico e religioso dos muçulmanos 

continuará a ser um puzzle difícil de decifrar 

para os ocidentais, cavando ainda mais o 

fosso cultural com os cristãos e outras con‑

fissões. Finalmente, pode ‑se também subli‑

nhar que há um desgaste preocupante da 

consciência ética nos muçulmanos derivado 

do enfranquecimento das suas estruturas 

societárias e sistemas políticos. 

Ali Awalli dá ‑nos uma janela priviliegia‑

da de observação crítica sobre a realidade do 

mundo islâmico, onde se entrecruzam uma 

sensibilidade invulgar para as questões filosó‑

ficas e identitárias com um realismo e prag‑

matismo de matriz ocidental, sem dúvida 

consequência da sua longa experiência como 

investigador e banqueiro em países anglo‑

‑saxónicos.NE
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Blair: a moral e o Poder
de Bernardo Pires de Lima

Editora: Guerra & Paz
Lisboa, 2008

Blair – a Moral e o Poder desvenda, no título, as 
duas ideias fundamentais do livro de Bernardo 
Pires de Lima, uma obra em que, nas palavras 
do Autor, se “pretende compreender os pro‑
cessos de decisão britânicos em determina‑
dos momentos históricos”. De facto, trata ‑se 
de uma análise do decisor político britânico 
que foi Tony Blair e da política externa que 
este conduziu, num contexto afirmado como 
determinante, sob a orientação do duo de 

Maria Raquel Oliveira Martins*

interesses apresentados no nome da obra. O 

aspecto axiológico e a vertente pragmática 

assim anunciados são, por um lado e primei‑

ramente, enquadrados pelo Autor na Teoria 

das Relações Internacionais e, por outro, ilus‑

trados com casos bem concretos e relevantes 

– Kosovo e Iraque (2003) –, pelo que este 

ensaio parece reunir todos os ingredientes 

necessários para um estudo, no mínimo, bem 

sucedido. Ora analisemo ‑lo.

Após o prefácio de José Lamego, Pires 

de Lima estabelece, de forma necessariamen‑

te preliminar, que razões justificam este tra‑

balho, desde o seu objectivo inovador ao 

“vazio académico” relativamente às questões 

de política externa contemporânea, não dei‑

xando de justificar o interesse mais substanti‑

vo do estudo da Grã ‑Bretanha e de Blair nes‑

tes moldes. Parece convencer e acicatar o 

interesse de quem lê.

Verdadeiramente introdutório do tema 

em apreço é o primeiro capítulo, que acaba 

por se revelar um excelente ponto de partida 

para uma obra com cariz académico, que, 

deste modo e sem perder o mais elevado rigor, 

se torna acessível a um público menos especia‑

lizado e, por isso, mais vasto. Neste capítulo 

sobre “a ordem internacional e a política 

externa dos Estados desde 1945”, o Autor 

enquadra teoricamente as políticas externas 
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351estatais durante a bipolaridade que caracteri‑

zou o sistema internacional entre o pós ‑guerra 

e 1989, altura em que a emergência de uma 

superpotência e a conformação unipolar da 

ordem internacional pareciam estar no hori‑

zonte. Com algum pormenor são criticamente 

comentadas duas das actuais correntes do 

debate teórico dominante no seio das Relações 

Internacionais: a tese liberal do pensamento de 

G. John Ikenberry (concepção constituciona‑

lista) e a doutrina realista da obra de John 

Mearsheimer (concepção neo ‑realista – “rea‑

lismo ofensivo”), com exemplos históricos 

ilustrativos e eficaz contextualização, o que 

será importante para bem compreender a aná‑

lise da actuação externa dos Estados em geral 

e, muito em particular, a do Reino Unido.

Estabelecida, então, a base teórica geral, o 

livro segue para “a política externa britânica: 

entre a Europa e os Estados Unidos da América” 

durante e após a Guerra Fria, o segundo capítu‑

lo. Neste ponto, a atenção é focada no caso 

britânico, especialmente em dois dos eixos 

principais da sua política externa (previstos já 

em 1946 por Sir Winston Churchill com os 

“três círculos”), a Europa e os Estados Unidos 

(a que Churchill acrescentara o Império), e sua 

evolução ao longo deste período, mormente 

durante os mandatos de Blair como primeiro‑

‑ministro. Como bem nota o Autor, é a concep‑

ção blairiana de política externa que eleva estes 

dois sustentáculos a um novo patamar na estra‑

tégia internacional britânica, pois coloca ‑os “à 

mesma distância”, iniciando ‑se, deste modo, 

uma fase diferente. Com a extinção do Império 

e a consequente perda de influência global, a 

estratégia de Blair para a Grã ‑Bretanha passaria 

pela força junto da dos “círculos” europeu e 

americano, de modo a compor o seu poder, na 

linha do “realismo ofensivo”, superando, assim, 

o dilema dos governos seus antecessores. No 

entanto, como não deixa de se sublinhar neste 

ponto, Tony Blair não se iria limitar por um 

pragmatismo orientado pelo factor poder, e de 

base histórica no caso britânico, pois projectava 

uma verdadeira “Britain’s mission”. O carácter de 

“missão” introduzido por Blair assenta numa 

perspectiva axiológica da política externa, ou 

seja, numa óptica valorativa de tutela e difusão 

de princípios ocidentais. Na relação com a 

União Europeia, a estratégia de Blair assentou, 

como bem se explica, na arquitectura de defesa 

europeia (sendo um facto incontornável a cria‑

ção da PESD – Política Europeia de Segurança e 

Defesa), existindo uma clara influência britâni‑

ca na própria política externa europeia em 

matéria de segurança e defesa. Tal perspectiva é 

baseada em três argumentos fundamentais: (i) 

a consolidação da relação da UE com a Aliança 

Atlântica; (ii) a progressiva adopção por parte 

da UE da conceptualização estratégica britânica 

(como a “força pelo bem do mundo” ou o 

binómio capacidade/ operacionalidade presen‑

te na questão da criação de Battle Groups ao servi‑

ço da União); e (iii) a influência do ex ‑conse‑

lheiro de Blair, Robert Cooper, junto de Javier 

Solana. Será o primeiro destes três argumentos 

que constituirá a base da relação bilateral “espe‑

cial” que Blair, basicamente, assume, tornando‑

‑se “o chefe de governo britânico que melhor 

conseguiu conciliar os dois eixos”. Se outrora as 

relações anglo ‑americanas se encontravam 

algures “entre o «especial» e o inevitável”, a 

“special relationship” (na formulação de Churchill) 

abraçada por Blair e demonstrada com o 

Afeganistão e o Iraque não escapou ilesa, 

porém, de alguma complexidade, como a 

observação mais atenta do caso iraquiano evi‑

dencia. O capítulo não termina sem explicar 

como, a nível interno (no Foreign Office), se ope‑

racionalizaram as alterações fruto desta nova 

perspectiva.
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352 “A dimensão ética na época Blair” é o 

tema do terceiro capítulo e a sua génese é 

identificada no discurso de Robin Cook sobre 

a política externa da “nova” Grã ‑Bretanha no 

dia a seguir às eleições de 1997, especialmen‑

te na referência ao “respeito das outras nações 

pela contribuição britânica na manutenção da 

paz mundial e promoção da democracia”, aos 

direitos democráticos e aos direitos humanos, 

com o objectivo de “fazer da Grã ‑Bretanha, 

novamente a força pelo bem no mundo”. É inte‑

ressante a análise que Pires de Lima faz deste 

aspecto. Desde logo, sublinha a ausência de 

referência aos EUA, identifica as críticas de que 

esta abordagem foi alvo e analisa alguns ante‑

cedentes e o enquadramento teórico (a Dou‑

trina da Comunidade Internacional), seguindo 

para uma análise relevantíssima dos casos 

Kosovo e Iraque (2003) à luz desta dimensão 

ideológica que Blair leva um pouco mais além. 

Como bem aponta o Autor, com a conceptua‑

lização da Guerra Justa e a expansão do 

“mundo livre” (a partir de um discurso em 

Tübingen, na Alemanha, em 2000), Tony Blair 

abria uma confluência de teor ideológico 

entre Londres e Washington, sob a Admi‑

nistração de W. Bush, cuja influência neocon‑

servadora foi preponderante.

Os quarto e quinto capítulos são dedica‑

dos ao estudo mais aturado das duas interven‑

ções militares a que já referidas: Kosovo e 

Iraque, respectivamente. Estes capítulos não só 

constituem, individualmente, estudos impor‑

tantes e de excelência sobre a matéria, como 

também servem de excelente exemplificação 

do teor essencial da globalidade da obra. 

Importará destacar que é aqui que se susten‑

tam duas ideias fundamentais da obra: o poder 

de influência britânica junto das decisões na 

actuação externa aos níveis da UE e da Aliança 

Atlântica, bem como a crença de Blair na 

moral, isto é, na Doutrina da Comunidade 

Internacional e no liberalismo democrático de 

vocação internacionalista (o Kosovo é um caso 

ímpar e Blair terá desempenhado um papel 

estratégico na influência da decisão de inter‑

vir). Simultaneamente com o estudo dos dois 

acontecimentos, é ilustrada a complexidade 

dos processos decisórios, que este livro tam‑

bém procura compreender.

O último capítulo dedica ‑se a “o início 

do fim” de Blair, a partir da ocupação do 

Iraque, em 2003, altura em que o seu poder 

de influência é bem diferente do de 1999. O 

Autor escalpeliza seis “razões para a derroca‑

da” de forma lúcida e clara, não deixando de 

explicar a terceira vitória consecutiva de Blair 

nas eleições e a transição (calculada) para 

Gordon Brown.

O epílogo do livro aparece sob a forma 

de conclusões, bem articuladas com as teses e 

os argumentos expostos ao longo do texto. 

Não cabe aqui analisar a conclusão, pois esta 

servirá de auge da leitura fácil e cativante que 

o livro proporciona. Só a título de exemplo, 

fica a comparação final de Blair com vultos 

tão marcantes como Churchill e Thatcher.

A obra de Pires de Lima sobre Blair 

enquanto primeiro ‑ministro britânico é, 

efectivamente, um estudo bem sucedido e 

fundamental na medida em que vem colma‑

tar uma lacuna da literatura especializada 

portuguesa sobre esta questão, numa altura 

em que o distanciamento temporal permitia 

(e exigia) já uma obra de tal valor académico. 

E o Autor não desilude: fá ‑lo de forma exí‑

mia, tanto ao nível formal como substancial. 

Possivelmente não haverá estudo sobre Blair, 

política externa britânica e as intervenções no 

Kosovo ou no Iraque que deixe de passar por 

aqui, onde se encontrará abertura para novas 

ideias ou perspectivas.NE
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emBracing deFeat: JaPan in 
the wake oF world war ii

de John W. Dower
Editora: W. W. Norton & Company

New York, 2000

“it was august 15, 1945, shortly before 

noon. What followed would never be forgot‑

ten. (...) It had been announced that the 

emperor would be making a personal broad‑

cast at noon...” (Dower, 2000:33). Emperor 

Hirohito addressed the Land of the Rising 

Sun to announce the defeat of the Imperial 

Army.

Filipa Barreiros*

To these opening phrases of the Pulitzer’s 

winner book first chapter, one might add that 

nothing would ever be the same for the 

“Yamato race”. A voice on the radio, never 

before heard by his subjects, would announ‑

ce, to those who had previously been requi‑

red to die for their country, that the “holy 

war” had been lost and it was now time to 

“endure the unendurable and bear the unbe‑

arable” (Dower, 2000:36).

Surrender to the Allied Powers would be 

followed by six years of American military 

occupation, which would witness a program 

of demilitarization and democratization, the 

drafting of a new Constitution, the renounce‑

ment of the sovereign right to war, the 

humanization of the emperor and the trans‑

forming of subjects into citizens.

The highly acclaimed historian John W. 

Dower analyses the aftermath of defeat and 

these years of occupation drawing on nume‑

rous Japanese sources to highlight the impli‑

cations of defeat and the changes that Japan 

went through, during this unprecedented 

exercise of trying to alter this foreign and 

Oriental empire into a Western democracy. 

On doing so, he portrays how Japanese socie‑

ty was affected at every level, facing the chal‑

lenge of starting over after thirteen years of a 
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354 grueling war. In portraying the changes 

incurred and the new social, political and 

economic model arising from the occupa‑

tion, he also sheds light on the influence of 

the American model and the decisive role of 

Cold War politics when studying the evolu‑

tion of post ‑war Japan.

His lengthy and extremely complete 

study starts off by describing the relation esta‑

blished between victor and vanquished on the 

immediate post ‑surrender, highlighting the 

great symbolic value of defeat (and of the way 

in which it had been announced). After 

fighting for 13 years, the Japanese people 

suddenly had to face the dishonor of having 

lost the war waged for the Emperor, of being 

told they had been fighting and dying in vain. 

The author highlights the profound sense of 

betrayal experienced by Japanese people after 

the war, left to deal with their own responsi‑

bility for the war waged under an authorita‑

rian regime, who had before told them they 

should defend the country till death.

Furthermore, Japan main islands had 

been largely destroyed by American bombin‑

gs, its economic and productive tissue was 

ruined and the population was faced with 

famine. The book goes on to address the pro‑

blems posed by bringing back home the 

soldiers, workers and orphans living abroad 

on territories occupied during the war, and 

also the problems regarding their reintegra‑

tion in society.

From this point, Dower starts describing 

the most important aspects of the years of the 

American occupation, perceived as a gift 

from heaven, bringing democratization, 

demilitarization and allowing for a revolu‑

tion from above, with the goal of remaking 

the political, social, cultural and economic 

fabric of the defeated nation, aimed at chan‑

ging the very way of thinking of its populace 

(through a process that wasn’t based on the 

real involvement of the population, but 

rather on an imposed view of moderniza‑

tion). The process of transforming the coun‑

try into a democracy would involve the purge 

of highly placed bureaucrats, the dissolution 

of the military structure, and the crucial draf‑

ting (by the Americans) of a new charter, a 

new Constitution declaring the sovereignty 

of the people, the equality of all citizens and, 

on its famous Article 9, the renouncement of 

Japan’s sovereign right to wage war and 

maintain armed forces.

