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PREFÁCIO

  
Luís Aires-Barros

Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
      

A Comissão Americana da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), sob a 
presidência do nosso sócio Prof. Doutor António Rebelo de Sousa, preparou a 
segunda publicação de textos resultantes de conferências realizadas no âmbito 
desta Comissão, de textos produzidos por sócios da SgL e ainda de alguns de 
autores convidados. Reúnem-se estes textos nesta Memória nº 21.

Ao conjunto destes textos deu o sugestivo título de “EUA e Portugal - o Eixo 
Atlântico”.

É deveras interessante que se inclua um estudo sobre o Abade Correia de Serra 
e o seu relacionamento com o Presidente norte-americano Thomas Jefferson. O 
Abade Correia da Serra foi figura notável não só na Ciência europeia da época, 
em especial na Botânica, como foi o grande impulsionador da criação da Aca-
demia das Ciências de Lisboa. Foi o suporte efectivo para a sua criação e homem 
dinâmico que pôs em prática as ideias do Duque de Lafões. A amizade e con-
vergência de ideias com Jefferson foram muito intensas.

É pouco conhecido, mas é bom lembrar, que na vigência do Reino de Portugal, 
Brasil e dos Algarves, D. João vI nomeou Correia da Serra seu Ministro Pleni-
potenciário junto dos EUA. Foi desta actividade diplomática, com a corte no Rio 
de Janeiro, que surgiu a ideia de um Império Transatlântico Luso-Brasileiro.

O Prof. Doutor António Rebelo de Sousa, na sua Nota Introdutória, refere-se a 
cada um dos textos publicados com os devidos comentários.

Quero salientar que este volume das memórias da SGL se, por um lado, aborda 
temas das relações luso-americanas já centenários, vindos da época do Abade 
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Correia da Serra até à actualidade, por outro, apresenta visões actuais destas 
mesmas relações com diversos desenvolvimentos históricos, culturais, de def-
esa, de índole económica e de análise politica e estratégica.

Estas Memórias aparecem em tempo crucial das relações luso-norte-americanas 
e nestas tem particular importância o uso do mar, o reforço do eixo Atlântico e 
a consciência de que, no último meio século, passámos de um mundo de poder 
bipolar para um mundo de poder unipolar para hoje se viver num mundo de 
sistema socio-político de poder arquipelágico. 
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 NOTA INTRODUTÓRIA

António Rebelo de Sousa

O presente livro integra um conjunto de contribuições muito interessantes, cor-
respondendo a uma iniciativa da Comissão Americana da Sociedade de geogra-
fia de Lisboa. É a segunda edição promovida pela sobredita Comissão, contan-
do com o patrocínio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 
Económico e do Instituto Benjamin Franklin.

Assim, o Mestre António Neto da Silva contribui com um texto intitulado “As 
Relações Portugal – EUA”, no qual o autor apresenta, de uma forma muito bem 
sistematizada, um conjunto de aspectos caracterizadores da sociedade americana 
que permitem afirmar existirem factores de proximidade a Portugal de inegável 
relevância. Proximidade que se explica através de todo um processo histórico e 
que continua a registar-se na hodiernidade.

Depois de proceder a uma análise histórica sucinta das relações entre os dois 
países, realça as relações culturais e humanas, explica as relações em matéria de 
segurança e de defesa e sublinha o reforço do eixo Atlântico e a colaboração no 
domínio energético.

Envereda, posteriormente, por uma análise aprofundada das relações económi-
cas entre Portugal e os EUA, a qual se apresenta exaustiva, ajudando a escla-
recer a razão de ser da importância estratégica de um bom relacionamento entre 
os dois países.

O Almirante António Silva Ribeiro começa por fazer uma análise do processo de 
evolução histórica atinente à relevância dos Oceanos, enveredando, de seguida, 
por uma perspectiva de análise cultural e bem assim por uma perspectiva de 
análise política, económica, ambiental e securitária.
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Conclui chamando a atenção para “a importância dos desafios a que Portugal 
terá que fazer face para usar o mar na justa medida dos seus interesses de desen-
volvimento e segurança”.

O Professor Edgardo Medeiros da Silva, no seu artigo “The Abbé Correia da 
Serra – Thomas Jefferson correspondence”, começa por explicar as origens e o 
percurso do Abade Correia da Serra, em Portugal, até à sua saída do País para, 
depois, referir a sua passagem pela Inglaterra e pela França, aonde viveu durante 
cerca de dez anos.

Durante esse período de tempo desenvolveu muitos contactos a nível internacio-
nal, tendo obtido cartas de apresentação de figuras proeminentes antes de se 
deslocar para Washington e para Filadélfia, aonde estabeleceu residência.

Em Filadélfia, envolveu-se numa interessante actividade de investigação na 
American Philosophical Society, em que Thomas Jefferson era Presidente , e na 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia, tendo publicado diversos textos 
de inegável qualidade.

Em 1816 é nomeado pelo Rei D João VI Ministro Plenipotenciário do Reino de 
Portugal, Brasil e dos Algarves junto dos EUA.

A sua opção pelas teses liberais levaram-no, por exemplo, a escrever o “ Elogio 
a Benjamin Franklin”, contribuindo para a sua aceitação no meio da intelectua-
lidade americana.

O autor analisa, de seguida, a correspondência com Thomas Jefferson, sendo 
certo que este último era informado por Correia da Serra sobre a evolução da 
política internacional, revelando-se, também, um grande conhecedor de Botâni-
ca e um excelente conselheiro em matérias relacionadas com a Educação. Por 
outro lado, Correia da Serra foi um grande diplomata, defendendo junto dos 
EUA a ideia de um Império Transatlântico Luso-Brasileiro.

Regressado a Portugal, o Abade Correia da Serra viria a estar, novamente, con-
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frontado com a emergência das teses absolutistas que, de alguma forma, tinham 
motivado o seu exílio.

Tratou-se de um intelectual patriota que, à sua maneira e no seu tempo, contri-
buiu para um bom relacionamento entre Portugal e os EUA.

Por outro lado, a Prof. Doutora Sandra Balão contribui com um interessante e actual 
artigo intitulado “A Política e a Estratégia dos EUA para o Árctico (2013-2017)”.

A autora começa por sublinhar a importância geoestratégica do Árctico para as 
diferentes potências mundiais, explicando, pormenorizadamente, a evolução da 
estratégia americana em relação a esta problemática.

Mais particularmente, menciona as três linhas de acção e os princípios orienta-
dores da Estratégia  Nacional de Segurança definida em Maio de 2013, dando 
particular ênfase à preocupação  da Administração americana com a necessidade 
de se garantir a exploração do Árctico de forma responsável.

Sublinha, ainda, as importantes contribuições da Department of Defense Arctic 
Strategy para, depois, concluir que os EUA continuarão aquém dos seus pares 
árcticos em matéria de presença efectiva, mobilidade e capacidade de explo-
ração da região, chegando mesmo a afirmar que poderá ser mesmo a fronteira 
norte do grande actor americano a estar em causa.

O Dr. Vitor Ramalho participa neste livro com um artigo intitulado “A génese 
das relações de amizade nos últimos cinquenta anos entre a Europa e os EUA”.

O autor analisa, em primeiro lugar, como foram construídos o alicerces da União 
Europeia, referindo-se, seguidamente, à evolução do quadro político internacio-
nal ao longo dos últimos cinquenta anos.

Procurou, ainda, explicar quais as consequências da passagem do mundo bipolar 
ao mundo unipolar e, finalmente, à presente situação de um sistema de poderes 
arquipelágico.
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Deu particular relevância à evolução mais recentemente operada no sentido da 
emergência de correntes populistas e nacionalistas exacerbadas, colocando a 
questão da capacidade de Portugal dar novas respostas aos novos desafios com 
que o Mundo se confronta.

O subscritor da presente Nota Introdutória deu a sua modesta contribuição com 
dois artigos, o primeiro, subordinado ao tema “Da relevância do Mar na Política 
Orçamental Portuguesa”, o segundo, intitulado “Da evolução da política externa 
dos EUA”.

No primeiro, pretendeu-se chamar a atenção para a relevância geoestratégi-
ca do Mar para Portugal, dando-se uma ideia do peso relativo das áreas da 
Marinha, da Pesca e do Transporte Marítimo e Fluvial para o Orçamento de 
Estado Português.

Conclui-se que, independentemente de os centros de decisão política recon-
hecerem a importância do Mar para a economia portuguesa, não lhe tem sido 
atribuída a desejável relevância em termos de Orçamento de Estado.

Quanto ao segundo, procurou-se analisar as diferentes fases da política externa 
dos EUA, referindo-se, entre outros aspectos, o unilateralismo, a Doutrina Mon-
roe, o expansionismo, o “ wilsonianismo” e o “meliorism”.

Conclui-se chamando a atenção para alguns perigos decorrentes da nova aborda-
gem “revisionista” do que se convencionou designar de “interesses ocidentais”.