That this democratization was brought 

about by a military structure, led by a 

Supreme Commander, General Douglas 

MacArthur (an authoritarian man who took 

no time to understand Japan) is an ironic fact 

well explored by Dower, who also analyses 

the popular support to pacifism and its 

implications to Japan’s power in the world, 

noting the continuous anti ‑bellicism of a 

society who has experienced the terror of the 

atomic bomb.

He also pays close attention to the state 

of mind of the Japanese on the war’s afterma‑

th, analyzing the concept of Kyodatsu: the col‑

lective malaise leading to a social breakdown, 

the feeling of exhaustion and despair in face 

of all the adversities; and the corresponding 

cultural traces, such as counterculture move‑

ments (particularly the literary one), the 

growing number of prostitutes working for 

the American servicemen (and the implica‑

tions of this fact for collective mentality), the 

adaptation of language to the new times, and 

the new found love for science, considered 

the essential piece on assuring that Japan 
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355(and its economy in particular) would not 

lag behind on the road to development.

A detailed overview is also given regar‑

ding the political processes, such as the draf‑

ting of the new Constitution and the rise of 

communist movements, the economic reco‑

very (and the creation of a capitalist develop‑

ment state, of bureaucratic control, which 

ultimately led to the rise of Japan as an 

important power on today’s world), the cen‑

sorship mechanisms put in place by American 

officials and the Tokyo trials, where the 

victor’s justice ended with 7 high ‑level offi‑

cials being sentenced to death, a process cri‑

ticized by Dower in lengthy detail.

After reading Dower’s work, we 

apprehend the crucial importance of two 

leaders on the reconstruction process, perso‑

nalities to which Dower attributes enormous 

relevance and power on shaping the post‑

‑defeat period: Emperor Hirohito and General 

Douglas MacArthur, the Supreme Commander 

of the Allied Powers.

Particular criticism is laid on Emperor 

Hirohito, the descendent of gods and divine 

embodiment of Japan’s sovereignty, who was 

deliberately protected from criticism and dis‑

suaded from abdicating, in name of a stable 

Japan. Upon declaring his humanity and 

transferring sovereignty to the people, he was 

established as a constitutional and symbolic 

monarch, passing quietly away in 1989. 

Shockingly, we may say, he was cleared 

from any responsibility for the war waged on 

his name; he was not brought before the trial 

and did not even testify or presented his view 

on the events. His role on Japan’s expansio‑

nist strategy was neglected, as if only the 

military and political leaders had decided on 

Japan’s course of action on the first decades 

of last century. The symbolic power of the 

Emperor was preserved by General MacArthur 

and other American leaders, in order to assu‑

re that Japan would remain a coherent and 

stable entity, bound by an institution that 

represented the country’s dignity and history 

in face of an external occupation and a great 

defeat. This option, although probably neces‑

sary to prevent internal conflicts on the coun‑

try and to ensure that Japan would stay on the 

side of the Allies in any other eventual con‑

flict, is strongly criticized by Dower.

The devotion shown to the Emperor was 

shared (or transferred) to General Douglas 

MacArthur, the second crucial character on 

shaping the aftermath of defeat, as shown by 

Dower’s recollection of letters to the Supreme 

Commander and other expressions of sup‑

port to the occupation leader. When he left 

Japan in 1951, public expressions of regret 

were heartfelt, his works being glorified as 

“it was General MacArthur who taught us the 

merits of democracy and pacifism and gui‑

ded us with kindness along this bright path. 

As if pleased with his own children growing 

up, he took pleasure in the Japanese people, 

yesterday’s enemy, walking step by step 

toward democracy.” (Asahi newspaper, cited 

in Dower, 2000:549). 

However, as shown by Dower on this 

book, the work of Douglas MacArthur during 

his “reign” in Japan must be understood in 

light of the idea of white man’s burden, as 

the General viewed the Japanese people as a 

twelve ‑year ‑old child, not mature enough to 

“have known better” before waging the terri‑

ble war. MacArthur’s actions and governing 

style are examined by Dower, who concludes 

that his work is mainly destined to help the 

Japanese become civilized, to equal this alien 
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356 land to the modern world, without regard 

for the true characteristics of the people 

(whom he never met).

The analysis of these two leading figures 

is one of the main strong points of this work 

by John W. Dower, together with the magni‑

tude and quality of his sources and his atten‑

tion to detail.

Reading Embracing Defeat provides a com‑

pelling and thorough insight on occupied 

Japan, a detailed account of life after the 

shock of defeat and the greater implications 

of this change on Japanese concepts of sove‑

reignty, people, race, and empire, the new 

perception regarding the world’s equilibrium 

and structure, but clarifying at the same time 

the national resolve to rebuild, reconstruct, 

repent and further contribute to international 

peace.

This account allows the reader to unders‑

tand the motivation behind Japan’s economic 

growth and choice of model, showing how 

the defeat on World War II helped the 

Japanese to identify an essential flaw on their 

economic model: they had been beaten by 

Science, by a weapon that they did not pos‑

sess, because they had not invested on science 

and advanced technology. As mentioned 

before, scientific knowledge and technologi‑

cal improvement then became the basis on 

which the growth of Japan should be built, 

leading to the development of highly specia‑

lized industries and to constant innovation 

being a main characteristic of Japan’s eco‑

nomy route to progress.

When the country regained its sove‑

reignty in 1952, Japan’s future kept being 

marked by its close relation with the United 

States, the choices made during the occupa‑

tion defining the actual characteristics of the 

country: a political dwarf, a military actor 

whose only weapon is the checkbook, an 

economic power not immune to turmoil. 

These choices and decisions, a great 

majority of them imposed by the victors, are 

explained by John W. Dower on this essential 

book, portraying post ‑war Japan with incre‑

dible detail, also highlighting the context of 

the country and shading a light on the state 

of mind of the population. 

An enjoyable read (although not easy), 

the tracing of the six years of American occu‑

pation allows the reader to understand the 

shattering revolution imposed in Japan and 

welcomed by the people and to get a glimpse 

of why economic affirmation was the only 

real avenue of nationalism, after defeat was 

embraced and the horrors and guilt brought 

along by World War II were faced by a repen‑

ted people.NE
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the Powers to lead
de Joseph S. Nye Jr.

Editora: Oxford University Press Inc.
New York, 2008

JosePh s. nye Jr., reconhecido académico e 

contando com uma vasta experiência em car‑

gos políticos e governamentais na área das 

relações externas e da defesa, apresenta ‑nos 

em The Powers to Lead uma abordagem aos temas 

da liderança e do poder. Temas que para o 

Diogo Girão de Sousa*

autor justificam uma especial atenção, pois, 

como começa por explicar no prefácio, 

assiste ‑se hoje e de acordo com diversas son‑

dagens a uma acentuada falta de confiança 

nas lideranças, mas também porque a lide‑

rança e o poder estão em mudança, fruto da 

revolução na área das tecnologias de informa‑

ção. De resto, Nye encontra mais uma razão 

para se dedicar a estas temáticas na presente 

escassez de literatura académica neste campo 

específico, algo que o autor se propõe agora 

alterar.

Nye começa por procurar reconstruir as 

concepções de liderança e de líder. Assim, 

rejeita a clássica figura do líder herói ou do 

culto do herói.1 Pelo contrário, prefere refor‑

çar a ideia de que a liderança é no mundo de 

hoje algo mais distribuído e fluído, sendo 

normalmente exercida em diversos níveis, 

não só em níveis superiores mas também 

intermédios, acrescentando que a liderança é 

um processo de construção mais do que um 

produto de características inatas. Assumindo 

que o seu interesse reside na liderança que 

envolve relações de poder dentro de grupos, 
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1 Joseph. S. Nye, The Powers to Lead, Oxford University Press, 2008, p. 21. É interessante, no entanto, verificar que 

apesar de rejeitar a teoria da liderança heróica, os inúmeros exemplos de líderes que o autor utiliza são na sua 

grande maioria personalidades que figuram no imaginário comum como exemplos de líderes heróis e 

carismáticos, como sejam, Churchill, Franklin D. Roosevelt, Gandhi, ou Martin Luther King, entre outros. 



358 Nye define um líder como alguém que con‑

tribui para criar e atingir objectivos partilha‑

dos. Acrescenta que os objectivos podem ser 

estabelecidos pelo grupo em si, mas que no 

entanto liderança é essa capacidade de orien‑

tar e mobilizar os outros para um determina‑

do propósito. Esta perspectiva permite ao 

autor encarar a liderança não como um atri‑

buto mas como um processo. 

No seu entendimento de liderança como 

um processo, Nye identifica dois componen‑

tes essenciais para além dos próprios líderes: 

os seguidores e o contexto. Se Nye atribui um 

papel essencial aos seguidores, não só por, 

como já referido, ser habitual um indivíduo 

ser líder e seguidor ao mesmo tempo, mas 

também pelo poder que os seguidores detêm 

ao legitimar e limitar cada liderança, é no 

capítulo IV, dedicado ao tema da inteligência 

contextual que encontramos razão para uma 

reflexão mais profunda. 

Para Nye na relação de poder entre 

líderes e seguidores, o poder depende do 

contexto.2 Torna ‑se pois necessário a um 

líder compreender e dominar o contexto que 

o rodeia. Esta capacidade de compreender o 

ambiente envolvente, as tendências, as neces‑

sidades e desejos dos seguidores, e de adaptar 

a táctica a cada momento, é entendida como 

inteligência contextual. Das várias dimensões 

em que esta se revela algumas merecem ‑nos 

destaque pela sua relevância para os que se 

vêem na obrigação de, nas suas vidas profis‑

sionais, se relacionarem com diferentes reali‑

dades nacionais e culturais. Antes de mais a 

própria capacidade de compreender os dife‑

rentes contextos culturais. Para Nye a cultura, 

como padrão de comportamentos pelos quais 

os grupos transmitem conhecimento e cultu‑

ra, tem elementos universais, mas também 

elementos específicos de cada grupo. Esses 

elementos determinam o quadro em que a 

liderança é exercida. Ao líder caberá gerir 

esses elementos mas também encontrará neles 

os limites à sua liderança. Mas Nye avança um 

outro elemento de maior importância ao 

referir ‑se às micro ‑culturas que se encontram 

em organizações como associações ou empre‑

sas. Ao deparar ‑se com contextos diferentes é 

necessário compreender rapidamente as novas 

realidades, ultrapassar estereótipos e precon‑

ceitos e ter a capacidade de se colocar no lugar 

do outro. Também interessante é o realce que 

o autor dá à importância para um líder de 

compreender, não apenas os processos de 

comunicação formais entre os seus seguido‑

res, mas também os informais, que lhe permi‑

tam obter um enquadramento mais completo 

de cada situa ção e, ao mesmo tempo, garantir 

que a informação que pretende ver distri‑

buída é correctamente entendida pelos seus 

seguidores.

Por fim, Nye aborda a questão da boa e 

da má liderança sem no entanto apresentar 

uma posição definitiva. Antes sugere que a 

questão tanto pode ser encarada numa pers‑

pectiva ética como de eficiência e que na 

discussão destas se deverão distinguir objecti‑

vos, meios e consequências, sendo que diver‑

sas combinações são possíveis, não se poden‑

do avaliar a qualidade da liderança com base 

em apenas uma dessas dimensões. Destaca ‑se 

2 Joseph. S. Nye, ibid., p. 85.
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359também a interessante análise que o autor 

dedica à avaliação dos seguidores no sentido 

de aferir a qualidade da liderança. Assim, para 

Nye, os seguidores influenciam ou condicio‑

nam a liderança, podendo ser divididos em 

diversas categorias que o autor identifica.3 

Com esta abordagem, Nye consegue mais 

uma vez demonstrar a relação constante entre 

líderes e seguidores, de facto, para o autor, 

seguidores que têm a capacidade de pensar, 

analisar e partilhar responsabilidades influi‑

rão na condução da liderança de uma forma 

que seguidores passivos não poderão fazer e, 

também por isso, terão uma maior capacidade 

de condicionar o papel dos líderes. 

Com a presente obra, Nye, contribui para o 

debate sobre a liderança com uma alternativa 

para avaliar os líderes de hoje ou de ontem, 

avançando com importantes critérios e ele‑

mentos para essa análise. Mas The Powers to Lead 

não é apenas um estudo sobre liderança mas 

mais um passo na construção teórica de 

temas já desenvolvidos pelo autor, nomeada‑

mente dos conceitos de soft power e hard power.  

É exactamente definindo liderança como 

uma relação de poder que Nye explora a 

natureza, as condições e as características da 

liderança, analisando para isso, as figuras dos 

líderes e dos seguidores, assim como do con‑

texto onde desenvolvem a sua acção. Segundo 

o autor, um líder deverá combinar diferentes 

qualidades e capacidades, como sejam a inte‑

ligência emocional, a capacidade de comuni‑

car e de gerir as diferentes estruturas ou 

correntes de informação de uma dada orga‑

nização, de definir objectivos, mas, também, 

a capacidade de gerir o sistema de recompen‑

sas e de sanções.4 Deste modo avança ‑se um 

pouco mais na exploração dos conceitos cria‑

dos por Nye, pois, estas diferentes qualidades 

correspondendo, segundo este, a instrumen‑

tos de soft power e hard power, quando combina‑

das, resultam no que o autor agora chama: 

smart power ou poder inteligente.5NE

3 Joseph. S. Nye, ibid., p. 136.
4 Joseph. S. Nye, ibid., p. 83.
5 Joseph. S. Nye, ibid., p. 43.
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war oF necessity, war oF 
choice

de Richard N. Haass
Editora: Simon & Schuster

New York, 2009

richard haass, actualmente presidente do 

Council on Foreign Relations, um think tank sedeado 

em Nova Iorque, foi um observador privile‑

giado das duas guerras que os Estados Unidos 

travaram com o Iraque. Na primeira, Haass 

ocupava o posto de director do Conselho 

Nacional de Segurança da administração do 

Presidente George H. W. Bush; na segunda, 

assumiu a direcção de planeamento político 

Fernando Morgado*
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e do Departamento de Estado, sendo o princi‑

pal assessor do então Secretário de Estado 

Colin Powell. O seu envolvimento em ques‑

tões de política internacional é, contudo, 

anterior e mais denso. A primeira experiência 

de Haass ao nível governamental ocorreu na 

administração Carter, onde trabalhou, junior 

level, no Departamento de Defesa. Posterior‑

mente, como o próprio refere com alguma 

ironia, sobreviveu à mudança de administra‑

ção – provavelmente por ser júnior – e inte‑

grou o Departamento de Estado durante a 

Administração Reagan. Do seu currículo 

consta também a participação em inúmeros 

think tanks ligados às relações internacionais e 

duas passagens como professor pela Kennedy 

School of Government da Universidade de 

Harvard.

No livro War of Necessity, War of Choice, 

Haass apresenta ‑nos uma abordagem bas‑

tante pessoal dos períodos que antecederam 

e coincidiram com as duas guerras no 

Iraque. Com efeito, a sua perspectiva própria 

e a sua produção enquanto policy maker das 

administrações dos dois Presidentes Bush 

(41º e 43º), são o fio condutor de todo o 

livro. O facto de em ambas as situações ter 

sido responsável pelo acompanhamento da 

situação no Médio Oriente faz com que 

muitas vezes a abordagem extravase um 

* Adido de Embaixada.



361pouco a questão iraquiana. Tal sucederá por‑

que, com efeito, as circunstâncias políticas 

dos diversos eventos ocorridos na região 

acabam por ser, em muitos pontos, indisso‑

ciáveis. Um outro aspecto relevante é o olhar 

fugaz com que perpassa o período da admi‑

nistração Clinton. Sem dúvida que a este 

facto não será alheio o seu distanciamento 

do centro de decisão política de então, con‑

tudo, tendo ‑se mantido como observador 

em diversos think tanks durante esse período, 

poderia também aqui oferecer ‑nos uma 

perspectiva mais cuidada dos acontecimen‑

tos. Não obstante esta observação, e fazendo 

alguma justiça ao autor, os anos da adminis‑

tração Clinton foram menos prolíficos no 

que concerne à questão iraquiana do que 

sucedeu com as administrações do seu ante‑

cessor e do seu sucessor.

No que diz respeito à análise efectuada 

por Haass dos dois conflitos EUA/Iraque, 

importa notar que se centra de sobremaneira 

na forma como as duas administrações Bush 

(41º e 43º) abordaram o problema. E não o 

faz tão ‑somente de uma perspectiva ideológi‑

ca. Ao longo de todo o livro é evidente a 

importância que Haass atribui às metodolo‑

gias utilizadas pelos Presidentes no processo 

de tomada de decisões, bem como ao funcio‑

namento das administrações, nomeadamente 

dos seus núcleos duros.

Sem grande espanto, a sua visão do 

Presidente Bush pai e da sua administração é 

bastante mais favorável. A este facto não será 

alheia a sua maior proximidade com o 

Presidente George H. W. Bush, uma vez que 

trabalhava directamente com ele e a sua capa‑

cidade de influenciar a decisão presidencial 

era, consequentemente, maior. O facto de 

durante a administração de George W. Bush 

ter trabalhado indirectamente para o 

Presidente, com menor capacidade de influ‑

ência, terá pesado para um maior distancia‑

mento e para a existência de um maior 

número de divergências. Além disso, o seu 

superior hierárquico, Colin Powell, era o ele‑

mento mais dissonante do núcleo duro da 

administração, como é perceptível no livro, o 

que terá contribuído para uma visão ainda 

mais negativa.

Não obstante, o livro de Haass revela‑

‑nos duas administrações republicanas, lide‑

radas por pai e filho, que surpreendentemen‑

te tiveram muito pouco em comum na gestão 

do mesmo dossier. A surpresa é ainda maior se 

tivermos em conta que figuras como Dick 

Cheney, Colin Powell, Donald Rumsfeld, 

Condoleezza Rice ou Paul Wolfowitz foram 

elementos proeminentes em ambas as admi‑

nistrações. É, aliás, curioso perceber como, na 

perspectiva de Haass, Cheney, Rumsfeld e 

Rice passaram de republicanos moderados a 

“falcões neocons” no período que mediou as 

duas guerras no Iraque.

No que concerne à análise de ambos os 

conflitos, Richard Haass é claro: a guerra de 

1991 foi uma guerra de necessidade e a de 

2003 uma guerra de escolha. 

No caso do conflito de 1991, os Estados 

Unidos foram confrontados com uma agres‑

são e ocupação do Kuwait pelo Iraque que, 

além de constituir uma violação do direito 

internacional, representava uma ameaça para 

a estabilidade no Médio Oriente. Esta ameaça 

concretizava ‑se não só ao nível regional, onde 

o Iraque se passaria a assumir como a grande 

potência, desequilibrando a balança de poder 

com o Irão e os restantes vizinhos, mas tam‑

bém a nível global, uma vez que juntando o 

Iraque e o Kuwait, Saddam ficaria com o con‑
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362 trolo efectivo de 20% das reservas mundiais 

de petróleo confirmadas. A tese de Haass para 

defender esta guerra como uma guerra de 

necessidade baseia ‑se no facto de a adminis‑

tração norte ‑americana de então ter esgotado 

todas as opções diplomáticas viáveis antes de 

passar para uma acção militar que foi moti‑

vada, sobretudo, pela defesa dos interesses 

vitais dos Estados Unidos na região. Ao nível 

da tomada de decisão política, todos os passos 

foram devidamente debatidos e analisados ao 

nível da administração e com os parceiros 

internacionais. O momento político em que 

este confronto teve lugar foi também um 

momento histórico. Vivia ‑se o fim da Guerra 

Fria e o amplo consenso internacional em 

torno da necessidade de intervir no Iraque, 

com forte apoio até de países Árabes, não 

tinha precedente na História e fazia mesmo, 

para alguns, adivinhar uma Nova Ordem 

Mundial que nunca chegou a efectivar ‑se. Este 

amplo consenso não foi, contudo, obra de 

uma simples conjuntura política. Foi apenas 

possível, como Haass nos dá a entender, 

de vido à precedência que os Estados Unidos 

deram à acção diplomática. Só assim foi pos‑

sível obter duas resoluções do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas antes mesmo 

de se obter a aprovação do Congresso norte‑

‑americano. Só graças a um intenso trabalho 

diplomático foi possível conter uma acção 

militar de Israel quando Saddam lançou os 

mísseis SCUD sobre território israelita duran‑

te a ofensiva norte ‑americana. A precedência 

dada à acção diplomática mereceu um amplo 

apoio da comunidade internacional e acabou 

por justificar o uso da força quando a diplo‑

macia não parecia surtir mais efeito.

A guerra de 2003, por seu turno, aca‑

bou por se revelar bastante diferente no que 

diz respeito às motivações e à actuação. Para 

Haass, esta guerra foi uma guerra de escolha 

uma vez que, além de não existir uma amea‑

ça clara e imediata por parte do Iraque, havia 

ainda ao dispor dos Estados Unidos um 

vasto leque de acções diplomáticas que 

deviam ser implementadas antes de avançar 

para um conflito bélico. O facto de os EUA 

terem contado com um apoio muito reduzi‑

do dos parceiros internacionais (insignifi‑

cante se tivermos como termo de compara‑

ção o apoio dado em 1991) e de terem 

agido de forma praticamente unilateral, vem 

de certa forma dar razão à posição de Haass. 

No que diz respeito ao processo de tomada 

de decisão, quando comparado com o de 

1991, é quase caricato. O papel da ONU e 

dos parceiros internacionais foi completa‑

mente relegado para segundo plano. Pior, 

contudo, é o relato Haass no que diz respei‑

to ao processo de tomada de decisão dentro 

da própria administração: Colin Powell, 

então Secretário de Estado e o homem que 

foi defender a posição de Bush no Conselho 

de Segurança, não foi consultado sobre a 

pertinência de invadir o Iraque! Pelo contrá‑

rio, Powell foi confrontado com uma deci‑

são já tomada. A questão já não era “se”, 

mas “como” invadir o Iraque. Para Haass 

todo o processo de 2003 foi conduzido de 

forma pouco cuidada, quase informal, entre 

Bush, Cheney, Rice e Rumsfeld. Foi, no limi‑

te, uma escolha destes.

Importa referir também o problema da 

qualidade da informação (no sentido de 

intelligence) na tomada de decisões políticas 

que acaba por se revelar aqui um elemento 

extremamente relevante. Em 1991 a acção 

política foi induzida em erro quando os ser‑

viços de informações reportaram um “falso 
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363negativo” defendendo que Saddam estaria 

apenas a fazer bluff e não invadiria o Kuwait, 

o que levou a um certo relaxamento dos EUA 

e permitiu a invasão. Em 2003, tratou ‑se de 

um “falso positivo” com os serviços de 

informações a reportarem a existência de 

armas químicas e biológicas (alguns falaram 

até de eventuais armas nucleares) que nunca 

existiram.

Não deixando de concordar com Haass 

no que diz respeito à divisão destes conflitos 

como uma guerra de necessidade e uma 

guerra de escolha, seria porventura impor‑

tante acrescentar uma outra marca claramen‑

te distintiva destas duas guerras: a guerra de 

1991 foi uma guerra que aproximou a 

co munidade internacional, a de 2003 

dividiu ‑a. Em 1991 a acção militar resultou 

do respeito pelas instituições e pelos parcei‑

ros internacionais, apesar de já então os EUA 

emergirem como única grande potência 

mundial, e não ocorreu antes de esgotados 

todos os meios diplomáticos ao alcance. A 

guerra de 2003, por sua vez, foi uma guerra 

que criou divisões. Criou ‑as na Europa, no 

mundo Árabe, na ONU e nos próprios EUA. 

Não haverá guerras boas porque por defini‑

ção todas são, em última instância, más. Há 

contudo guerras meritórias e outras profun‑

damente contraproducentes. Bush pai, depois 

da sua intervenção no Iraque, deixou ao seu 

sucessor um Médio Oriente mais estável, 

com um Iraque demasiado fragilizado para 

constituir uma ameaça aos seus vizinhos, mas 

ainda assim suficientemente estável para não 

permitir a afirmação do Irão como única 

potência regional. Bush (filho) herdou um 

Médio Oriente relativamente estável e deixou 

ao seu sucessor dois países de grande impor‑

tância à escala regional em guerra civil...

Em suma, War of Necessity, War of Choice 

aborda dois momentos determinantes da 

política externa dos Estados Unidos de uma 

perspectiva nova: a do policy maker. Esta visão 

reveste ‑se de especial interesse para quem 

assuma responsabilidades ao nível da defini‑

ção e implementação de políticas, como 

sucede com o corpo diplomático. A perspec‑

tiva de Haass, sendo pessoal, não deixa, ainda 

assim, de ser crítica e por vezes auto ‑crítica. 

Haass assume plenamente a sua divergência 

com a acção de 2003 no Iraque mas não 

numa perspectiva de “i told you so”, dado que 

assume também que em 1991 errou na sua 

avaliação da ameaça iraquiana ao defender 

que Saddam não invadiria o Kuwait. O cons‑

tante dilema perante a imprevisibilidade das 

relações internacionais, a necessidade de 

equacionar múltiplos cenários e vários 

tipos de respostas e abordagens perante 

problemas complexos em momentos defi‑

nidores da história, são alguns dos elemen‑

tos que sobressaem deste livro de Haass e 

que o tornam, na nossa opinião, num livro 

importante para quem pretenda aprofundar 

conhecimentos sobre policy making em rela‑

ções internacionais e sobre o que se passou 

nos bastidores políticos das duas guerras 

mais marcantes dos últimos 20 anos.NE
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the white man’s Burden – 
why the west’s eFForts

to aid the rest have done 
so much ill

and so little good
de William Easterly
Editora: Penguin Books

New York, 2006

Book in hand, one cannot remain indifferent 

to the fact that it was chosen as 2006’s book 

of the year by The Economist, The Washington Post 

and the Financial Times. These awards them‑

André Costa Monteiro*

selves raise expectations, as well as the author 

William Easterly, a renowned academic eco‑

nomist specialized in development studies 

from New York University. His previous 

work, The Elusive Quest for Growth, brought to 

light some questions regarding the effective‑

ness of foreign aid in spurring economic 

development in ‘Third World’ countries. With 

The White Man’s Burden, Easterly continues his 

criticism of major patronizing foreign assist‑

ance – from the ‘West’ – to what he terms the 

‘Rest’. Moreover, he does not limit himself to 

economic matters, but goes into political and 

military considerations. This ample field of 

scrutiny chosen by the author is justified: 

indeed the West intends to act globally in 

foreign theatres, with schemes of social engi‑

neering imposed – or co ‑opted – from the 

outside.

Indeed Easterly’s work points out a 

crude fact: in over 50 years of developmental 

assistance, mostly in Latin America and Africa, 

rich countries can claim little success. Those 

who managed to witness amazing economic 

growth, i.e. the Asian Tigers, did so with less 

massive assistance and were never subject to 

direct colonial rule such as their African and 

Latin American neighbors. Easterly sets out to 

explain why this happened, why the West’s 
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365assistance failed to reach its goals. His main 

critique is that the West has insisted on the 

same recipe, although under different forms, 

over and over again.

In his basic and incisive argument, 

Easterly points out that the West, which lives 

under a free ‑market and democratic system, 

insists on imposing a pre ‑designed grand 

social and economic plan on third countries, 

taking little interest in local history and con‑

ditions. There is a clear incoherence between 

the methods of governance used at home and 

those used to implement change abroad. Fair 

enough, Easterly’s critique seems to embrace 

a correct idea: how can the West, which has 

rejected totalitarian systems of top ‑down 

social engineering – in particular communist 

ones – pretend to design a magnificent blue‑

print and implement it on foreign soil? 

Easterly rightly illustrates his arguments with 

those plans envisaged by the UN from its 

outset – nation ‑building exercises such as the 

post ‑independence Belgian Congo or more 

recently with the Millennium Development 

Goals (MDG). The author rightly refers to 

political philosophers such as Edmund Burke 

and Karl Popper and political economist 

Friedrich Hayek to justify the total ineffi‑

ciency of such grand designs.