Trata-se de mais um contributo da Comissão Americana da Sociedade de Geo-
grafia de Lisboa que consideramos útil para todos os interessados nos problemas 
que se colocam presentemente a Portugal, aos EUA, à Europa e ao Mundo, em 
geral.

Não quero deixar de agradecer o apoio dado pelo Professor Aires-Barros,  
bem como pela Editora Diário de Bordo, nas pessoas da Dra. Isabel Maria Corker 
e do Dr. Paulo Noguês.
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Finalmente, agradecemos, ainda, na pessoa do Dr. vasco Rato,  o apoio da FLAD 
– Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e do Instituto Benjamin 
Franklin.
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AS RELAçõES PORTUGAL – EUA

                                                                                    António Neto da Silva
                                     Presidente da Associação de Amizade Portugal - EUA

       

1. Não é fácil falar hoje das relações com os EUA

2. Acima de todas as preocupações de curto prazo, os EUA são uma democracia 
sólida, com todos os erros que se cometem em democracia. Relembro que ainda 
não foi inventado nenhum regime melhor para promover a Felicidade e estabili-
dade das relações humanas.

3. É uma democracia sólida porque os pesos e os balanços existentes no fun-
cionamento da Sociedade Americana são tais que nenhum homem de per si 
pode transformar os EUA e leva-los para fora do enquadramento dos grandes 
princípios dos Pais Fundadores

4. Nenhum outro País no Mundo tem a possibilidade de defender a nossa civili-
zação como os EUA. A combinação do seu poder económico, da sua capacidade 
de inovação e desenvolvimento, do seu poder militar e dos valores da Constitu-
ição Americana são o garante, sem paralelo em nenhum outro País ou Bloco, de 
que a nossa Civilização será defendida.

5. Para quem, como eu, se sinta preocupado pelo estilo da actual liderança Amer-
icana, haverá sempre que ter em conta que a condução da América não está a 
seguir os Padrões tradicionais a que estávamos habituados mas também não nos 
dirige para uma Sociedade onde as nossas mulheres, as nossas filhas, as nos-
sas netas e bisnetas sejam tratadas como coisas, ou onde o Estado seja fundido 
com a religião. Há, por isso, que observar atentamente, influenciar o possível, 
ajudar na medida das nossas possibilidades mas sempre com a consciência de 
que o objectivo é temperar “nuances” da prática democrática. Mas lembrarmo- 
-nos sempre, também, que é ali que podemos juntar forças para lutar pela defesa 
da nossa Civilização, do nosso modo de vida e vencer de forma determinante 
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forças de retrocesso, seja para regimes totalitários, seja para regimes de Sharia e 
de fusão entre Estado e Religião.

6. E devemos ter presente que a economia Norte-Americana tem desequilíbrios 
perigosíssimos e que criar o caminho para o reequilíbrio vai obrigar a implemen-
tar medidas pouco simpáticas. (só com a China (HK incluído) o deficit comercial 
passou de $280bn em 2016 para cerca $ 340bn em 2017. O deficit global neste 
último ano, da Balança de bens e serviços dos EUA, foi de $552 bn)

7. Enquadramento das relações com a Europa e pontos nevrálgicos actuais de 
conflito:

i) Acordo nuclear com o Irão

ii) Acordo de Paris sobre alterações climáticas

iii) Compromissos no âmbito da NATO

iv) Regulamentos de Protecção de Dados

v) Tarifas sobre importações de aço e alumínio Europeus

vi) Barreiras comerciais à exportação de automóveis Europeus.   

São contrapesos:

vii) 70 anos de cooperação que estimularam a prosperidade global e garan-
tiram a paz no Ocidente

viii) Em 2017, 56% do rendimento mundial das filiais Americanas era 
gerado na Europa (mais do que 3 vezes o gerado na  Asia).

ix) Da totalidade dos activos (investimentos) Americanos no exterior, 60% 
está na Europa
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x) Em 2016, os investimentos Europeus nos EUA eram 4 vezes superiores 
aos investimentos Europeus em toda a região asiática.

xi) Países como a Irlanda (21%), a Bélgica (6%), a Alemanha (5%) e mes-
mo Portugal (cerca de 5%), para os quais os EUA constituem um mercado 
importante para os seus bens e serviços seriam significativamente afecta-
dos por uma guerra comercial continuada.

xii) O divórcio seria muito duro. Muito do que se está a passar é “bluff” 
para conseguir melhores termos e tornar mais equilibradas as relações 
económicas mundiais onde o capitalismo de Estado tem vindo, passo a 
passo, a tomar quotas mais importantes da economia mundial e em que os 
EUA têm, também, urgentemente, que começar o caminho para o reequilí-
brio das suas contas.

8. Posto isto, centremo-nos na relação entre Portugal e os EUA

a) História sucinta das Relações

- Temos, com os Estados Unidos, uma parceria duradoura.

Situado num dos extremos do continente europeu, o nosso país viu sempre 
na saída para o mar um encontro com espaços mais vastos de descobe-
rta e de cooperação. Mais do que apenas um elemento de construção de 
identidade, a relação com o Atlântico e com as potências marítimas tem 
assumido um carácter permanente na nossa política externa. Essa circun-
stância torna incontornável a manutenção de um relacionamento profundo 
e estável com os Estados Unidos.

- Algumas tendências recentes poderiam contribuir para uma maior «con-
tinentalização» da nossa política externa: a crise económica e financeira 
internacional tornou patente a necessidade do reforço da coordenação e 
integração com os nossos parceiros europeus; o processo de saída do Re-
ino Unido da União Europeia coloca riscos de afastamento em relação 



Sociedade de Geografia de Lisboa18 EUA e Portugal: o Eixo Atlântico

ao nosso aliado mais antigo e de vocação marítima, que desejamos mini-
mizar; e um maior retraimento externo dos Estados Unidos gera desafios 
importantes para as relações transatlânticas.

Precisamente porque não tem controlo sobre alguns desses movimentos, 
Portugal tem de adaptar-se a eles, procurando preservar o equilíbrio que 
ao longo das décadas lhe proporcionou uma posição de centralidade no 
eixo das relações transatlânticas. Uma parceria renovada com os Estados 
Unidos assume, assim, um papel essencial neste processo.

- É sempre importante lembrar que as relações bilaterais datam dos primei-
ros anos depois da Guerra da Independência dos Estados Unidos da Améri-
ca. Como o nosso Presidente bem referiu a Donald Trump no seu encontro, 
de há poucos dias, na Casa Branca, Portugal foi o primeiro país neutral a 
reconhecer os Estados Unidos. Em 21 de Fevereiro de 1791, o primeiro 
Presidente dos EUA,  george Washington, abriu relações diplomáticas 
formais nomeando o Coronel David humphreys como ministro americano 
para as relações com Portugal. Em Ponta Delgada foi criado o primeiro 
Consulado dos EUA no mundo, que continua em pleno funcionamento. 
Os Pais fundadores dos EUA brindaram, na Declaração da Independência, 
com vinho da Madeira. A aliança defensiva entre os Estados Unidos da 
América e Portugal é histórica, centrada no Acordo de Cooperação e Def-
esa (ACD) de 1995. 

- Durante 50 anos, a Base Aérea das Lajes teve um papel importante para 
a aviação militar Americana (a importância era tanta que houve um plano 
de contingência em 1975 para estimular a independência dos Açores caso 
o comunismo se apoderasse de Portugal). Missões mais recentes foram 
feitas com o propósito de contenção do terrorismo e para acções humani-
tárias, que incluíram operações no Afeganistão e no Iraque. Os Açores, 
se foram no passado apenas um caminho em direcção a algo, têm que 
ser cada vez mais o próprio centro de um conjunto de actividades com 
impacto positivo para as populações do arquipélago e para a cooperação 
internacional.
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Situado num ponto de convergência oceânico entre vários continentes, o 
arquipélago teve sempre uma importância estratégica para nós e para os 
nossos parceiros. O governo de Portugal tem referido, por isso, que faz 
todo o sentido manter os Estados Unidos envolvidos nos projectos em de-
senvolvimento do Air Center e do Centro de Segurança do Atlântico.

- De notar que Portugal, para além das Lages, também fornece aos Estados 
Unidos acesso à Base Aérea do Montijo e a alguns portos.

- Portugal tem sido um País “Atlantista” defendendo relações europeias 
fortes com os EUA, particularmente nos domínios da Segurança e Defesa. 
O governo Português tem sido um aliado chave dos Estados Unidos da 
América, suportando os esforços no Iraque e hospedando a Cimeira dos 
Açores num período crítico. Portugal é o hospedeiro da “Joint Command 
Lisbon” (formalmente a Sede Regional, Atlântico Sul - RHQ SOUTH-
LANT). Este é o reconhecimento óbvio da sua posição estratégica entre o 
Atlântico norte e o Atlântico sul.

b) Relações culturais e Humanas

Para as fortes relações entre os Estados Unidos da América e Portugal têm sem-
pre contribuído os 20,000 Americanos que vivem em Portugal e as comunidades 
de Portugueses em Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New-Jersey, Cal-
ifórnia , Hawaii e outras regiões dos EUA. O último censo ajustado estima que 
cerca de 1,5 milhões de pessoas residentes nos Estados Unidos da América são 
de descendência Portuguesa.