Easterly also accuses other institutions 

such as the World Bank, the International 

Monetary Fund (IMF) and other donor agen‑

cies of similar over ‑ambition. It is unfeasible 

to wish for total economic and political 

change in a short window of time. For 

instance, Structural Adjustment Programs led 

by the IMF could only result in failure – 

because they aimed for radical change and 

“shock therapy” regardless of local condi‑

tions – as they did in Latin America and 

Africa during the 1980’s, leading to the “Lost 

Decade of Development” with stalling or 

negative growth rates (notwithstanding dete‑

riorating political conditions, particularly in 

Africa). Although in theory what was required 

to bring about growth was the liberalization 

of markets, privatization and reduction of 

state interventionism, in practice the result 

was stalling or reversing growth rates. 

In contrast to these outside ‑driven plans, 

Easterly argues for locally ‑driven small 

changes. In fact, what the author is proposing 

is that the western model – market econo‑

mies and political freedom – is the best way 

to achieve economic growth. Yet, he recog‑

nizes that this cannot be imposed or created 

overnight.

The White Man’s Burden follows a constant 

dichotomy between these two models. On 

one side, the Planners: big foreign institu‑

tions designing blueprints with little local 

knowledge, imposing massive plans targeting 

outside ‑driven development goals. On the 

other, the Searchers: those local institutions 

and individuals who are finding the solutions 

needed to tackle poverty at the local level, 

responding to the input and needs of the 

poor, which are in fact market incentives. 

Searchers provide what the poor need. 

Planners provide what the West thinks the 

poor need.

Searchers are the solution Easterly 

defends to effectively combat poverty and 

bring about real change. These Searchers will 

not end extreme poverty or achieve universal 

education by 2015 as the MDG propose to 

do. However, they will achieve small but sig‑

nificant improvements in people’s daily lives. 

The book’s buzz words are ‘piecemeal’ and 

‘gradual’ change, counter to ‘massive’ and 
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366 ‘radical’ change.1 Searchers respond to local 

incentives, they act to answer for the needs of 

the poor. Planners act according to the West’s 

desires, they do not answer before the poor. 

The Searcher’s constituency are the poor: if 

they fail to propose good solutions, others 

will do so. The Planner’s constituency are the 

rich: they design blueprints and write reports 

for western politicians and charity music 

concerts (Bono and Live Aid, as Easterly 

exemplifies).

To put it simply: “Planners insist on 

fixed objectives, despite previous failures” 

(p. 12). This happens because planners do 

not receive any input from the poor, they do 

not know their real needs, they are not 

accountable to them. The author recognizes 

that there are some obstacles concerning 

these issues: poor people usually do not live 

in regimes that allow them to express or to 

generate information. Moreover, they do not 

have the economic capacity to create incen‑

tives for change or even to attract Searchers. 

Yet, Easterly believes the current system does 

not allow for change and perpetuates that 

condition.

Nevertheless, The White Man’s Burden goes 

too far in this Planners vs Searchers dichoto‑

my. One could say it adopts a rigid view of 

development aid. It does recognize and praise 

successes in the field of health. For instance, 

vaccination programs led by the World Health 

Organization are seen as an example: they set 

out clear and quantifiable goals that can be 

met and result in a clear improvement in life 

standards. However, the author rejects every‑

thing else in the field of economic and 

political assistance.

Easterly falls into the unfortunate com‑

parison between colonial efforts and the 

developmental assistance of today. Indeed 

colonization was justified as a civilizing 

effort at the time, just as aid is now regarded 

by the West as a moral obligation to the 

‘Rest’. This falls into neo ‑colonial discourses. 

Even recognizing some patronizing attitude 

and shortcomings in aid, the systems are 

quite different in nature. Incidentally, Easterly’s 

historical analysis – which is left to the last 

part of the book and appears rather discon‑

nected from the first parts – is superficial and 

lacks analytical rigor. In such a complete field 

as development, which embraces everything 

from human, social, political and economic 

development, one cannot enumerate short 

histories about colonial and post ‑colonial 

intervention in such different cases such as 

Nicaragua, Haiti, Angola, Botswana, Sudan, 

Vietnam, Pakistan or India. Those cases are so 

complex they deserve more than a couple of 

pages each.

As a result, Easterly’s overall political 

and economic analysis presents serious 

shortfalls. Even if he recognizes the eco‑

nomic successes of the Asian Tigers (Japan, 

South Korea, China, Taiwan and Singapore), 

1 This defence of steady gradual reform explains Easterly’s reference to Burke, albeit out of context and with 

little explanation – Burke’s thought was matured on political regimes in a post ‑1789 French Revolution 

background, not modern ‑day developmental issues. Little doubts exist that a very interesting and valid 

study could be made by applying Burke, Hayek and Popper’s thoughts to the development issues of today, 

but Easterly fails to do so, preferring instead to use these authors in a “name ‑dropping” exercise. 
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367his dislike of great plans blinds him to rec‑

ognizing the nature of their success: it was 

driven from above by political and economic 

plans, but what made it different was that 

priorities were set at a national level – not by 

an external body (although Japan, South 

Korea and Taiwan hugely benefited from US 

protection).

Moreover, Easterly’s praise for Searchers 

is openly a defence of the Western model of 

governance – “[the] great invention of human 

society besides free markets is political free‑

dom” (p. 116). One couldn’t agree more, with 

the exception that political freedom as we 

know it today was invented by the West and  

it is, by nature, proselytizing. China and 

Singapore’s legitimate successes were not 

achieved by that token. However, a common 

trait that is not underlined by the author is that 

to achieve economic growth you need space 

for Searchers. That does not indeed happen 

with the current Western aid approach. This 

short ‑sighted view is probably owed to an 

over dependence on economic theories 

(Easterly often quotes fellow economists, for 

instance in pp. 78, 79, 83, 84, 86, 119). This 

funnel actually led him to excessively attack 

planners, failing to recognize that some level 

of planning is necessary – as the vaccination 

programs in Africa and the example of South 

Korea plan ‑driven economic growth prove. 

He should not advocate the end of big plans. 

Just by following Burke, Popper, and Hayek’s 

thoughts more deeply, Easterly would unders‑

tand that they oppose big revolutions or 

abrupt changes such as the one he seems to 

propose. Instead, those authors defend steady 

and responsible reform. That is what The White 

Man’s Burden should defend more clearly: a 

reform of the international aid system, chan‑

ging those things the book rightly points out 

should be corrected.

Those corrections are best set out by the 

text at a smaller scale: to abolish aid condi‑

tionality, to focus on quantifiable and meas‑

urable goals on the ground, to reach out for 

piecemeal achievements, to aid individuals, 

not governments, to support local solutions 

(i.e., Searchers), to promote the specializa‑

tion of aid agencies (instead of having every‑

one doing everything). These are good exam‑

ples, well illustrated in the first parts of the 

book, constitute its main quality.

In short, this book has a clear function: 

to stir up debate. Unfortunately, for the sake 

of debate it forgoes complexity and academic 

rigor. Nevertheless, it gives a correct message: 

if the current aid system continues unchal‑

lenged and unchanged, no real improvement 

will come to the developing world thanks to 

outside help.NE
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moral comBat: a history 
oF world war ii
de Michael Burleigh

Editora: HarperPress
London, 2010

em 1971, aFirmava George Steiner que a 

Europa, depois da queda do III Reich, teria 

entrado num período de «pós ‑cultura», a 

única cultura possível depois dos valores cul‑

João Carlos Silva*
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ces – por coexistência –, ainda mais do que 

da guerra, dos massacres do Holocausto. Isto 

porque, ao contrário do que normalmente se 

esperava, ficara provado que «as qualidades 

mais manifestas de receptividade literária, de 

sensibilidade estética, podem coexistir num 

mesmo indivíduo com comportamentos 

característicos da barbárie e politicamente 

sádicos» e que a arte clássica, por sua vez, não 

se ressentiu do facto de homens «como Hans 

Frank, que administrou a “solução final” na 

Europa do Leste» terem sido «conhecedores 

ávidos» e «executantes das composições de 

Bach e Mozart»1. Qual é a réplica que Michael 

Burleigh, em Moral Combat, dá a esta perspec‑

tiva pessimista em relação ao convívio entre 

barbárie e alta cultura? «That some [Nazis] loved 

Schubert is a cliché that masks sadistic violence by men 

and women who preferred yodel music played on accor‑

dions to Beethoven»2. Brusco, ousado, sarcástico. 

Este é o tom geral da análise que Michael 

Burleigh – historiador britânico e conserva‑

* Mestrando em História Contemporânea (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa). Colaborador do 

Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1 George Steiner, No Castelo do Barba Azul (Algumas Notas para a Redefinição da Cultura), trad. de Miguel Serras Pereira, 

Relógio d’Água, Lisboa, 1992 [ed. original: In Bluebeard’s Castle (Some Notes Towards the Redefinition of Culture), 

1971], pág. 84.
2 Michael Burleigh, Moral Combat: A History of World War II, HarperPress, Londres, 2010, pág. 78.



369dor – vai fazendo, ao longo de Moral Combat, 

aos homens e mulheres, protagonistas e anó‑

nimos, que se cruzaram com o maior confli‑

to do século XX, tiveram de fazer escolhas 

perante circunstâncias excepcionais e que, ao 

longo dos últimos setenta anos, têm sido 

estudados, das mais variadas formas, pelos 

historiadores.

A ambiguidade do próprio título – Moral 

Combat, «combate moral» – é útil à reflexão 

acerca do tema do estudo de Burleigh: a ideia 

de «moral» no decurso da II Guerra Mundial 

e, em larga medida, no caminho percorrido 

desde o armistício de 1918 até esta. O autor 

explica as suas intenções no prefácio: «it is not 

a work of moral philosophy, nor, it should be said, a work 

either of international law or of military history. […] it 

is about the prevailing moral sentiment of entire societies 

and their leaderships, and how this changed under the 

impact of both ideology and total war, as well as what 

might be called the moral reasoning of individuals who 

were not as rigorous as professional philosophers, but who 

had to make choices under circumstances difficult to 

imagine3». Assim, podemos dividir o livro em 

duas leituras: Moral Combat intitula, simultane‑

amente, um estudo histórico de decisões 

políticas e militares sem esquecer o «preço 

moral» de cada uma delas mas, também, um 

estudo assumido da posição de cada facção 

beligerante perante uma Alemanha que, 

sobretudo por causa da sua política racial, 

transformou o conflito numa «guerra neces‑

sária», num «combate moral».

Comecemos pela primeira leitura. Não 

sendo uma obra para iniciados no tema, 

Moral Combat é um contributo valiosíssimo 

para uma «biblioteca» sobre a II Guerra 

Mundial e, em boa verdade, para uma sobre 

o século XX. Se, por um lado, sofre do mal 

da falta de originalidade do tema (facilmente 

se perderiam dias a enumerar o incontável 

manancial de fontes e estudos, razoavelmen‑

te relevantes, da II Guerra), por outro, pode‑

‑se dizer que Michael Burleigh encarna bem 

a expressão de Bernard de Chartres ao pôr ‑se 

«aos ombros de gigantes»4 para passar a 

pente fino o que se sabe hoje sobre estes 

anos do século XX. É dessa posição vantajosa 

que se lança na compreensão daquilo que ele 

chama o «on ‑the ‑spot behaviour»5 – perspectiva 

que já tinha levado A.J.P. Taylor a criar polé‑

mica quando afirmou, no seu The Origins of the 

Second World War, que Neville Chamberlain, 

assim como vários contemporâneos, com as 

boas intenções que sustentavam a sua políti‑

ca de «appeasement» face a Hitler, tomava as 

decisões mais lógicas em relação às informa‑

ções e previsões existentes na altura, ou seja, 

fazia o melhor que sabia «nas circunstâncias 

do seu tempo»6.

3 Idem, ibidem, pág. VII do prefácio.
4 Bernard de Chartres, filósofo neoplatónico francês, citado por John Salisbury, The Metalogicon, traduzido 

do Latim por Daniel McGarry, University of California Press, Berkeley, 1955 [1159] Livro III, Cap. 4,  

pág. 167.
5 Burleigh, op. cit., pág. VIII do prefácio.
6 A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, Penguin Books, Londres, 1964 (2.ª edição), pp. 25 ‑26, 52.
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370 Michael Burleigh ressuscita algum debate 

em redor de dilemas morais que a guerra 

apresentou, sobretudo, aos Aliados. O maior 

desses dilemas será a forma de se fazer a guer‑

ra, que por sua vez encontra as questões mais 

importantes na guerra subversiva (entendida 

como aquela composta por actos de sabota‑

gem ou espionagem para lá das linhas da 

frente do inimigo), nos bombardeamentos 

sobre território inimigo e no comportamento 

dos soldados face a civis e a «POW’s»7.

A guerra baseada em assassinatos e sabo‑

tagem não terá sido iniciada, pelo que se sabe, 

pelos Aliados. Muito pelo contrário, terá esta‑

do por detrás de uma manobra secreta alemã 

para forçar a intervenção militar contra a 

Polónia. Reinhard Heydrich, chefe da Polícia 

de Segurança da SS, gaba ‑se mesmo de ter sido 

ele que começou a guerra, ao ter encenado, 

com operacionais seus, um ataque de soldados 

polacos a cidadãos germânicos em Gleiwitz 

(então cidade fronteiriça da Alemanha) em 

Agosto de 1939 – num episódio equivalente 

ao assassinato do arquiduque Francisco 

Fernando em 1914 –, ou seja, uma típica ope‑

ração «false flag»8, que convenceu a opinião 

pública alemã e precipitou o Blitzkrieg sobre a 

Polónia9. Mas o historiador não esquece a 

importância e os dilemas contidos nas acções 

do lado dos Aliados, sobretudo nas da célebre 

«Resistência» francesa e do SOE10. Se os pri‑

meiros criaram vários problemas ao provocar, 

com o assassinato de cada oficial alemão na 

França ocupada, pesadíssimas represálias sobre 

civis franceses acusados (muitas vezes, aleato‑

riamente) de terrorismo, o SOE tomava nas 

suas mão a pesada responsabilidade de sabotar 

alvos militares que, não raras vezes, traziam 

«danos colaterais» que ultrapassavam o limite 

do razoável, vitimando civis para poder atingir 

objectivos estratégicos. Apesar destes operacio‑

nais o fazerem conscientemente, o custo moral 

e humano era óbvio.

Os bombardeamentos sobre o inimigo 

traziam o mesmo dilema, ainda que o distan‑

ciamento proveniente de planear um raid aéreo 

sobre Dresden numa sala em Londres ou de 

dar a ordem de largar bombas num avião 

enquanto se sobrevoava Hiroshima ou Nagasaki 

fosse muito permeável à indiferença perante o 

inevitável sofrimento que essas acções milita‑

res traziam às populações civis. O mesmo não 

se pode dizer do zelo com que os exércitos, 

em terra, cumpriam as suas obrigações face 

aos civis que encontravam em território ocu‑

pado ou, no caso do exército alemão, até em 

7 «Prisioners of war» (prisioneiros de guerra).
8 Traduzido à letra, «bandeira falsa». Consiste num tipo de operação militar envolvendo o «uso impróprio» 

de, entre outros, uniformes, insígnias ou bandeiras (daí o nome) do inimigo. Estas operações são ilegais 

à luz do Artigo 23.º do Anexo às disposições da IV Convenção de Haia de 1907, apesar de terem sido 

amplamente usadas pela maior parte das forças beligerantes na I e na II Guerras Mundiais.
9 Burleigh, op. cit., pp. 116 ‑117.
10 Special Operations Executive, unidade de operações especiais britânica criada por Winston Churchill e Hugh Dalton 

em 22 de Julho de 1940.
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371solo doméstico. Indiferente à influência que a 

brutalidade da guerra, sobretudo na condição 

de força ocupante, terá tido na «desumaniza‑

ção» da Wehrmacht, Burleigh afasta, com vários 

testemunhos e relatórios, o «mito expiatório» 

de que esta terá agido de forma independente 

– quando não literalmente, pelo menos moral‑

mente – dos Einsatzgruppen e da SS em geral. Se 

foi a guerra ou a doutrinação o principal moti‑

vo que os levara a exagerar no zelo com que 

efectuavam o contacto agressivo – em políticas 

de deportação forçada e extermínio em massa 

– com Judeus, ciganos, polacos ou russos, é 

que fica por esclarecer.

Numa segunda leitura, Moral Combat é, 

também, uma história da forma como se 

entendia cada potência e, a partir de 1939 

(no caso japonês, argumentar ‑se ‑á, 1936), o 

«inimigo». E, muito em especial, é uma 

reflexão sobre as diferentes vias que as potên‑

cias mundiais (e outros países com posições 

mais frágeis na ordem internacional, como a 

Itália) encontraram para lidar com a Alemanha 

de Hitler. Neste sentido, é importante seguir 

o fio condutor com que Burleigh une o 

perío do pós ‑Versailles ao eclodir da II Guerra, 

e a formação dos sistemas de valores de cada 

uma das nações beligerantes.

Com o fim da Grande Guerra, Alemanha 

e Itália iniciaram a reconstrução económica e 

política dos seus países. Mas, a par dessa 

reconstrução, uma outra renovação estava em 

curso: a da identidade nacional. Se as feridas 

da guerra de 1914 a 1918 deram origem a 

uma miríade de políticos britânicos com 

pouca vontade de perderem mais jovens sol‑

dados e de se envolverem em conflitos na 

Europa Continental, se essas mesmas feridas 

viraram a França para uma atitude de conten‑

ção militar e desenvolvimento económico, 

Hitler e Mussolini iriam aproveitar para capi‑

talizar as perdas da Grande Guerra numa 

ascensão política agressiva. Agressiva com os 

seus compatriotas mas, acima de tudo, dis‑

posta a lidar agressivamente, e militarmente, 

com outras nações. É aí que surge a vaga de 

popularidade do partido nazi.

Ao contrário da ideia de que o movi‑

mento nacional ‑socialista se deve, de forma 

ortodoxa, colocar num ponto extremo de 

uma direita conservadora alemã, Burleigh 

repete a tese – que se tem vindo a confirmar 

acertada após vários estudos históricos rigo‑

rosos da sociedade alemã de então – de que 

o Nazismo, mais à imagem do regime sovié‑

tico do que do conservadorismo prussiano11, 

era um fortíssimo movimento revolucioná‑

rio, de massas, ainda que nacionalista e 

encarnando o desejo de ordem e de pacifica‑

ção interna partilhado por muitos alemães. 

Não por acaso, o movimento agregou acima 

de tudo a juventude – primeiro voluntaria‑

11 Entendido aqui por um conjunto de virtudes «ordeiras» que valorizavam o sentido de dever e de lealdade 

à coroa e à hierarquia nobiliárquica, reforçando o status quo social e político da Prússia do século XIX. Foi 

emprestando este conjunto de valores – dos quais estavam ausentes quaisquer obsessões científicas com 

a pureza da raça ariana – ao Império Alemão que a unificação permitiu ao Estado central impor ‑se aos 

súbditos germânicos.
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372 mente, depois compulsivamente com a 

Juventude Hitleriana – e tinha uma média de 

idades sete anos mais baixa do que os outros 

partidos da nação, que na sua maioria simbo‑

lizavam os «velhos» de Weimar. Em vez de 

fortalecer as bases da moral tradicional ou de 

vincar o status quo existente, o partido de 

Hitler procurava, na verdade, revolucionar a 

sociedade alemã e, consequentemente, toda a 

ideia nacional, destruindo muitas das estru‑

turas morais então existentes para as substi‑

tuir por valores primevos e, de alguma forma, 

míticos, numa «refundação» da Alemanha. 

Ironicamente, Hitler não foi menos empe‑

nhado do que Stalin na reconversão da juven‑

tude pátria e das políticas familiares (que 

orientavam a moral e «obrigações» da famí‑

lia) à causa ideológica que anexava ao Estado 

e, muito rapidamente, submergia este.

Com essa fusão entre «ideologia e mora‑

lidade, o privado e o político»12, ganha 

forma um moralidade nova, que havia con‑

tornado aquilo que Hitler, apoiado numa 

velha tese de Nietzsche, descartava como sen‑

timentalismo judaico ‑cristão e substituía por 

um mito de «auto ‑criação», por uma «von‑

tade nacional» que valeria por si mesma, sem 

restrições religiosas13. Que horizonte abria 

esta moralidade, então, que dava tanta espe‑

rança a milhões de alemães que se juntavam 

voluntariamente ao partido de Hitler? Era um 

que não só recuperaria, domesticamente, o 

respeito pelas instituições políticas da 

Alemanha através da «pacificação» das ruas e 

da regeneração do Estado, como traria, na 

ordem internacional, uma reconstrução da 

identidade da Alemanha, através da corres‑

pondência das políticas nacionais – o triunfo 

(e sobrevivência) dos fortes sobre os fracos 

– em política externa, visão na qual só a 

Alemanha forneceria, naturalmente, a raça 

ariana destinada a governar um império 

europeu.

Mas não só na Alemanha se fortalecia a 

identidade nacional e, por acréscimo, uma 

nova escala de valores – o que contraria a 

ideia de que as potências do Eixo seriam 

«imorais» por se encontrarem nos antípo‑

das políticos dos Aliados. Em Itália, também 

se orientavam as ambições políticas e impe‑

rialistas (a invasão da Abissínia sendo a pas‑

sagem ao acto dessa vontade de expansão 

para uma «Itália maior») dentro de um qua‑

dro onde as forças armadas, a Igreja Católica 

e a monarquia continuavam a ter autorida‑

de. Mussolini era, assumidamente, um chefe 

de Estado pragmático – o falhanço da 

Conferência de Stresa de 1935, onde até 

Mussolini acabou por ser mais decidido nas 

restrições ao rearmamento alemão do que 

foi a Grã ‑Bretanha, talvez seja prova disso – 

ou até, segundo Churchill, o «maior legisla‑

dor entre os homens vivos»14, mas os 

Fascistas não deixavam de ter valores que 

12 Burleigh, op. cit., pp. 21 ‑22
13 Jonathan Glover, Humanity: a Moral History of the Twentieth Century, Yale Nota Bene, Yale, 2001, pp. 325 ‑326.
14 Burleigh, op. cit., pág. 43.

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 368‑375

M
or

al
 C

om
ba

t:
 A

 H
is

to
ry

 o
f W

or
ld

 W
ar

 I
I



373não só refreavam o zelo da sua colaboração 

com Hitler como davam esperanças de um 

acordo aos Aliados.

Ao mesmo tempo, o Japão também 

tinha um plano próprio, que, à luz da mora‑

lidade nipónica, se revestia de uma «capa» de 

desígnios divinos. Na prática, no entanto, não 

era mais do que projecto imperialista fora de 

tempo. Como Richard Overy notou acertada‑

mente, o Japão seguiu o pensamento civiliza‑

dor de muitas nações europeias, mas, quando 

se deu conta dessa sua «missão», no início do 

século XX, já não havia espaço para outra 

potência expansionista15. A sua motivação, 

no entanto, era a mais lógica: a da sobrevi‑

vência de um povo em expansão, com mais 

urgência ainda do que o «espaço vital» ale‑

mão. Michael Burleigh pega no exemplo de 

Kita Ikki, que corporizava muita da confusão 

ideológica do Japão – uma combinação de 

ultra ‑nacionalismo, militarismo e «socialis‑

mo de Estado» – mas previa, simultaneamen‑

te, um problema importante: uma futura 

crise populacional, na qual 250 milhões não 

encontrariam espaço suficiente no território 

nipónico então existente. A solução passaria, 

portanto, por um império ultramarino capaz 

de responder a essas necessidades16. Quanto 

às políticas nipónicas de «controlo de vizi‑

nhança», diz o autor: «What the Japanese were 

doing in Manchuria was little more than what the US 

practised in Cuba, Mexico or Nicaragua»17.

Portanto, aquilo que Michael Burleigh 

apelida, por palavras de Churchill ou de 

outros contemporâneos, de «guerra neces‑

sária» não faz dos Aliados a facção «justa». 

Ou seja, o conflito deve ser visto, apesar de 

tudo, como um conflito entre moralidades e 

sistemas de valores diferentes, e não como 

um combate da moral contra a falta dela, ou 

contra a imoralidade tout court. Para além 

disso, e apesar de se ter uma visão do 

mundo ou da sociedade correspondente a 

qualquer uma das potências envolvidas, as 

ideias de «Bem» e de «Mal» devem ser reti‑

radas da análise daquelas que são, no fundo, 

as tácticas que tanto a Alemanha como o 

Japão como a União Soviética ou outros jul‑

gam ser as necessárias para o que entendem 

também ser a sobrevivência da sua nação. De 

outra forma, não se poderia compreender 

que os Japoneses se julgassem uma raça 

superior no contexto asiático, com direito a 

expandir o seu território e a civilizar os vizi‑

nhos, não se compreenderia que os Alemães 

seguissem uma causa tão «justa» como a de 

defender a «civilização europeia do avanço 

do barbarismo asiático»18 (ou seja, dos 

Russos), não se perceberia porque é que 

Stalin contornou a missão anti ‑fascista para 

arriscar uma aliança heterodoxa em 1939 e 

assim evitar um ainda mais perigoso isola‑

mento, e, não menos importante, não se 

perceberia, mais tarde, a aproximação entre 

15 Richard Overy (com Andrew Wheatcroft), The Road to War, Penguin Books, Londres, 2ª ed., 1999, pp. 262 ‑263.
16 Burleigh, op. cit., pág. 14.
17 Idem, ibidem, pág. 42.
18 Idem, ibidem, pág. 246.
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374 os Aliados e a União Soviética, contra tudo o 

que o próprio Churchill acreditava (frustra‑

ções reveladas nas suas comparações entre 

Stalin e o «Diabo», com vantagem moral 

para o segundo19).

Os «appeasers» e os colaboracionistas – 

ou, num sentido mais lato, os que escolhiam 

sobreviver através da convivência «indife‑

rente» com o invasor – têm, também, a 

atenção do historiador britânico. Muito 

especialmente, os «appeasers» britânicos e a 

forma como os franceses conviveram com 

os nazis. Os primeiros são, largamente, tidos 

como pacifistas extremos, que descobriram 

em Chamberlain um bode expiatório mas 

cuja atitude poderia ser resumida nesta frase 

de Burleigh: «[…] long before Chamberlain beca‑

me prime minister, British leaders had adopted the view 

that Hitler’s violations of treaties could be overlooked in 

the interests of the greater good of a general peace.»20 

Já a França ocupada foi um caso bastante 

evidente do imperativo de sobreviver inde‑

pendentemente da bandeira (ou da «ban‑

deira ideológica», que possivelmente mais 

se aplicará neste caso) que esvoaçasse no 

topo dos edifícios públicos ou governamen‑

tais. A retórica do historiador britânico  

é relevante: deveria um operário francês 

recusar trabalhar na construção da célebre  

(e afinal falível) «Muralha do Atlântico»? 

Deveria um industrial recusar contratos ale‑

mães e assim lançar no desemprego, e even‑

tualmente no fantasma da deportação, cen‑

tenas de trabalhadores? Seria suposto um 

produtor de vinhos, face a sanções e blo‑

queios de facto nos mercados inglês e norte‑

‑americano, deixar a produção de uvas secar 

apenas para não comercializar esses vinhos 

para consumidores alemães? A resposta à 

equação moral, calcula ‑se, é negativa. Já a 

comparação entre Pétain, um político prag‑

mático mas patriótico que fez as escolhas 

que achou possíveis perante o que ele via 

como a inevitabilidade da nova ordem do  

III Reich sobre a Europa, e o Almirante 

Darlan, um ministro que abusava no zelo 

com que «cedia» os Judeus da França aos 

Alemães, não é muito elogiosa para o últi‑

mo, ao contrário do velho Marechal.