Um grande número de portugueses atravessou o Atlântico em diferentes vagas, 
por diferentes motivos, para diferentes regiões dos Estados Unidos e estão inte-
grados em comunidades muito diversificadas. Estamos hoje em todos os sectores 
de actividade, incluindo nos mais dinâmicos e tecnologicamente avançados da 
economia norte-americana.

Os portugueses deram – e continuam a dar – um contributo de relevo para a 
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construção de uma sociedade norte-americana próspera, desenvolvida e plural. 
As inúmeras histórias individuais de sucesso testemunham a bem-sucedida in-
tegração na sociedade norte-americana e potenciam a capacidade de influência 
económica, social e política da nossa comunidade. A nomeação de Embaixa-
dores Americanos Luso-descendentes para Portugal é um objectivo por que vale 
a pena lutar

São conhecidas mais de 340 associações portuguesas ou luso-americanas, que 
permitem às nossas comunidades actuar de modo mais eficaz na defesa dos seus 
interesses ao nível local, estadual e federal. São disso bons exemplos o PALCUS 
– Portuguese American Leadership Council of the United States e a NOPA – Na-
tional Organization of Portuguese-Americans. A presença de luso-descendentes 
em cargos electivos de relevo reforça também a visibilidade e importância políti-
ca da nossa comunidade, com destaque, ao nível federal, para os Representantes 
da Califórnia no Congresso, Devin Nunes, David valadão e Jim Costa ou do 
Massachussets, Marc Pacheco.

O relacionamento económico entre Portugal e os EUA tem tido novos desen-
volvimentos. Nos últimos anos, Portugal deixou de ser apenas um país exporta-
dor para o mercado norte-americano, passando também a ser um investidor di-
recto e um parceiro na área da investigação científica e tecnológica. É disso 
exemplo o programa de parcerias internacionais, lançado em 2006 pela Funda-
ção para a Ciência e a Tecnologia, que levou o governo português e quatro im-
portantes instituições americanas: MIT, Carnegie-Mellon University, University 
of Texas in Austin e a harvard Medical School a implementarem um importante 
programa de cooperação. Este Programa assegura uma colaboração estratégica 
entre instituições de investigação portuguesas, universidades norte-americanas e 
parceiros industriais e empresariais, potenciando a aplicação comercial da pes-
quisa científica.

Os EUA são, também, um destino de formação privilegiada de um número sig-
nificativo dos nossos estudantes, académicos e cientistas. Em vagas mais recen-
tes, foram muitos os estudantes, académicos e cientistas que aprofundaram a sua 
formação ou iniciaram as suas actividades nos Estados Unidos, parte importante 
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dos quais com o apoio de programas existentes entre os dois países, no âmbito 
da FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, do Fulbright 
ou de outros mecanismos de cooperação.

O enorme sucesso do intercâmbio universitário e científico entre os dois países 
é confirmado pela importância da PAPS – Portuguese American Postgraduate 
Society, que celebra em 2018 vinte anos de existência. Esta troca de experiências 
e de contactos entre os indivíduos é uma semente para preparar a nossa parceria 
para os desafios do presente século.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portu-
guesas atravessaram este ano o oceano, proporcionando-nos um momento sim-
bólico, único para celebrarmos a nossa aliança e uma longa história partilhada.

O nosso Presidente da Republica e o Senhor Primeiro Ministro, cumpriram um 
extenso programa que os levou a Boston, Providence, São Francisco, Sacra-
mento, Newark, Nova Iorque e outras codades. Foram, assim, mantidos con-
tactos com as comunidades portuguesas e um extenso programa de contactos 
com empresas e instituições financeiras na Califórnia e em Nova Iorque. Junho 
culminou com o histórico encontro entre o nosso Presidente e Donald Trump, 
um encontro no qual a postura do nosso Presidente me deixou muito honrado 
como Português.

O mês de Junho foi, assim, o Mês de Portugal nos Estados Unidos, e contou com 
um extenso programa de eventos culturais, artísticos, económicos e científicos 
para celebrar o nosso país, a nossa comunidade e as nossas relações com os Es-
tados Unidos. Realizou-se em sessenta cidades de doze diferentes estados.

Com estas acções, Portugal está a procurar criar os fundamentos para uma eco-
nomia voltada para os desafios do futuro, com incorporação de conhecimento, 
tecnologia e uma sólida base industrial. 

Acompanhei, com muita atenção, as acções dos nossos máximos representantes 
e foi óbvio que transmitiram a mensagem do empenho Português em construir 
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com os Estados Unidos uma parceria renovada.

c) Relações de Segurança e Defesa 

O esforço conjunto no trabalho de racionalização das Lajes é um exemplo do 
compromisso luso-americano na área da Defesa. Quando foi anunciada a reestru-
turação, em 2015, não houve quaisquer saídas involuntárias de trabalhadores. Os 
EUA dotaram suficientemente o fundo de pensões para que os trabalhadores 
pudessem aceitar as indemnizações ou avançar para a reforma antecipada. Al-
guns ficaram e receberam formação para novas posições.

Tanto os militares portugueses quanto os americanos parecem reconhecer que as 
capacidades nas Lajes e os padrões de excelência se mantêm ao mesmo nível a 
que estavam antes da reestruturação. Isto permite aos dois países manter os seus 
compromissos em termos de segurança num mundo cada vez mais caótico. 

Há setenta anos, após a devastação provocada pela 2ª Grande Guerra, os Esta-
dos Unidos e Portugal tornaram-se, conjuntamente, membros da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte. A NATO, tal como a UE, o FMI, o Banco Mundial e as 
Nações Unidas – agora dirigidas por um português – foram instituídas para resolv-
er multilateralmente desafios que nenhum país ou grupo isoladamente poderiam 
vencer. Através da colaboração nesses “fora”, os Estados Unidos e Portugal con-
tribuíram para a unidade transatlântica. Mais recentemente (1975) a nossa pertença 
comum à OSCE e a eleição de António Vitorino, há poucos dias, para o impor-
tantíssimo (e difícil) lugar de Director geral da Organização Internacional para as 
Migrações são a demonstração de que Portugal é um aliado desejado dos EUA.

Este compromisso materializa-se, também, nas acções das tropas portuguesas e 
americanas que, lado-a-lado, participaram e participam em operações da NATO 
no Afeganistão, nos Balcãs, na Europa Central e de Leste e no Iraque e também 
em missões da UE e da ONU no Mediterrâneo, Mali, República Centro-Africana 
e Somália.

Com o apoio dos Estados Unidos, Portugal foi, em 2015, palco do Trident Junc-



EUA e Portugal: o Eixo Atlântico 23

ture, o maior exercício militar da NATO da última década. Este exercício juntou 
36.000 militares de 30 nações aliadas e parceiras e envolveu 140 aeronaves e 
barcos, aumentando a capacidade da Aliança e exibindo a sua reacção.

Recentemente, seis F-16, inicialmente operados pela Força Aérea Portuguesa, 
foram transferidos para a Roménia, diminuindo assim a dependência desse país 
dos sistemas de armas soviéticos e aumentando  a interoperacionalidade e coesão 
da NATO. Os casos de colaboração entre as nossas chefias militares têm vido a 
aumentar.

O nosso relacionamento com os Estados Unidos não assenta, assim, em factores 
de natureza conjuntural, mas sobre uma base sólida e diversificada.

A nossa aliança sobrevive, portanto, a transições de governo, de pessoas e a 
alterações de políticas porque está muito para além dessas transições.

d) Reforço do eixo transatlântico (geopolítico, económico e dos valores ociden-
tais)

O foco de Portugal no aproveitamento do que vem do oceano, ou “Economia 
Azul”, é importante no reforço dos laços transatlânticos. Portugal tem uma das 
maiores zonas económicas exclusivas do mundo, que está prestes a tornar-se 
ainda maior. E para que esta expansão seja mais segura, assinamos recentemente 
com os EUA, um Acordo de Busca e Salvamento para reforçar a cooperação e 
eficácia na assistência a pessoas em dificuldades no Atlântico.

No desenvolvimento da energia eólica flutuante, da pesca sustentável, dos portos 
inteligentes ou da aquacultura de alta tecnologia, temos um vasto leque de áreas 
para trabalharmos em conjunto, seja ao nível das empresas seja ao nível dos 
governos para, de forma responsável, gerirmos e beneficiarmos dos recursos do 
oceano.

Para facilitar o nosso intercâmbio, a American Airlines, a Delta, a TAP, a United 
e a Azores Airlines estão todas com voos mais frequentes e com mais destinos 
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na América do Norte do que alguma vez estiveram.

A TAP tem-se expandido nos EUA e no resto do mundo depois da entrada de 
capital americano e a Delta e a United têm lançado novas rotas com ligações de 
Lisboa para Atlanta, do Porto para Newark e de Nova Iorque para Ponta Delgada.