Em conclusão, é bem possível que Moral 

Combat possa ser visto como uma nova tenta‑

tiva – cuja originalidade estará na perspectiva 

moral (mas não «moralista») e individual de 

Michael Burleigh – de se encontrar, nas moti‑

vações de outras figuras de referência, as 

lições para os conflitos do presente e de um 

futuro próximo. E o elogio a Churchill prova 

isso mesmo. Ao dizer que da Batalha de 

Inglaterra, no Verão de 1940, dependia a 

sobrevivência da civilização cristã, do «British 

way of life» e da longa continuidade tanto das 

suas instituições como, no seu caso, do 

Império21, o Primeiro ‑Ministro britânico 

despertava as atenções dos seus compatriotas 

19 Idem, ibidem, pág. 226.
20 Idem, ibidem, pág. 46.
21 Idem, ibidem, pág. 171.
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375e dos Aliados para o «fardo» de acreditar 

num modo de viver: pode sempre chegar a 

hora de o defender com a vida, se necessário. 

Com dois impérios em expansão dos seus 

territórios e das suas crenças, na Europa e na 

Ásia, Churchill chamara às armas – porque 

assim se revelara necessário – os Estados 

Unidos e restantes aliados para que, como ele 

afirmara, tudo aquilo que haviam conhecido 

e estimado não se viesse a afundar no abismo 

de uma nova «Idade das Trevas», paradoxal‑

mente iluminada pelas luzes de uma «ciência 

pervertida»22.

Assim, defende Burleigh, os Aliados conse‑

guiram fazer prevalecer uma convicção que, 

ainda nos dias de hoje, serve como modelo 

de motivações ou de atitude para entrar em 

guerra: a de que, tal como o Daily Mail decla‑

rara em 1940, contra todos os mandamentos 

da escola Realista, se lutava por uma causa 

moral, o que obrigava a ter um comporta‑

mento digno dessa causa23. Churchill e os 

Aliados, ainda que estivessem longe de uma 

inocência nas relações internacionais, tiveram 

sucesso a passar essa mensagem, porque hoje, 

por mais que se compreenda o nazismo e a 

expansão do III Reich, do Império de Hirohito 

ou mesmo das pretensões africanas de 

Mussolini, a II Guerra Mundial continua a ser 

vista como o modelo da «guerra justa», da 

guerra de necessidade para preservar valores 

que se têm como centrais nas democracias 

liberais, ainda que, para isso, se tenham de 

sujar as mãos. É isso que Michael Burleigh, 

aberta e hereticamente contra uma posição 

moralmente relativista, tenta lembrar em 

Moral Combat.NE

22 Idem, ibidem, pág. 171. A «ciência pervertida», a que Churchill se referia, teve, no entanto, as suas raízes 

científicas não nas crenças pessoais do Führer, mas na eugenia que moveu muitos investigadores na Grã‑

‑Bretanha de finais do século XIX e início de XX.
23 Idem, ibidem, pág. 176.
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379O restabelecimento das relações diplomáticas  

Portugal-Japão (1858-1861)

David Mendes*

No momento em que se celebram os 150 anos do restabelecimento das relações 

diplomáticas entre Portugal e o Japão, e no âmbito da conferência “Portugal ‑Japão: 

150 Anos”, organizada pelo Centro de História de Além ‑Mar (CHAM), Centro de 

História da Cultura (CHC) e Observatório Político (OP) da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi ‑me proposta a elaboração de 

um artigo acerca do enquadramento que tornou possível o reencontro das duas 

nações, das diligências diplomáticas que o concretizaram e do aprofundamento das 

suas relações.

Dada a ausência de tratamento da temática, o artigo que daí resultou, “O primeiro 

período de relações renovadas (1860 ‑1904)”, para além da utilização da bibliografia 

disponível, foi baseado na pesquisa e análise da correspondência entre o Governo da 

Província de Macau e Timor, o Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar e o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros no período entre 1858 e 1904, tendo sido iden‑

tificados um total de 296 documentos únicos repartidos por 59 caixas e 5 pastas.

A presente selecção de documentos, constituída a partir de documentos identi‑

ficados no processo de pesquisa acima mencionado, faz parte do espólio do Arquivo 

Histórico Ultramarino (AHU) e reporta ‑se ao início do restabelecimento das rela‑

ções diplomáticas entre Portugal e o Japão entre 1858 e 1861, período que marca o 

início da abertura do Japão aos países ocidentais após mais de duzentos anos de 

isolamento.

De facto, após a expulsão dos portugueses em 1640 na sequência de uma série de 

editais que estabeleciam a proibição de entrada de estrangeiros no Japão sob pena de 

morte (e que deu origem à política de relações externas que ficou conhecida como 
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380 “sakoku” ou país fechado), as relações diplomáticas entre o Japão e os países ocidentais 

resumiam ‑se, exclusivamente, ao entreposto comercial holandês em Dejima – uma ilha 

artificial na baía de Nagasaki, construída especialmente para esse efeito.

Nos dois séculos seguintes, a implementação desta política foi bem ‑sucedida na 

manutenção do isolamento japonês, e apenas na 2ª metade do séc. XIX, com a che‑

gada do imperialismo europeu à Ásia1 e perante a ameaça de acção violenta por parte 

do Comodoro Perry2, Comandante da Expedição dos Estados Unidos da América, o 

Japão foi forçado a pôr fim à política isolacionista. 

Após a celebração do tratado entre os E.U.A. e o Japão de 1854, seguiram ‑se 

rapidamente outras potências e foram concluídos tratados semelhantes com a Grã‑

‑Bretanha (1854), Rússia (1855), Holanda (concluído em 1855 e revisto em 1856) 

e Portugal que, constatando a abertura demonstrada pelas autoridades japonesas às 

potências ocidentais (e por elas apoiado), deu início ao processo de negociações que 

culminou na celebração do “Tratado de Paz, Amizade e Commercio” entre Portugal 

e o Japão a 3 de Agosto de 1860.

Com as presentes transcrições, pretende dar ‑se a conhecer, de forma não media‑

da e de acordo com a visão da diplomacia portuguesa (na pessoa do Governador de 

Macau e Ministro Plenipotenciário de Portugal no Japão neste período, Izidoro 

Francisco Guimarães), as circunstâncias que criaram as condições necessárias ao fim 

do isolacionismo japonês face aos países ocidentais, a realidade japonesa vista pela 

diplomacia portuguesa na Ásia e as diligências empreendidas para o reatamento e 

aprofundamento das relações entre os dois países.

1 Cuja expressão máxima e com maiores repercussões no fim da política isolacionista japonesa, foi a 1ª guerra 

do ópio (1839 ‑1842) e a celebração do Tratado de Nanking de 1842, segundo o qual a China era obrigada 

a permitir o acesso do comércio estrangeiro a portos chineses e a comercialização de ópio.
2 Após uma 1ª iniciativa americana sem sucesso em 1845 (comandada pelo Capitão James Biddle), foi enviada 

uma 2ª missão em 1853, sob o comando do Comodoro Matthew C. Perry. Esta missão, melhor preparada 

e suportada, tinha como objectivo falar com as autoridades superiores japonesas e exigir como um direito 

(e não como um favor), os actos de cortesia devidos entre nações civilizadas: protecção dos marinheiros 

e propriedade, permissão para obter mantimentos, o estabelecimento de um entreposto de abastecimento 

de carvão e, se possível, a permissão de entrada em 1 ou mais portos com propósitos comerciais. 

 Face ao receio de acções semelhantes às empreendidas pelas potências ocidentais na China e ao discurso 

agressivo do responsável da missão, Comodoro Perry (que preveniu os oficiais japoneses que a incapacida‑

de de cumprir as exigências daria origem a uma guerra que o Japão certamente perderia), as autoridades 

japonesas, após longa deliberação, acabaram por ceder às pretensões americanas e dar início ao processo 

de abertura do Japão.
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381Para tal, foram seleccionados 5 documentos: os documentos nº1 e nº2 relativos 

à oportunidade de restabelecimento das relações diplomáticas com o Japão (tornada 

possível pela celebração de tratados com outras potências ocidentais e pela inclusão 

de um artigo adicional no tratado celebrado entre a Holanda e o Japão, em que se 

refere, explicitamente, a celebração de um tratado semelhante com Portugal);  

o documento nº 3 trata ‑se de uma descrição dos usos e costumes japoneses e dos 

meios necessários para as relações diplomáticas com as autoridades japonesas  

(a pedido do Governo Belga); e os restantes documentos (nº 4 e nº 5) descrevem o 

processo de negociação, celebração e ratificação do “Tratado de Paz, Amizade e 

Commercio” de 1860.

A relevância histórica e o contributo destes documentos para o estudo da polí‑

tica externa portuguesa deriva do facto de descreverem, de forma clara, não só o 

posicionamento de Portugal na vaga imperialista europeia na Ásia e a forma de con‑

dução dos negócios diplomáticos portugueses nesta região do globo (dados os con‑

dicionalismos materiais que a sua representação diplomática enfrentava), mas tam‑

bém o facto de ilustrarem o fim de uma era nas relações diplomáticas entre o Japão, 

Portugal e demais países ocidentais, marcando a entrada definitiva do Japão na arena 

internacional.

Documento nº 1, anexo ao Ofício nº 94, cópia do Ofício nº 56 de Marquês de Sá 

da Bandeira, Ministro da Marinha e Negócios do Ultramar, para Izidoro Francisco 

Guimarães, Governador de Macau, 1858, 27 de Julho, Lisboa

Convindo aproveitar a dispozição que o Governo do Japão tem manifestado de 

estabelecer relações de Amizade e Commercio com as Nações da Europa, sem mesmo 

exceptuar Portugal a quem, por antigos preconceitos, se mostrou por tanto tempo 

hostil, e sendo certo que já várias d’aquellas Nações tem celebrado tratados com o 

Governo Japonez3, e que Portugal poderia lucrar muito fazendo o mesmo, sobretudo 

pela proximidade em que se acha d’aquelle paiz o nosso estabelecimento na China, 

3 Antes da celebração do Tratado de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e o Japão (1860), foram concluídos 

tratados de natureza comercial com as principais potências (E.U.A., Rússia, Inglaterra, França e Holanda), 

sendo o primeiro destes o Tratado de Kanagawa entre os E.U.A. e Japão a 29 de Julho de 1858.
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382 manda a Sua Magestade El ‑Rey pela Secretaria d’ Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar, que o Governador de Macau informe sobre os meios que devam adoptar ‑se 

para entabular a negociação de um tratado com o Japão, e sobre os pontos principais 

que convenha estipular n’elles, e declara se o mesmo governador poderá encarregar‑

‑se de uma tal negociação e, n’esse caso, em que época e com que recursos se deve‑

rá levar a effeito esta missão.

Referência Bibliográfica: AHU – ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0024

Documento nº 2, Ofício nº 94 de Izidoro Francisco Guimarães, Governador de 

Macau, para o Marquês de Sá da Bandeira, Ministro e Secretário dos Negócios da 

Marinha e Ultramar, 1858, 25 de Setembro, Macau

Tenho a honra de acuzar recebido a Portaria nº56 de 27 de Julho relativamente 

à conveniência de Portugal entrar em negociações com o Japão do mesmo modo que 

o tem feito as de mais nações.

Sobre este objecto já eu tive a honra de officiar a V. Exa. em 21 do mez passado 

logo que tive notícia de que os Holandezes haviam conseguido incluir nos artigos 

addicionais ao seu tratado declaração (artigo add. 10) em que o Governo do Japão 

diz não pôr obstáculo a fazer com Portugal um tratado semelhante ao que celebrou 

com a Holanda4.

Em observância do que determina a referida Portaria e additamento ao meu 

citado offício de 21 de Agosto, tenho a dizer o seguinte[:]

Os meios a empregar para abrir estas negociações são o mandar um negociador 

devidamente acreditado e parece ‑me conveniente que seja munido de uma Carta de 

Sua Magestade El ‑Rey para o Imperador do mesmo modo que fizeram os Estados 

Unidos quando enviaram o Comodore Pery e que levou uma carta do Prezidente. O 

negociador deve ir a Ieddo em um ou mais navios de guerra, e julgo muito conve‑

niente que um dos navios seja a vapor, e para este caso, não o havendo na China da 

nossa marinha de guerra, deve fretar ‑se (como já ultimamente o ministro americano 

para ir ao Pei ‑ho).

4 Cf. Ofício nº 89 de 24 ‑08 ‑1858 (AHU– ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0024).
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383Os pontos principais que convém estipular devem ser em tudo semelhantes aos 

que se têm ultimamente concedido aos Americanos e Inglezes5, e quando isto se não 

possa conseguir (o que não creio) ao menos o que obtiveram os Holandezes e que 

o Governo Japonez diz estar disposto a estender a Portugal.

A epocha mais própria para ir ao Japão é na primavera, ou o início do verão; 

como a viagem de Shanghai ao Japão é curta, é daquelle porto que deve partir o 

negociador, para onde pode ir nos vapores da carreira e alli embarcar nos navios de 

guerra que para alli se devem mandar com a antecedência necessária, por terem de 

ir de Macao contra monção.

Enquanto à honra que o Governo de Sua Magestade me faz propondo ‑me a 

encarregar ‑me da missão ao Japão, devo dizer que extremamente penhorado por tanta 

prova de confiança que tenho recebido do Governo, que me encarregarei com prazer 

de tal Comissão se o estado da minha saúde o permittir. Tenho passado ultimamente 

muito mal, mas espero que com a mudança da estação e viagem a Siam (que pretendo 

fazer em Dezembro) me restabeleça e nesse caso prompto estarei. O que contudo 

receio é que o navio de guerra que me levar a Siam não possa estar de volta a tempo 

de ir de Shanghai para o Japão, porque tem a fazer toda a viagem desde Singapura 

contra monção e o Brigue Mondego não é bom navio para tal empreza.[sic]

Se o navio que deve render o Mondego tiver chegado por esse tempo melhor 

seria, principalmente se fosse um navio de maior porte, e mais próprio de se apre‑

sentar no Japão, onde tem ido poderozas esquadras das outras nações para apoiarem 

os seus negociadores. Em todo o cazo julgo indispensável a companhia de um barco 

a vapor.

Há por certo alguma despeza a fazer, mesmo sem levar prezente ao Imperador, 

é necessário dá ‑lo as authoridades subalternas, porém parece ‑me que a caixa de 

Macao pode fazer face a estas despesas, bem como o pagamento e gratificação aos 

empregados da missão e frete do vapor.

Referência Bibliográfica: AHU – ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0024

5 Principais características dos tratados celebrados pelo Japão com os E.U.A. em 1858: Abertura faseada de 8 

portos japoneses; perda da autonomia sobre a matéria das tarifas aduaneiras; estabelecimento do princípio 

da extraterritorialidade para os cidadãos ocidentais residentes no Japão, segundo o qual qualquer crime 

cometido em território japonês por cidadãos estrangeiros seria julgado em tribunais consulares por juízes 

ocidentais; cláusula da nação mais favorecida, segundo a qual, qualquer benefício adicional conferido a 

um país estrangeiro seria extensível às restantes potências ocidentais.
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384 Documento nº 3, Ofício nº 906 de Izidoro Francisco Guimarães, Governador de 

Macau, para o Marquês de Sá da Bandeira, Ministro e Secretário dos Negócios da 

Marinha e Ultramar, 1859, 27 de Outubro, Macau

(…) Enquanto ao Japão apresentam as negociações com aquelle Império menos 

difficuldades, posto que aquelle paiz tenha estado fechado aos estrangeiros até há 

pouco tempo, porque as relações que alli tem consumado os Holandezes tem sido 

sujeitas a tais restrições que não se pode dizer que com esses mesmos tivessem livre 

comunicação, contudo depois da expedição do Commodore Perry, das negociações 

muito mais bem sucedidas de Mr. Townsend Harris, Ministro dos Estados Unidos, e do 

Tratado Holandez concluído por Mr. Donker Curtius, as coizas tem mudado. Lord 

Elgim, e o Barão de Gros apresentando ‑se em Ieddo, não tiveram grande difficuldade 

em entabolar as negociações que terminariam na celebração de Tratados, que posto não 

sejam tudo o que se pode desejar, já são bastante atendendo ao estado em que aquelle 

paiz se tem conservado por tanto tempo. Muitos portos se abriram effectivamente ao 

Commercio, já foi ratificado o tratado inglez e com grande pompa; o Consul geral 

daquella nação e o Ministro Americano residem em Ieddo, onde são bem tratados; os 

súbditos das respectivas nações tem ‑se estabelecido nos portos abertos ao comércio.

Tem ‑se apresentado algumas difficuldades em quanto ao curso da moeda estran‑

geira, e o Governo Japonez atemorizado pelo grande incremento que tem tomado o 

Commercio tem ‑se aproveitado da difficuldade que na verdade existia para estabelecer 

as regras pelas quais se poderia obter um meio circulante capaz de fazer face as inú‑

meras necessidades commerciais, tem ‑as augmentado e publicado regulamentos ou 

tarifas de cambios impossíveis, porque reduziam a moeda estrangeira, que é a pataca 

mexicana, à terça parte do seu valor. Com estas difficuldades estão a braços os Agentes 

Inglez e Americano e posto que alguma coiza já se tenha obtido, ainda há muito a fazer, 

mas é provável que tudo se aplane logo que o Governo Japonez perca o medo as con‑

sequências desse grande commercio que vio brotar quazi derepente com dimensões 

gigantescas, e que reconheça que delle resulta vantagem ao seu país, e não os perigos 

que receia. É provável que o Governo Japonez conheça isto cedo, porque é muito mais 

illustrado do que os outros do extremo oriente, tem consciencia da sua força e mostra 

desejos de se adiantar adoptando as invenções europeas.

6 Ofício de resposta a um pedido de informação acerca dos povos do Oriente pelo governo belga, com descri‑

ções acerca dos usos e costumes dos povos da China, Japão e Sião.
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385Nestas circunstancias entendo que um Negociador Belga que se apresente em 

Ieddo obterá um Tratado. Tem sido alli o costume ultimamente de receber os enviados 

estrangeiros em Ieddo onde são alojados em uma casa fornecida pelo Governo Japonez; 

não tem sido recebidos pelo Imperador, mas tem tratado com os seus Ministros, sendo 

na Secretaria dos Negocios Estrangeiros que tem ultimamente lugar a troca das ratifi‑

cações do Tratado Inglez. Julgo conveniente que qualquer Negociador seja portador 

d’uma carta do seu respectivo Soberano para o Imperador do Japão.

Como no caso da China é necessário que o Negociador se apresente com algum 

aparato e melhor seria fazendo causa comum com os Negociadores d’outras 

Potencias, e que fossem juntos a Ieddo. Enquanto ao Interprete é fácil achar algum 

Holandez, que seja habil na língua japoneza.

Referência Bibliográfica: AHU – ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0025

Documento nº 4, anexo ao Ofício Reservado nº 4 (Missão Extraordinária ao 

Japão) de Izidoro Francisco Guimarães, Governador de Macau, para o Ministro 

dos Negócios da Marinha e Ultramar), 1860, 4 de Setembro, Macau

Tendo sido nomeado pelo Governo de Sua Magestade seu Plenipotenciário no 

Japão, e encarregado de celebrar com a Côrte de Ieddo um tratado de amizade, e 

commercio semelhante aos que ultimamente concluirão com aquelle Imperio os 

Governos da Inglaterra, e Estados Unidos, tive de demorar a execução do que me foi 

ordenado por Portaria do Ministério da Marinha e Ultramar de 30 de Dezembro de 

1858, esperando a chegada da Corveta D. João I que devia conduzir ‑me a Ieddo, e 

que só em 15 de Março fundiara em Macao.

Ainda que a Corveta podesse partir desde logo (o que não era contudo possível) 

o estado dos negócios públicos no Japão não convidavam a ir aquele paiz, onde depois 

da notícia do desastre dos Alliados no Pei ‑ho7 em Junho de 1859, se tinha notado 

grande differença na disposição do Governo para com os Estrangeiros tendo ‑se mesmo 

7 Parte da 2ª Guerra do Ópio (1856–1860) entre as forças da Grã ‑Bretanha e França e as forças da China, o “desas‑
tre aliado de Pei ‑ho” (também conhecido como “Batalha dos Fortes de Taku”) em 1859, refere ‑se a uma ten‑
tativa frustrada de forçar o desmantelamento das fortificações e bloqueios fluviais erigidos pelas autoridades 
chinesas no golfo do rio Pei ‑Ho, que resultou na derrota pesada das poderosas forças aliadas (Grã ‑Bretanha 
e França). A iniciativa da expedição aliada deveu ‑se ao facto dos referidos bloqueios fluviais constituírem 
um obstáculo à navegação dos vapores europeus neste rio e, consequentemente, ao seu acesso ao porto de 
Tientsin (porto da cidade de Pequim, responsável pela maioria do comércio europeu na capital chinesa). 
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386 negado formalmente a tratar com a Bélgica, apesar do apoio do Ministro Inglez, e 

com a Suissa, que havia mandado um Plenipotenciário a Ieddo, protegido pelo 

Ministro da França, e que teve de retirar ‑se sem conseguir coisa alguma.

Foi também depois d’aquelle desastre no Pei ‑ho, que tiveram lugar no Japão ata‑

ques contra estrangeiros, sendo assassinados em Kanagawa 2 marinheiros russos e 

ferido 1 official, apesar de estar fundiada n’aquelle porto uma esquadra da mesma 

nação; outros actos de violência tiveram lugar sendo mortos, também em Kanagawa, 

2 Capitães Hollandezes e 1 creado do Consul Francez e, mesmo em Ieddo, assassinado 

o creado do Ministro Inglez, à sua própria porta, não tendo havido para taes atentados 

provocação ou desordem de que elles pudessem ser consequência. Tudo mostrava indí‑

cio claro de que o Governo Japonez tentava tornar impossível a residência e commer‑

cio dos Estrangeiros n’aquelle paiz por tantos seculos fechado às relações exteriores.

A única esperança que eu podia nutrir de poder conseguir o tratado era o ter 

Mr. Donker Curtius, Ministro da Hollanda no Japão, estipulado no seu tratado de 

1856, de que a Portugal seria concedido pelo Governo Japonez um tratado seme‑

lhante ao seu, esperança que poucos partilharão, não se acreditando geralmente na 

boa fé e fidelidade dos Japonezes.

Nestas circunstâncias, estive quasi decidido a addiar a viagem a Ieddo até depois 

de concluídos os negócios da China entre os Alliados e o Governo Imperial, pensan‑

do que do bom êxito da expedição ao Pei ‑ho (de que não podia duvidar à vista dos 

enormes meios que se ião empregar contra a Côrte de Pekim) resultaria mudança na 

política da Côrte de Ieddo.

Em 17 d’Abril p.p. ocorreu ainda mais um acontecimento grave, que pareceu 

embaraçar mais a situação, qual foi o assassinato do Regente8 às 2 horas da tarde no 

meio do seu séquito, n’uma das ruas as mais públicas da Capital, próximo do Palácio 

do Imperador.

Receei na verdade que este facto pudesse servir de pretexto plausível para o 

Governo Japonez addiar o tratado com Portugal, porque como todos sabem, atribuio‑

‑se aquelle attentado contra o Regente aos sequazes do Príncipe de Meto9, que é o 

8 De facto, trata ‑se de uma referência ao assassinato do regente japonês (“Tairo”), Ii Naosuke, ocorrido a 24 de 

Março de 1860 e não na data referida. 
9 Tokugawa Nariaki (1800 ‑1860), Principe de Mito, foi um dos principais defensores da política isolacionista 

do Japão e da expulsão dos estrangeiros e desempenhou, juntamente com os intelectuais do seu domínio 

(defensores da doutrina neo ‑confucionista “sonno joi”, que defendia a reverência ao Imperador e expul‑

são dos estrangeiros), um papel fundamental na queda do regime Tokugawa..
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387chefe do partido conservador, e como tal opposto às novas relações com os 

Estrangeiros. Entendi comtudo que se devia aproveitar a circunstância de se achar em 

Ieddo, como Ministro da Gram ‑Bretanha, Mr. Rutterford Alcock, meu antigo amigo, 

pedindo ‑lhe para sondar o ânimo e disposição dos Ministros a respeito do tratado 

com Portugal, e tendo recebido notícia que me fazia crer, que o Governo Japonez 

reconhecia o comprometimento em que estava, e sabendo além disto que Mr. Curtius 

ia para Ieddo, determinei o partir apezar dos agoiros e vaticínios de mao êxito, que 

não faltaram para abalar a minha resolução, e sahi de Macao a 6 de Junho para 

Shanghai, tendo ‑me feito preceder pela Côrveta D. João I que contudo não chegou 

àquelle porto senão em 23 de Junho.

Sai de Shanghai em 30 do mesmo mez para Ieddo directamente, e à minha che‑

gada àquelle porto no dia 12 de Julho, escrevi logo de bordo para o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros (Doc nº 1), participando a minha chegada e pedindo o com‑

primento da estipulação do tratado Hollandez a nosso respeito.

No dia 13 desembarquei para a Legação Ingleza, onde Mr. Alcock poz logo à 

minha disposição o seu Intérprete Mr. Richard Lusdem.

No dia 14 escrevi novamente aos Ministros outro ofício (Doc. nº 2), pedindo 

uma conferência para tratar do objecto da minha missão ao Japão, não pondo em 

dúvida o direito de o exigir, nem deixando pretexto para questionar esse direito.

No mesmo dia em que desembarquei, procurei Mr. Curtius, que logo escreveo 

ao Governo Japonez, reclamando a execução do tratado a respeito de Portugal. Os 

Ministros responderam a Mr. Curtius, dizendo que ião tratar commigo, e a mim 

concedendo ‑me uma entrevista e participando ‑me o terem sido nomeados tres 

Plenipotenciários Midzogoetsi Sanoechino Kami, Sakai Okino Kami e Matsaidara 

Dzirobé, para entrarem em negociações (Doc. nº 3 e 4). 

No dia 17 de Julho tivemos a 1ª conferência, em que apresentamos a tradução 

das nossas respectivas credenciaes, reservando ‑nos para com mais formalidades 

serem apresentados os originaes, na presença dos Ministros, por occasião da entre‑

vista que me haviam concedido. Nesta mesma sessão entrámos em discussão sobre o 

tratado, conseguindo eu que tomássemos por base o ultimamente concluído com a 

Inglaterra, e não o feito por Mr. Curtius por parte da Hollanda, como os Japonezes 

desejavam, e para o que tinham direito porque era um tratado semelhante àquelle 

que estavam obrigados a conceder ‑nos, foi contudo esta uma das questões em que 

os Plenipotenciários Japonezes mais promptamente cederão, adoptando ‑se por baze 

o tratado de Lord Elgim.
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388 Propuz desde logo o projecto do tratado que pertendia fazer, e que os 

Plenipotenciários Japonezes me convidarão a apresentar a fim de ser submetido à 

consideração do Conselho de Ministros e instei para que se adoptasse o tratado 

Inglez mutatis mutandis, com as seguintes alterações [:]

1ª  Que os tres portos do Japão actualmente abertos ao Commercio estrangeiro 

fossem franqueados aos Portuguezes, a contar da data do tratado;

2ª  Que as fazendas de linho fossem incluídas na classe 2ª das tarifas de 

importações, passando assim a pagar cinco por cento em lugar de vinte;

3ª  Que os direitos sobre os vinhos e bebidas espirituosas fossem reduzidos de 

trinta e cinco a vinte por cento.

Na conferência que tive com os Ministros em 19 de Julho, entrei na dimensão 

d’estas alterações. Sobre a 1ª instavam os Japonezes para que a execução do tratado 

só tivesse lugar depois da ratificação, combati esta ideia e ultimamente conviemos 

em que fossem abertos os portos aos Portuguezes no 1º de Outubro seguinte, por 

ser preciso algum tempo para mandar as ordens necessárias para Nagasaki e 

Hakodadi, que são mui distantes de Ieddo. Sobre os outros pontos, os Ministros 

referirao ‑se ao Plenipotenciário com quem devia entender ‑me.