Muitos desses aviões irão trazer turistas de férias e empresários, empreende-
dores e inovadores americanos para eventos como, por exemplo, o WebSummit 
ou equivalentes. 

As novas oportunidades económicas estendem-se muito para além do Web-
Summit e das startups, chegando a indústrias de base que podem ser reforçadas 
com a optimização e a internalização dos gastos na defesa.

De facto, o aumento da capacidade de transporte aéreo que permita a Portugal 
instalar militares em pontos estratégicos ou o aumento do número de navios 
para patrulhar a zona económica exclusiva e para prevenir actividades ilegais, 
criam uma necessidade de meios aéreos e marítimos que podem ser construídos 
em Portugal, utilizando conhecimento, inovação e trabalhadores Portugueses. Se 
Portugal souber negociar bem, isto poderá contribuir para o reforço das relações 
transatlânticas, para os objectivos económicos e políticos de Portugal e para a 
segurança reforçada dos EUA e dos restantes aliados da NATO.

e) Colaboração no domínio energético e investimentos recíprocos

Os nossos portos situam-se na confluência de três importantes rotas marítimas: 
do Cabo, mediterrânica e transatlântica. Essa característica tem despertado o 
interesse na cooperação com os Estados Unidos, em particular na área da segu-
rança energética. O número de terminais de GNL – Gás Natural Liquefeito tem 
vindo a crescer nos Estados Unidos, numa clara indicação de que a capacidade 
norte-americana de exportação deste recurso venha a aumentar exponencial-
mente no futuro.

O Porto de Sines tem o potencial para servir de ponto intermédio para outros 
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portos na Europa e em África. Os dois países emitiram mesmo uma declaração 
conjunta, no ano passado, a sublinhar a importância estratégica do Porto de Sines 
como hub atlântico de GNL e a estreita relação Portugal-EUA na promoção do 
GNL marítimo como factor de reforço da diversificação da segurança energética 
europeia, de melhoria do desempenho ambiental do transporte marítimo e de 
reforço da sustentabilidade da economia azul, como uma indústria geradora de 
empregos qualificados e de inovação tecnológica. 

No decurso da recentíssima visita do PM à Califórnia em Junho, um encontro 
com o governador Jerry Brown Jr, permitiu discutir temas relacionados com as 
energias renováveis e alterações climáticas, e ainda a proposta para MoU na área 
da energia e ambiente entre o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente 
e o Ministério do Mar com a California Energy Commission. 

Há muitas áreas em que os EUA e Portugal podem ser parceiros, sendo o sector 
da energia muito importante. Os EUA estão a viver uma revolução no gás natural 
e dentro de pouco tempo passarão de um dos maiores importadores globais de 
energia para ser o maior exportador. Maior do que o Médio Oriente e maior do 
que a Rússia.

O Porto de Sines recebeu o primeiro transporte de GNL para a Europa em Abril 
de 2016 e deverá manter-se como um destino importante para o GNL norte-
americano.

Portugal recebeu até hoje mais gás americano do que qualquer outro país da Eu-
ropa. A Península Ibérica tem mais de um terço da capacidade de importação de 
GNL da Europa. O facto de as maiores empresas de gás se reunirem em Lisboa 
no final de Novembro próximo na Cimeira Mundial da Industria de Gás Natural 
Liquefeito – World LNG Summit -  é prova do importante papel que Portugal 
pode vir a ter nesta área nos próximos anos. Portugal está no caminho para con-
solidar uma parceria com os EUA, para o gás natural, que aumente a segurança 
energética e a diversidade de opções para o resto da Europa e África.

Ainda durante o ultimo mês de Junho, a Embaixada de Portugal em Washing-
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ton e a AICEP, com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América em 
Lisboa, organizaram uma missão portuguesa aos EUA para participar da 27ª 
Conferência Mundial de Gás, que se realizou em Washington, entre os dias 27 e 
29 de Junho de 2018, e que marcou a primeira presença Portuguesa neste evento.

O objectivo é destacar Portugal como um hub nas exportações de GNL dos EUA 
para a Europa Ocidental e para o Atlântico Sul, assim como reforçar o diálogo 
com as principais partes interessadas dos EUA. As entidades que participaram 
nesta missão foram: Aicep Global Parques; ISQ ; Portos dos Açores S.A e SMM 
– Sociedade de Montagens Metalomecânicas. A GALP, REN e EDP participarão 
na Conferência e pontualmente no programa da AICEP, que inclui reuniões b2b 
e uma visita ao Porto de Jacksonville, FL.

f) Relações económicas Portugal - EUA

Em 2017, os Estados Unidos mantiveram-se como o maior parceiro comercial 
de Portugal fora da União Europeia de bens e serviços (5º no total dos países), 
sendo que as nossas exportações para este mercado representaram 5,5% do total. 
O comércio bilateral de bens e serviços atingiu cerca de 6,6 mil milhões de eu-
ros, um aumento de 35% face a 2013.

No primeiro trimestre de 2018, assistimos a um recuo das nossas exportações 
(-7,3%, traduzindo-se em menos 80M€) face ao período homólogo do ano ante-
rior, e um aumento das importações, ainda que insuficiente para alterar a tendên-
cia da nossa balança comercial com este mercado. 
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BALANçA COMERCIAL DE BENS E SERvIçOS DE PORTUgAL COM OS EUA

 2013 2014 2015 2016 2017 var % 
17/13a

2017 jan/
mar

2018 jan/
mar

var % 
18/17b

Exportações 3.436,5 3.213,4 3.873,1 3.878,6 4.662,4 8,6 1.087,1 1.007,5 -7,3

Importações 1.539,7 1.663,8 1.826,5 1.911,4 1.949,5 6,1 487,5 533,4 9,4

Saldo 1.896,8 1.549,6 2.046,5 1.967,3 2.713,0 -- 599,6 474,1 --

Coef. Cob. % 223,2 193,1 212,0 202,9 239,2 -- 223,0 188,9 --

Fonte: Banco de Portugal

Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 

2017-2018

Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma    [“Bens” 

(INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

RESUMO DAS RELAçõES ECONÓMICAS COM PORTUgAL 

COMéRCIO DE BENS

Portugal mantém, desde 1997, uma balança comercial positiva com os EUA. 
Após vários anos consecutivos de crescimento, durante os quais o valor das ex-
portações portuguesas de bens passou de 1.012 M€ em 2009 para 2.567 M€ em 
2015 (+150%), em 2016 registou-se uma ligeira descida de 3,9% face ao ano 
anterior. 

Devido à também diminuição das importações em 2016 (-9,1%), a taxa de cobe-
rtura das importações pelas exportações registou uma evolução positiva: 280,8% 
(vs. 265,7% em 2015), tendo esta tendência permanecido. 

Em 2017, assistiu-se a uma variação positiva no valor das exportações e impor-
tações face ao mesmo período do ano anterior: + 15% e + 14%, respectivamente, 
sendo que o aumento das importações ainda foi insuficiente para alterar signifi-
cativamente o saldo da balança comercial.
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Os primeiros números para 2018 indicam uma ligeira reversão da tendência fa-
vorável a Portugal, com um decréscimo das nossas exportações no primeiro tri-
mestre, na ordem dos 8% (682M€), e uma subida das importações em cerca de 
10% (320,8M€).

Esta diminuição das exportações para o mercado reflecte a tendência geral das 
exportações portuguesas, em que se registou uma quebra de 297 M€ (-5,7%) 
face a igual período de 2017 (jan-mar), em grande parte causada pelo sector 
farmacêutico.

Principais grupos de exportação (2017): Combustíveis minerais (23,6%), Quími-
cos (8,1%), Máquinas e aparelhos (10%), Metais Comuns (7,3%), Matérias têx-
teis (7,8%).

Principais grupos de importação (2017): Máquinas e aparelhos (25,9%), Veícu-
los e outro mat. transporte (16,8%), Agrícolas (10,9%), Combustíveis minerais 
(19,9%), Químicos (4,6%).

O número de empresas portuguesas que exportam para os EUA também tem 
vindo a aumentar: 3.220 em 2017, mais 113 do que em 2016.

• Serviços 

Também o valor das exportações de serviços tem apresentado um crescimento 
significativo nos últimos anos, tendo passado de 825 M€ em 2009 para 1.445 M€ 
em 2016 (+75,2%), com uma taxa de cobertura das importações pelas exporta-
ções de 127,5%, ligeiramente inferior à de 2015 (135%).

Em 2017, as exportações de serviços aumentaram 26% face ao período homólo-
go do ano anterior, enquanto as importações tiveram um decréscimo de 6%. No 
primeiro trimestre de 2018, registaram-se subidas tanto na exportação como na 
importação de serviços, ambas na ordem dos 5%, não alterando substancial-
mente o saldo da nossa balança.
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•	 Turismo

Em termos de receitas de turismo, em 2016 o mercado norte-americano foi o 
quinto mais importante para Portugal: o número de dormidas atingiu 1.173 mil 
e as receitas 593 M€ (respectivamente +21,2% e +11,9% em relação a 2015).

Em 2017, as receitas de turismo aumentaram 37% face ao mesmo período do 
ano anterior e o número de dormidas aumentou 33%, sendo que 2018 já registou 
aumento nas receitas e dormidas na mesma proporção (+22,3%), traduzindo-se 
em +19,5M€ em receitas e +42,3 Milhares de dormidas, face a período homólo-
go no ano anterior.

INDICADORES DE TURISMO DOS EUA EM PORTUgAL

 2013 2014 2015 2016 2017 var % 
17/13a

2017 jan/
mar

2018 jan/
mar

var % 
18/17b

Receitasc 504,0 491,0 530,5 593,4 812,8 13,6 87,6 107,1 22,3

   % Totald 5,4 4,7 4,6 4,7 5,4 -- 4,0 4,1 --

Dormidasc 769,1 814,8 968,3 1.173,4 1.565,1 19,8 190,0 232,3 22,3

   % Totald 2,6 2,5 2,8 3,1 3,8 -- 3,0 3,5 --

Fontes: Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatística

Unidades: Receitas (Milhões de euros); Dormidas (Milhares de unidades)

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017; (b) Taxa de variação homóloga 2017-

2018;  (c) Inclui apenas a hotelaria global; (d) Refere-se ao total de estrangeiros

• 10 Maiores empresas exportadoras para os EUA (2016)

Amorim & Irmãos, SA hovione FamaCiência, SA

Bosch Security Systems - Sistemas de Segurança, SA Ikea Industry Portugal, Lda

Browning Viana - Fábrica de Armas  
e Artigos de Desporto, SA Navigator Fine Paper, SA

Continental Mabor - Indústria de Pneus, SA NetJets Transportes Aéreos, SA

hikma Farmacêutica Portugal, SA Petróleos de Portugal - Petrogal, SA
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• IDPE-Investimento	Directo	Português	nos	EUA

Para além da tendência de crescimento das exportações e do turismo, Portugal 
é um país investidor e de grande potencial em termos de parcerias de I&D e de 
tecnologia aplicada. Podem identificar-se cinco áreas principais de actividade: 

- Energia (EDP Renováveis, EIP e DST Renováveis); A EDP contribuiu 
para transformar o sector das renováveis dos EUA com um investimento 
de milhares de milhões de dólares e mais de mil empregos. 

- A Logoplaste é outro grande exemplo de empresa portuguesa que inves-
tiu milhões no Midwest e criou centenas de empregos nos Estados Unidos.

Outras:

− Life-Sciences - farmacêutico, biotecnologia e aplicações à saúde (Hovi-
one, Alfama, Biotecnol, Bluepharma, Crioestaminal, Alert, grupo Maló, 
CGC Genetics, Kinematix e BIAL);

− Infraestruturas, logística e novos conceitos industriais e de serviços 
(Brisa, Indasa, Grupo Violas, Sodecia, Grupo Amorim, Cifial, Logoplaste, 
Sovena); 

− TIC’s (Outsystems, Critical Links, Critical Manufacturing, Tekever, Wit 
Software, gatewit e Wedo Technologies).

Em termos de novos projetos de investimento “greenfield” de empresas portu-
guesas nos EUA, destacam-se os seguintes:  
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Empresa Valor		
(Milhares	Euros)

Descrição		
do	Projeto

Fase	do	Projeto
(situação	em	2017)

hOvIONE 22.000

Parceria com a vertex. 
Construção de uma 

unidade de produção 
comercial dos fármacos 
da vertex no Estado de 

New Jersey.

Elaboração plena pre-
vista para abril de 2018.

AMORIM 15.000
Construção de armazém 
state-of-art no Estado da 
Califórnia, comercializa-
ção de rolhas de cortiça.

Concluído em 2016, 
inaugurado pelo SE 

Indústria.

PORTUCEL 89.000
Construção de fábrica de 

pellets no Estado da Caro-
lina do Sul.

Em elaboração desde o 
final de 2016.

PESTANA 23.300
Construção do segundo 

hotel em Manhattan, 
Nova Iorque, o Pestana 

Ny East.

Abertura prevista para o 
verão de 2018.

EDP 
RENOvÁvEIS 600.000

Construção de no-
vos parques eólicos 

(2016/2017).

Em fase de construção. 
(não foi possível con-

firmar)

• 	Empresas	americanas	com	investimento	em	Portugal	(IDE)

Há cerca de 130 empresas americanas a operar em Portugal, que empregam à 
volta de 30.000 trabalhadores e geram vendas no valor aproximado de 5 mil mil-
hões de euros. Isso traduz mais de dois por cento do PIB de Portugal.
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O IDE Americano em Portugal tem registado estatisticamente valores relativa-
mente baixos, mas estáveis. No entanto, é da maior pertinência mencionar que 
existe muito mais investimento do que o registado estatisticamente, uma vez que 
muitas holdings americanas estão sediadas em Londres, Dublin, no Luxemburgo 
ou na Holanda, e é conhecido o fenómeno de retenção de capital nas holdings 
regionais a partir das quais é feito o investimento directo (por razões fiscais, há 
verbas avultadas das multinacionais EUA no estrangeiro, para evitar a pesada 
tributação na repatriação de capitais).

O grau tecnológico do investimento feito cá também está a evoluir. 

Temos vindo a assistir ao interesse de grandes companhias norte-americanas do 
sector tecnológico em instalar bases no nosso país, como a Cisco e a Google. 
Essa tendência confirma que a aposta na qualificação da nossa força de trabalho, 
na melhoria das condições de atractividade do nosso mercado e na realização de 
grandes eventos tecnológicos, como a Websummit, tem produzido resultados. 
Cada vez mais, Portugal tem-se tornado um destino óbvio para as empresas tec-
nológicas ou industriais norte- americanas que pretendam investir no continente 
europeu. 

Por exemplo, a Hasbro foi um investidor na indústria dos plásticos e de moldes e 
houve uma altura nos Estados Unidos em que a maioria dos brinquedos da Has-
bro era feita em Portugal. Agora são as empresas inovadoras, como a Amyris, 
que estão a trabalhar para criar o polo de tecnologia no Porto. A Heinz também 
foi uma das pioneiras a investir na agricultura portuguesa. Portugal agora está a 
subir na cadeia de valores e a sua produção vai para os produtos orgânicos como 
a Amy’s Kitchen.

E outras empresas e investidores estão a chegar. O que estamos a ver é apenas 
o início com a aquisição do Novo Banco pela Lone Star. O facto de o capital 
americano tomar conta do quarto maior banco de Portugal dá um inestimável 
voto de confiança aos investidores Americanos.
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A Spring Board anunciou recentemente que Lisboa seria a sua nova casa na Eu-
ropa. A Spring Board é uma organização dedicada ao investimento em empresas 
geridas por mulheres e foi a rampa de lançamento para empresas como Zipcar, 
iRobot e outras mais.

-------------------------------------------------------------------------------------

Assim, temos conhecimento de pelo menos 115 empresas com capital de origem 
nos EUA, instaladas em Portugal e em atividade, a grande maioria gEs e dis-
tribuídas pelos seguintes setores: 20 de químicos e petroquímicos, 19 de serviços 
e distribuição, 18 de equipamentos e produtos industriais, 15 de veículos e com-
ponentes, 14 de TICs, 14 de agroalimentar e bebidas, 7 de equipamento e mate-
rial de construção, 3 de energia e ambiente, 2 de moda, 1 de casa, 1 de produtos 
florestais e 1 de outros setores.

• Principais	Constrangimentos	Identificados	pelas	Empresas	Portuguesas

Na generalidade - mas tendo em consideração aspetos determinantes que podem 
colocar um país ou uma região como beneficiários de tratamento/status especial 
—  pode considerar-se que a maioria das dificuldades e obstáculos que as em-
presas estrangeiras se confrontam, são comuns a todas. A capacidade e possibi-
lidade de ultrapassar essas dificuldades depende, normalmente, dos recursos da 
empresa e intervenção do país:

− Elevada concorrência das empresas locais e estrangeiras;  

− Qualidade, cada vez maior, dos produtos de países com salários inferi-
ores;

− Globalização e livre circulação de mercadorias;

− Acordos comerciais preferenciais que beneficiam terceiros países;

− Custos de promoção e de acesso ao mercado elevados;
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− Políticas protecionistas; “”Buy America”;

− Constrangimentos no acesso ao processo de Procurement federal e es-
tatal;

− Normas e disposições legislativas complexas;

− Standards e procedimentos técnicos.

No caso específico de Portugal, note-se:

− Acesso não autorizado a produtos de origem animal e a alguns frutos e 
vegetais (notar que estes produtos não estão proibidos, compete às autori-
dades portuguesas cumprirem com as disposições legais para acesso legal 
ao mercado, o que está em curso);

− Constrangimentos extremos na concessão de vistos de trabalho;

− Ausência do E-2 Visa (Treaty Investors).