Nas seguintes sessões discutimos a questão dos direitos sobre as fazendas de 

linho e vinhos, e consegui depois de grande debate a redução das primeiras ficando 

addiada para outra conferência a discussão do resto, mostrando ‑se contudo os 

Plenipotenciários dispostos a anuírem à proposta que eu fizera. Contudo neste inter‑

vallo o Ministro da França, sabendo que eu apenas propunha a reducção a vinte por 

cento nos direitos dos vinhos, e não a julgando sufficiente, dirigio ao Governo 

Japonez uma nota enérgica reclamando a reducção a cinco por cento. A consequência 

foi que os Plenipotenciários se negarão a todas as modificações, addiando taes ques‑

tões para a época fixa nos tratados para revisão das tarifas, não dando até à minha 

sahida de Ieddo, resposta alguma à nota do Ministro da França. Estou certo que sem 

a interferência d’aquelle Ministro eu teria conseguido todas as alterações que propo‑

sera, e julguei, como julgo ainda, que em quanto a maior parte das mercadorias 

pagarem no Japão direitos de vinte por cento, que os vinhos e mais bebidas espiri‑

tuosas não deviam pagar menos. 

Em poucas mais conferências terminámos a discussão do tratado, e fixou ‑se o 

dia 3 de Agosto para a assinatura, o que effectivamente teve lugar na Legação Ingleza, 

aceitando os Plenipotenciários Japonezes o convite a jantar connosco, que lhes fez o 

Ministro Inglez. 
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389Por occasião da assinatura do tratado, o Governo Japonez mandou presentes a 

todas as pessoas que fazião parte da missão portugueza, bem como ao Comandante 

da Côrveta D. João I.

Logo que assinei o tratado nomeei Consules para os portos de Nagasaki e 

Kanagawa, sendo escolhido para o primeiro Mr. Joseph H. Evans, súbdito Britannico 

e representante da casa Dent & Co., sendo por certo o estrangeiro, que mais crédito 

merece n’aquelle porto, para Kanagawa nomeei José da Silva Loureiro, súbdito 

Portuguez, representante da mesma casa commercial e Consul da França, lugar que 

vae resignar. Espero que estas nomeações mereção a approvação do Governo de Sua 

Magestade. Nomearei Consul para Hakodadi logo que ache pessoa qualificada para 

exercer aquelle cargo, não sendo por em quanto urgente tal nomeação por haver alli 

mui pouco commercio. 

A visita que fiz aos Ministros em 19 de Julho teve lugar com grande estado, 

sendo eu acompanhado desde a Legação Ingleza até ao Palácio dos Ministros, por 

grande número de Officiaes Japonezes, que me precediam e seguiam, sendo coman‑

dados por dois Vice Governadores. O meu séquito compunha ‑se do meu Secretário, 

do Intérprete da Língua Chineza, do meu Ajudante d’Ordens, do Intérprete da 

Legação Ingleza e do Commandante da Corveta D. João I com sete dos seus Officiaes; 

um porta ‑bandeira Japonez levava o pavilhão português, precedendo ‑me, e outro o 

Jaque Nacional. N’esta ordem, atravessámos mais de quatro milhas da Capital do 

Japão, no meio de um grande concurso de povo, que em toda a parte se mostrava 

respeitoso e muito curioso de nos ver. Pelos Ministros fui recebido e tratado com 

extrema civilidade.

Na conferência que tive com os Ministros a 19 de Julho, tratei da entrega da 

Carta de Sua Magestade El ‑Rei para o Imperador do Japão10, e mostrei desejo de ter 

a honra de a apresentar pessoalmente a S. Magestade. Os Ministros responderam que 

a difficuldade que haveria, seria a de ter de demorar ‑me demasiadamente em Ieddo, 

porque o Imperador tinha de receber primeiro os Ministros Americano, Inglez, 

Francez e Hollandez, e que depois teria de se seguir a minha visita; mas que não se 

havendo ainda concordado sobre o ceremonial a seguir n’essas visitas, era impossí‑

vel prever quando a minha visita poderia ter lugar, podendo eu entregar a Carta nas 

10 Cópia da da Carta de Sua Majestade El ‑Rey D. Pedro V ao Imperador do Japão (AHU – ACL – SEMU – DGU 

– 005 – Cx.0026)
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390 mãos d’elles Ministros, como se tem praticado com as cartas de outros Soberanos. 

Disse ‑lhes que, nesse caso, que procederíamos a fazer o tratado, e que se estivesse 

concluído antes de eu poder ter a honra de ser recebido por Sua Magestade Imperial, 

que eu optaria pela entrega da carta nas mãos de Suas Ex.cias, não podendo 

demorar ‑me mais tempo em Ieddo, por ter serviço importante a desempenhar na 

China. 

Em conformidade d’esta resolução foi fixado o dia 4 de Agosto para a entrega 

da Carta d’ El ‑Rei, o que teve lugar indo da Legação Ingleza em procissão, escoltan‑

do a Carta de Sua Magestade, uma guarda de 50 praças de Guarnição da Corveta D. 

João I, levando o Pavilhão Real Portuguez próximo do palanquim em que o meu 

Secretário conduzia a Carta, seguindo ‑se em quanto ao mais o mesmo ceremonial 

que se adoptara na minha primeira visita aos Ministros. 

É por certo digno de se notar que depois dos portuguezes haverem sido expul‑

sos do Japão, há mais de dois séculos, que a primeira vez que nos apresentasse ‑mos 

novamente n’aquelle paiz, fosse levando o Pavilhão Real de Portugal atravez das ruas 

da Capital, acompanhado por homens armados, sem que houvesse o mais pequeno 

indício de insulto da parte da população, que ao contrário se mostrava disposta a 

sympathizar com os marinheiros que sofriam immensamente por causa do grande 

calor, e que se apressavam a dar ágoa aquelles que a pediam, etc., etc.. O único des‑

gosto que tivemos foi o de ver cahir 6 praças da guarda com a força do sol, mas este 

mesmo incidente nos offereceu ocasião de observar o cuidado com que foram tra‑

tados na residência dos Ministros de Negócios Estrangeiros, onde foram recolhidos, 

e onde os deixámos, sendo depois mandados em cadeiras à Legação Ingleza. 

Aproveitei a sahida d’um vapor transporte do Governo Inglez que ia de 

Kanagawa na noite de 04 de Agosto, para Nagasaki, pelo mar interior, para n’elle 

me embarcar e ir estabelecer o Consulado em Nagasaki, porque entendi conveniente 

deixar tudo preparado para pôr o tratado em execução no 1º d’Outubro seguinte, 

não deixando às Authoridades Japonezas lugar para esitações, nem occasião para se 

negarem ao estabelecimento dos Consules.

O Governo Japonez deu as ordens convenientes para aquelles dois portos, 

sendo eu portador dos despachos para o Governador de Nagasaki, onde cheguei no 

dia 13, sendo recebido pelo mesmo governador no dia seguinte, a quem apresentei 

o Consul Portuguez e instaurei o Consulado. 

Havia dado ordem à Corveta D. João I para tocar, no caso de lhe ser possível, em 

Nagasaki para alli me receber, tardando contudo, embarquei ‑me n’uma pequena 

O
 r

es
ta

be
le

ci
m

en
to

 d
as

 r
el

aç
õe

s 
di

pl
om

át
ic

as
 P

or
tu

ga
l‑

Ja
pã

o 
(1

85
8‑

18
61

)

NegóciosEstrangeiros .  N.º 18 Dezembro de 2010 pp. 379‑393



391Escuna no dia 23, chegando a Shanghai no dia 31, tendo sofrido um forte temporal 

no mar da China. 

Incluso remeto a V. Ex.cia um authographo do tratado que assinei em Ieddo11 e 

que espero que merecerá a approvação do Governo de Sua Magestade e a sanção das 

Côrtes. Era uma necessidade de honra e dignidade levantar o anathema que há mais 

de dois séculos pesava sobre o nome portuguez pela exclusão dos Portuguezes 

d’uma parte do mundo onde havia outrora merecido influência e merecido consi‑

deração. Parece ‑me que tive a fortuna de conseguir o objecto que o Governo de Sua 

Magestade teve em vista quando me encarregou da missão à Côrte de Ieddo, e que 

julgo ter desempenhado sem desdoiro da Nação que represento. 

Já tive a honra, pela Secretaria d’Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 

de fazer chegar ao conhecimento de Sua Magestade os importantes serviços que 

deve Portugal a Mr. J. H. Donker Curtius, sem a estipulação do seu tratado a respei‑

to de Portugal por certo ainda estaríamos excluídos d’aquelle paiz, como o estão 

muitas nações europeas, com quem o Governo de Ieddo se recusa a tratar. 

Commeteria uma injustiça se não mencionasse o apoio e cooperação cordeal e 

sincera que recebi da parte de Mr. Rutterford Alcock, pelo que fez em preparar e 

dispor os Ministros Japonezes para me receberem, pela hospitalidade que deu em 

sua casa, não só a mim mas aos mais membros da missão e por ter posto às minhas 

ordens o Intérprete de Legação Mr. Richard Eusden, que me prestou valiosos e 

indispensáveis serviços, pelo seu conhecimento da língua hollandeza. 

O meu Secretário Gregório José Ribeiro, Intérprete da língua china, João 

Rodrigues Gonçalves, e o meu Ajudante d’Ordens António Caetano Pereira, fizeram 

tudo o que estava ao seu alcance para me coadjuvarem na árdua tarefa que Sua 

Magestade me commeteu, e a todos reccomendo a benevolência de Sua 

Magestade. 

A corveta D. João I, apesar das suas más qualidades da comissão com inesperada 

felecidade. Devo agradecer ao seu Commandante e à sua Officialidade pelo que 

fizeram para tornar brilhante a missão e pelo modo digno como se apresentaram 

no Japão.

Referência Bibliográfica: AHU – ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0026

11 “Tratado de Paz, Amizade e Commercio” de 1860 (AHU – ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0026)
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392 Documento nº 5, anexo ao Ofício nº87 de Izidoro Francisco Guimarães, 

Governador de Macau, para o Ministro dos Negócios da Marinha e Ultramar, 

1861, 28 de Dezembro, Macau

No meu offício de 13 de Outubro próximo passado tive a honra de participar a 

V. Exa. que partia para Shanghai para dali proceder para o Japão a fim de trocar as 

ratificações do Tratado que assinei em Agosto de 1860. Effectivamente, cheguei a 

Shanghai a 31 de Outubro e não havendo vapor que fosse para Kanagawa ou Ieddo, 

resolvi ir na Corveta D. João I que ali tinha mandado para me esperar. Como porém 

a Corveta tivesse sofrido alguma avaria pela atracação d’um navio, forçoso foi esperar 

pelos reparos necessários, e só no dia 23 de Novembro sahio daquelle porto. A via‑

gem foi próspera até perto do Golfo de Ieddo, porém alli o tempo tornou ‑se tão 

tempestuoso que, depois de 15 dias de luta, foi preciso arribar para Macao, a Corveta 

tendo sofrido tais avarias no aparelho, velames e mastreações que era impossível 

navegar por mais tempo naquelles mares.

No dia 26 do corrente chegamos a Macao, e achando ordem para a Corveta  

D. João I ir para Timor, resolvi ‑me a mandar o Tratado ao nosso Consul a quem aco‑

meti a tarefa da troca das ratificações, authorizando ‑o pelo documento e offício de 

que envio cópia a V. Ex.cia.

Não tendo chegado a resposta do Governo de Sua Magestade à carta dos 

Ministros dos Negócios Estrangeiros na Corte de Ieddo, pedindo o addiamento da 

abertura das Cidades de Ieddo e Osaca, bem como dos portos de Nee ‑e ‑gata e Hiogo 

para 186812, e julgando com boas razões que sem essa resposta, o Governo Japonez 

se não prestará a ratificar o Tratado, e contando ‑me que os Governos Inglez e 

Americano anuíram ao proposto addiamento, tomei sobre minha responsabilidade 

de o aceder a ella, ficando esta minha resolução dependente da decisão do Governo 

de Sua Magestade, e escrevi ao Governo Japonez dois offícios, um participando ‑lhe 

que encarregava o Consul de Portugal em Kanagawa da troca das ratificações, e no 

outro anuindo ao addiamento da abertura dos portos nos termos que V. Exa. verá no 

mesmo offício, e em que salvo o caso em que sejam abertos ao commercio para 

outra qualquer nação antes da epocha que o Governo Japonez indica. Deste modo, 

12 Para mais detalhes acerca do pedido de adiamento da abertura dos portos e cidades japoneses recomendasse 

a consulta do ofício do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão datado de 24 de Maio de 1861, em 

anexo no ofício nº64 de 6 de Agosto de 1861 (AHU – ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0027).
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393parece ‑me que o Governo de Sua Magestade não poderá deixar de aprovar a minha 

resolução porque assim conseguiremos a ratificação do tratado e não se perdem os 

trabalhos e despesas que temos feito, e se as outras Potências anuírem ao que o 

Governo Japonez deseja, não estamos nós no caso de fazer excepção e se alguma não 

anue e consegue a abertura de alguns desses portos nós gozaremos dessas vantagens 

pela condição com que accedo ao pedido.

Eu confio que o Governo de Sua Magestade perdoará a liberdade que tomei 

resolvendo a questão deste modo porém parece ‑me que estando próximo o termo 

que o tratado marca para a troca das ratificações que alguma coisa era preciso fazer 

antes de que ella expirasse, visto que a resposta do Governo ainda não chegou, nem 

já pode chegar a tempo.

Espero que o Consul conseguirá a ratificação do tratado por parte do Governo 

Japonez, mas quando haja alguma dúvida, nós podemos alegar que cumprimos com 

a letra do artigo 24 apresentando ‑o aprovado e assinado por Sua Magestade El ‑Rei 

em tempo competente e resolvida toda a questão que podia obstar à sua approvação 

por parte do Governo Japonês.

Se o Governo de Sua Magestade me mandar novas credenciais que sejam para 

tratar a questão da abertura dos portos, ou como Agente Diplomático em conformi‑

dade do artigo 2º, nesse caso poderei ir a Ieddo, quando fôr ao Norte para fazer 

tratado com a China.

Referência Bibliográfica: AHU – ACL – SEMU – DGU – 005 – Cx.0027NE
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