− Compactação da oferta/ não fidelidade

• A actividade da AICEP e de outras entidades portuguesas nos EUA

• Acções em destaque em 2017

− Roadshow Portugal Destino IDE - Los Angeles – 20 a 24 Fevereiro

− Visita Ministro Finanças e SE Adjunto e Finanças a Califórnia e NY – 25 
Fevereiro a 3 Março

− CENSE - Contracting Entrepreneurs Networking Seminar – NY - 9 e 10 
Março
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− Visita Ministra Mar e SE Pescas à Seafood Expo North America - Boston 
– 19 Março

− Visita MNE a Washington – 20 a 22 Março

− Roadshow Portugal Destino IDE - S. Francisco – 30 Março

− Roadshow Portugal Destino IDE - Nova Orleães – 1 a 5 Maio

− Comissão Bilateral Permanente com EUA em Washington – 11 Maio

− European Day – Washington – 13 Maio

− Visita a Portugal do Diretor do Gabinete para o Desenvolvimento 
Económico e Assuntos Internacionais do Município de Nova Iorque, Sr. 
Daniel Kadishson – 29 Maio a 1 Junho

− Portugal in Soho (NY) – 4 Junho

− Visita do SE Defesa Nacional a S. Francisco – 8 a 11 Junho

− Realização do Fórum Económico Portugal-EUA em NY, presença Min-
istro Economia – 20 Junho

− Seminário de Captação de Investimento “Doing Business in Portugal” 
em Chicago (Chicagoland Chamber of Commerce) – Prémio Diplomacia 
Económica – 28 Junho

− Seminário de Captação de Investimento “Doing Business in Portugal” 
em Miami  (Greater Miami Chamber of Commerce) – Prémio Diplomacia 
Económica– 11 Outubro

− Comissão Bilateral Permanente com EUA em Lisboa – 14 Dezembro
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• Ações	em	destaque	em	2018

Para 2018, o plano da AICEP manterá o foco na atração de investimento dos 
EUA, sendo dado especial destaque à ação Mês de Portugal nos EUA, em Junho. 
Além do plano da AICEP, as delegações em Nova Iorque e S.Francisco darão 
apoio a iniciativas das associações sectoriais nacionais, em particular nas princi-
pais feiras em Nova Iorque. 

A primeira acção da AICEP para o mercado dos EUA decorreu em S. Francisco 
e Los Angeles de 7 a 10 de Fevereiro, com a realização de uma missão de abor-
dagem às indústrias de conteúdos audiovisuais norte-americanas e de promoção 
de Portugal como destino de turismo histórico judaico, liderada pela Secretária 
de Estado do Turismo.

De 20 a 22 de abril, a AICEP deu apoio à primeira participação nacional na 
CPhI (evento de referência mundial no sector farmacêutico), organizada pela 
APIFARMA. A missão foi integrada por 7 empresas portuguesas do sector 
farmacêutico e contou com a presença de S.E o SEInt.

No âmbito das comemorações do Dia da Europa, a Delegação da União Europeia 
nos EUA e as embaixadas dos seus países membros, localizadas em Washington 
D.C., abriram as portas ao público no dia 12 de Maio, a qual contou com o apoio 
da AICEP, na óptica da promoção do país enquanto destino de investimento es-
trangeiro e país aberto ao turismo e a potenciais residentes. 

Por ocasião deste evento, iniciou-se a divulgação da programação do Mês de 
Portugal nos EUA (Junho 2018), no âmbito do qual estão previstas as seguintes 
actividades:

a) A acção “Portugal, Europe’s West Coast” no âmbito da visita de Sua 
Excelência o Primeiro-Ministro ao Norte do Califórnia, que terá lugar nos 
dias 11 a 14 de Junho de 2018 em Stanford, São Francisco, Napa e Sac-
ramento. Esta consistirá cinco acções colectivas de promoção de Portugal 
como destino de investimento em Tecnologias de Informação e Comuni-
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cação, Ciências da vida, Energias Limpas e Agronegócio em 12, 13 e 14 
de Junho de 2018

b) A terceira edição do “Portugal-US Economic Forum” que teve lugar 
no dia 15 de Junho de 2018, no Harvard Club em Nova Iorque, inclu-
indo um jantar de gala na mesma data, estando previstas as presenças do 
Primeiro-Ministro, do Ministro da Economia, do Secretário de Estado da 
Internacionalização e do Presidente da AICEP. O Fórum abordará temáti-
cas relevantes para a captação de investimento estrangeiro em Portugal, 
sobretudo nos sectores saúde, ciência e TICs;

c) A acção de promoção da imagem de Portugal e de Produtos Portugueses 
durante a 4ª edição do evento “Portugal in Soho”, que terá lugar em Junho 
de 2018, em Nova Iorque. 

As entidades que participaram nesta missão são: Aicep Global Parques; ISQ ; 
Portos dos Açores S.A e SMM – Sociedade de Montagens Metalomecânicas. A 
gALP, REN e EDP participarão na Conferência e pontualmente no programa da 
AICEP, que inclui reuniões b2b e uma visita ao Porto de Jacksonville, FL.
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AçõES DE ASSOCIAçõES PLANEADAS PARA OS EUA  
(1º SEMESTRE DE 2018):

• AIDA – Missão empresarial aos EUA- junho 2018

• AIP FCE - Tektónica/SIL - Cense Newark, USA – março 2018

• AIP FCE - Summer Fancy Food Show – junho 2018

• ANIET - TISE 2018 - THE INTERNACIONAL SURFACES EVENT – 
30 janeiro a 1 fevereiro 2018

• ASSIMAGRA – Coverings – 8 a 11 maio 2018

• Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa - One-to-One: EUA – abril 
2018

• CEFAMOL - NPE 2018 – 7 a 11 maio 2018 e Plastec East – 12 a 14 maio 
2018

• CENIT | ANIVEC - PLAYTIME NY – 11 a 13 fevereiro 2018 e AP-
PAREL TEXTILE SOURCING MIAMI – 21 a 23 maio 2018

• NERVIR - Missão empresarial aos EUA/NY - junho 2018 
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ACORDOS BILATERAIS

• Convenção e Protocolo p/ Evitar Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos s/ o Rendimento 
Início vigência: 01.01.1996

• Acordo sobre Segurança Social 
 Início vigência: 01.08.1989
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DA RELEvâNCIA DO MAR 
NA POLÍTICA ORçAMENTAL PORTUgUESA

António Rebelo de Sousa
Presidente da SOFID

Professor Catedrático da Universidade Lusíada
Professor Associado com Agragação do ISCSP

 

SÍNTESE:

O presente artigo procura não apenas chamar a atenção para a relevância geoes-
tratégica do Mar para Portugal – com destaque para o Oceano Atlântico –, como, 
também, dar uma ideia do peso relativo das áreas da Marinha, da Pesca e do 
Transporte Marítimo e Fluvial para o Orçamento de Estado Português.

Conclui-se que, apesar de os centros de decisão política reconhecerem a im-
portância do Mar para a economia portuguesa, não se lhe tem atribuído a ne-
cessária relevância em termos de Orçamento de Estado.

ABSTRACT:

This article intends to call the attention to the geostrategic importance of the Sea 
in Portugal - mainly to the Atlantic Ocean - as well as to give us the idea of the 
relative weight of the Marine, Fishing areas and the Maritime and inland Water-
way for the Portuguese Budgetary Policy.

It is possible to conclude that, besides the centers of political decision-making 
acknowledgement of the importance of the Sea for the Portuguese Economy, it 
has not yet been assigned the necessary importance in terms of State Budget.
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DA INTRODUçÃO

Tem sido dito e redito que o Oceano Atlântico é o segundo maior do Mundo, o 
mais relevante do ponto de vista comercial – já que liga as duas regiões mais 
desenvolvidas, no contexto internacional – e, inclusive, em termos de reservas 
conhecidas de combustíveis fósseis.

Vários foram os autores, incluindo o do presente artigo, que procuraram sub-
linhar a relevância estratégica do Atlântico, constituindo um bom exemplo das 
análises levadas a cabo sobre essa temática o livro intitulado “O Mar no Futuro 
de Portugal – Ciência e Visão Estratégica”, editado pelo Centro de Estudos Es-
tratégicos do Atlântico, em 2014.

Conforme já referi em artigo anterior1, o Oceano Atlântico resultou da divisão 
dos Continentes Africano e da América do Sul, “compreendendo diversas 
regiões, desde o Oceano Glacial Ártico ao Mar do Norte, ao Mar Báltico, ao 
Mar da Mancha, ao Mar da Irlanda, à Baía de Hudson, ao Mar da Noruega e 
ao próprio Mar Negro”.

Enquanto o Atlântico Norte liga a América do Norte à Europa, o Atlântico Sul 
liga a América Latina à Costa Ocidental Africana, a qual integra regiões com 
grandes potencialidades económicas, com destaque para o que se convencionou 
designar de Golfo da Guiné.

O Oceano Atlântico é o que apresenta a maior reserva petrolífera (conhecida), 
sendo, ainda, de considerar os efeitos da ampliação do canal do Panamá, os 
problemas com que se defrontam as cidades banhadas pelo Atlântico Norte e as 
características mais significativas apresentadas pelas Bacias ligadas ou integra-
das no eco-sistema do Atlântico.

No sobredito artigo, procurei analisar os cenários alternativos de evolução da 

1 SOUSA, António Rebelo de – “A relevância geoeconómica do Atlântico para Portugal” in “O Mar no Futuro de Portu-
gal – Ciência e Visão Estratégica”, Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico”, 2014, pags 183 a 194.
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economia mundial, tendo concluído que se tende a evoluir para um sistema de 
poderes arquipelágico, com dominância do Atlântico Norte e bem assim de um 
paradigma económico-político-cultural de tipo Ocidental.

Por outro lado, se é verdade que, num horizonte temporal de trinta anos, o Atlân-
tico Norte continuará a ser dominante, em termos de desenvolvimento económico, 
a nível mundial, também não se apresenta menos verdade que se revestirá da maior 
relevância para Portugal, não apenas graças à extensão da plataforma continental 
portuguesa (que poderá vir a corresponder a 82% da área territorial de todos os 
países da U.E.), como também pela existência de possibilidades de cooperação 
com outros países da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (com 
destaque para Cabo Verde e São Tomé e Princípe), fazendo sentido desenvolver 
uma verdadeira parceria com os EUA, a qual poderá contribuir para incrementar a 
capacidade negocial do nosso país em diferentes contextos.

DO OBJECTIvO

O presente artigo pretende estudar um aspecto muito particular, o qual consiste 
na relevância que se tem vindo a atribuir ao Mar no Orçamento de Estado Portu-
guês, no decurso dos últimos anos.

Trata-se de uma análise que se pretende original, comportando três áreas dis-
tintas, a saber, a da Marinha, a da Pesca e a dos Transportes Marítimos2.

A área da Marinha abarca a defesa nacional, a fiscalização e as operações de salva-
mento, compreendendo actividades ligadas directamente à Soberania Nacional.

A área da Pesca compreende, por sua vez, as despesas relacionadas com a activi-
dade da pesca e dos meios aquáticos, nomeadamente com3:

2 Tem-se em linha de conta o novo esquema de classificação funcional das despesas públicas, estabelecido pelo Decreto-Lei 
nº 144/94 de 24 de Junho.
3 Excluem-se as despesas com a Escola Náutica Infante D. Henrique.
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a) o funcionamento dos organismos que apoiam e coordenam directamente as 
actividades de pesca;

b) os subsídios ao desenvolvimento, à modernização e redimensionamento da 
frota pesqueira;

c) a formação profissional dos pescadores;

d) a racionalização, o repovoamento, a protecção e a preservação dos pesqueiros;4

e) os programas de apoio financeiro ao desenvolvimento (equipamento da ac-
tividade da pesca);

f) a construção, modernização e conservação de estruturas portuárias específi-
cas para a actividade da pesca;

g) a fiscalização da actividade da pesca e o repovoamento piscícola nas águas 
interiores.

A área dos Transportes Marítimos corresponde às despesas com:

a) o funcionamento dos organismos que apoiam e coordenam a actividade em causa;

b) a construção, modernização, beneficiação e conservação de estruturas por-
tuárias, vias navegáveis artificiais e de outras instalações portuárias5;

c) a dragagem de rios e de canais;

d) o auxílio e segurança à navegação (como, por exemplo, os faróis, bóias e 
outros meios de sinalização);

4 Entende-se por pesqueiro todo o lugar que possibilite a pesca (mares, rios, lagos e até, porventura, as represas). 
5 Quando estas estruturas se destinam especificamente à actividade da pesca, as despesas devem ser imputadas à subjun-
ção 3.1.6. PESCA. 
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e) o apoio financeiro à modernização e o desenvolvimento da marinha de co-
mércio, nomeadamente, para renovação das suas frotas;

f) os subsídios a empresas que englobam transportes públicos e compensações 
financeiras, a título de indemnização pela prestação de serviços públicos.

Importa, agora, analisar as dotações de despesa orçamental associadas às 
rúbricas de classificação funcional “Defesa Nacional” (Marinha), “Pesca” e 
“Transportes Marítimos e Fluviais”.

DAS DOTAçõES ORçAMENTAIS ASSOCIADAS ÀS TRÊS ÁREAS

Se considerarmos as dotações de despesa orçamental associadas às rúbricas de 
classificação funcional “Defesa Nacional” (Marinha), “Pesca” e Transportes 
Marítimos e Fluviais”, excluindo as transferências intrassectoriais (2004 a 2018), 
chegamos à conclusão de que a área da Marinha é, de longe, a mais relevante, 
mas que os montantes envolvidos se apresentam baixos, correspondendo a uma 
percentagem reduzida das despesas orçamentais (vide Quadro I).

Não se entrando em linha de conta com o ano atípico de 20116, as despesas na 
área da marinha oscilaram entre os 423 milhões de euros, em 2007, e os 580 
milhões de euros, em 2010, sendo, ainda, certo que as despesas globais com as 
três áreas oscilaram entre os 617 milhões de euros e os 742 milhões de euros7.

Convirá, agora, analisar a evolução do peso relativo das diferentes áreas na 
despesa ligada ao mar, procurando-se, entretanto, atender às oscilações ocor-
ridas entre 2004 e 2018 (sendo que o montante correspondente a este último ano 
corresponde a uma estimativa) – vide Quadro II.

6 No Orçamento do Estado para 2011 foi inscrita uma verba de 1000 milhões de euros, destinada à regularização de 
responsabilidades financeiras decorrente da entrega de equipamento militar, a saber, dois submarinos. Todavia, este 
pagamento foi antecipado para 2010 (pelo valor de 1001 milhões de euros), não vindo aquela dotação a ser utilizada em 
2011 na finalidade prevista. 
7  Dados da Direcção-Geral do Orçamento de 2018.
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Fonte: Direcção-geral do Orçamento

Assim, o peso relativo da área da Marinha no conjunto da despesa ligada ao Mar 
oscilou entre um valor mínimo de 67%, em 2008, e um valor máximo de 91%, 
em 2011, enquanto que o peso relativo da área da pesca oscilou entre 5,5%, em 
2011, e 21%, em 2016.

Já o peso relativo da área do Transporte Marítimo flutuou entre os 4%, em 2011, 
e os 20%, em 2006 e em 2007.

Um outro aspecto importante a considerar consiste na análise do peso relativo 
das despesas com o pessoal na despesa total, por áreas (vide Quadro III).

Enquanto que o peso relativo das despesas com o pessoal se apresenta elevado 
na área da Marinha, oscilando entre o valor mínimo de 58,9%, em 2008, e o 
valor máximo de 70%, em 2012, já na área da Pesca se apresenta muito redu-
zido, oscilando entre os 5,3%, em 2012, e o valor máximo de 11,6%, em 2018 
(valor estimado).
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Fonte: Direcção-geral do Orçamento

A área do Transporte Marítimo e Fluvial situa-se numa posição intermédia, osci-
lando entre os 15,3%, em 2016, e os 21,41%, em 2011.

Quanto ao peso relativo do investimento e das despesas com o pessoal na despe-
sa total das três áreas consideradas (vide Quadro IV), importa considerar que, 
enquanto que no concernente ao investimento, o peso relativo oscilou entre os 
8%, em 2014 e em 2015, e os 26%, em 2008, as despesas com o pessoal flutu-
aram entre os 43%, em 2008, e os 59%, em 2014.
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Fonte: Direcção-geral do Orçamento

Importa, agora, estabelecer uma comparação entre os gastos efectivados nestas 
três áreas e a evolução da despesa das administrações públicas, bem como com 
a evolução do PIB a preços correntes.

Alargaremos o âmbito desta análise ao período compreendido entre 1995 e 2017, 
não considerando o ano de 2018, uma vez que os valores existentes correspon-
dem, para todos os efeitos, a estimativas (vide Quadro v).
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Fonte: Direcção-geral do Orçamento

Afigura-se possível constatar que o peso relativo da despesa orçamental no PIB 
oscilou entre os 42,6%, em 1997, e os 51,8%, em 2014, o que não deixa de se 
apresentar muito interessante, uma vez que, em 1997, o Executivo Português 
era socialista (exercendo António Guterrres as funções de Primeiro-Ministro 
e António Sousa Franco as funções de Ministro das Finanças) e, em 2014, 
o Executivo era de inspiração liberal-conservadora (sendo Primeiro-Ministro 
Passos Coelho e Ministra das Finanças Maria Luis Albuquerque).

Em qualquer caso, constata-se que, historicamente falando, o peso do Estado 
na economia portuguesa, em termos de rácio Gastos Públicos/PIB, sempre foi 
relativamente elevado.

Se, agora, considerarmos o rácio despesa efectiva global das três áreas/despesa 
orçamental total, chegamos à conclusão de que, pondo de parte o ano atípico 
de 2011, o mesmo oscilou entre os 0,69%, em 2014, e os 0,96%, em 2004 e em 
2005 (Quadro vI).

Tal significa que o peso atribuído ao Mar, em termos de despesa orçamental, se 
tem vindo a apresentar, ao longo de muitos anos, pouco significativo.
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Fonte: Direcção-geral do Orçamento

E se, agora, considerarmos o peso relativo das três áreas consideradas no PIB, 
então a conclusão apresenta-se muito mais evidente (vide Quadro vII).

Fonte: Direcção-geral do Orçamento
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De facto, o peso da despesa realizada com as três áreas que constituem o objecto 
do presente estudo no PIB oscilou entre os 0,35%, em 2007, e os 0,45%, em 
2005, não se considerando, naturalmente, o ano atípico de 2011.

Para quem dispõe da plataforma continental que respeita ao nosso país, trata-se 
de algo difícil de aceitar, sendo, ainda, de salientar a redução que se tem vindo 
a constatar de número de unidades pesqueiras e de transporte mercantil, no de-
curos das últimas décadas.

Convirá, agora, analisar as transferências orçamentais no âmbito do capítulo 50 
– investimento do Orçamento de Estado para as Administrações Portuárias – 
2011 a 2018 (vide Quadro vIII).

Fonte: Direcção-geral do Orçamento

Apresenta-se possível concluir que os montantes em causa são, de um modo 
geral, pouco significativos, atingindo os 5 500 000 euros, em 2011, os 3 600 000 
euros, em 2012, os 2 600 000 euros, em 2013, os 2 098 884 euros, em 2014, os 
6 000 000 euros, em 20158 e os 4 500 000 euros em 20189.

8 Havendo, neste caso, a considerar o grande peso relativo do porto de Viana do Castelo. 
9   Trata-se, neste caso, de uma estimativa.
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Note-se que o essencial das transferências tem, sobretudo, contemplado os por-
tos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, aparecendo numa posição menos 
destacada – mas, ainda, com alguma relevância – os portos da Figueira da Foz 
e de Aveiro.

Se, agora, considerarmos o conjunto da despesa do Estado na área da Marinha, 
da Pesca, do Transporte Marítimo e da Administração dos Portos, chegamos à 
conclusão que o peso relativo na despesa pública total oscilou, nos últimos 7 
anos, entre os 0,71%, em 2014, e 1%, em 2017, não se entrando em linha de 
conta com o ano atípico de 2011 (vide Quadro IX).

Fonte: Direcção-geral do Orçamento

E se analisarmos o peso relativo das despesas orçamentais com o Mar no nosso 
PIB, concluímos que oscilou, no decurso dos últimos anos, entre os 0,36% e os 
0,44%, o que nos permite concluir que, em termos de política orçamental, o Mar 
não tem vindo a constituir uma prioridade para os sucessivos Executivos que o 
nosso País vem conhecendo.
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DA RELEvâNCIA DO SECTOR PRIvADO  
ÀS COMPONENTES DO hyPERCLUSTER DO MAR

De acordo com um estudo coordenado pelo Professor Doutor Ernâni Lopes10, 
a importância do sector privado ligado à Economia do Mar, em Portugal, cor-
respondia a apenas 4,20% do PIB, em 2008, valor este que se decompunha da 
seguinte maneira:

 Náutica de recreio e turismo náutico……………………… 0,14%

 Transportes marítimos, portos e logística…………………. 2,10%

 Pesca, aquicultura e indústria de pescado………………..... 1,70%

 Construção e reparação naval……………………………… 0,26%

     TOTAL………………………………………….... 4,20%

O sobredito estudo apontava, ainda, para um peso mais significativo do sector priva-
do na Economia do Mar se se entrasse em linha de conta com o que se designava de 
“efeitos indirectos”, podendo, nesse caso, chegar a atingir os 5,6% do PIB.

Projectava-se para 2020 um aumento do peso da Economia do Mar no conjunto 
da Economia Portuguesa da ordem dos 10 a 11% do PIB, tendo sido, nessa opor-
tunidade, apresentadas três propostas interessantes, a saber:

a) a criação de um Conselho de Ministros para os Assuntos do Mar, presidido 
pelo Primeiro-Ministro, contando com um Gabinete Técnico de Apoio;

b) a criação de Legislação Especial e Exclusiva, à semelhança do ocorrido 
no caso específico da Expo 98, em que esteve, em boa verdade, presente um 
desígnio nacional;

10  LOPES, Ernâni – Coord. “O Hypercluster da Economia do Mar”, SAER, fevereiro de 2009 
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c) a constituição de um Fórum Empresarial da Economia do Mar, envol-
vendo os principais agentes empenhados nas actividades do hypercluster, 
Fórum esse que deveria ser dinamizado pela Associação Comercial de Lis-
boa.

Ainda segundo esse estudo, haveria que considerar a existência de componentes 
diferenciados da Economia do Mar, com destaque para os seguintes:

1. a cultura marítima;

2. a náutica de recreio e o turismo náutico;

3. os transportes marítimos, portos e logística;

4. a construção e a reparação naval;

5. a pesca, a aquicultura e a indústria do pescado;

6. a energia, os minerais e a biotecnologia;

7. as obras e os serviços marítimos;

8. o ambiente e a conservação da natureza;

9. a defesa e a segurança do mar;

10. o ensino, a formação e a investigação científica / inovação.

Quando se procede à utilização do conceito de “cluster” (numa perspectiva 
“porteriana”11), pretende-se significar um conjunto, particularmente, dinâmico 
de empresas, ligadas a uma associação empresarial forte que financia Centros 

11  PORTER, Michael – “The Five Competitive Forces that shape strategy”, Harvard Business Review, Jan 2008; POR-
TER, Michael – “Vantagem Competitiva das Nações”, Rio de Janeiro, Campus, 1993.
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de Pesquisa e de Investigação, os quais estão, por sua vez, ligados a estabeleci-
mentos de ensino universitário, permitindo a obtenção de avanços em matéria de 
inovação, avanços esses que podem ser testados junto do tecido produtivo e do 
próprio mercado consumidor.

Falar-se, nesta perspectiva, em “hypercluster do Mar” não faz muito sentido, 
justificando-se, isso sim, falar-se em conjunto de “clusters” do Mar interligados.

Infelizmente, está-se, ainda, longe de se atingir esse desiderato, havendo, por 
conseguinte, um longo caminho a percorrer.

DAS POTENCIALIDADES  
DA PLATAFORMA CONTINENTAL PORTUgUESA

Conforme se disse anteriormente, a Plataforma Continental Portuguesa poderá 
vir a corresponder a cerca de 82% da dimensão da U.E. (42 vezes a área terrestre 
de Portugal), 1% da superfície líquida da terra e a 4% do Oceano Atlântico.

Afigura-se possível uma extensão da plataforma continental que venha a com-
portar um acréscimo de 1,85 milhões de Km2 na área de fundos marítimos sob 
soberania nacional, podendo os espaços marítimos sob soberania ou jurisdição 
nacional passar para mais de 3,5 milhões de Km2 .

Tal significa que a aposta no MAR deveria revestir-se da maior relevância para 
Portugal, tendo em conta não apenas as reservas potenciais existentes de com-
bustíveis fósseis, como também a biodiversidade dos fundos marinhos, o papel 
que os metais como o ouro, a prata, o zinco, o cobalto, o cobre e o níquel poderão 
desempenhar no desenvolvimento da economia portuguesa e, finalmente, o 
eventual aproveitamento de energias alternativas (v.g., hídrica, solar ou a partir 
das próprias ondas do mar).

Conforma nos explica Silva Ribeiro , importa sublinhar a afirmação estratégica 
de Portugal no Mar, não apenas a partir da aprovação da extensão da plataforma 
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marítima, como também assegurando uma efectiva presença nos fora interna-
cionais, garantindo a capacidade de aplicação, sempre que necessário, da força 
militar, participando no combate às ameaças erosivas e sistémicas e procurando 
cimentar percerias com países, igualmente, interessados na vertente atlântica.

Em boa verdade, apresenta-se defensável a tese de que parcerias com países que 
se situam fora da Europa como, por exemplo, os EUA e o Brasil poderão contri-
buir para aumentar a capacidade negocial de Portugal no quadro da U.E..

Em resumo, afigura-se primordial sublinhar a relevância do Oceano Atlântico no 
Mundo e para Portugal, sendo, todavia, de ter presente que se apresenta diminuto 
o peso da Marinha, da Pesca e dos Transportes Marítimos no Orçamento de Es-
tado e no PIB português.

Como se apresenta muito reduzido o peso das Administrações Portuárias no Or-
çamento de Estado do nosso País.

Mesmo considerando o sector privado, convirá reconhecer que, infelizmente, 
existe uma pouco significativa relevância económica do mar no caso português, 
tornando-se necessário afirmar a importância estratégica do Mar para Portugal.

Parafraseando o poeta Fernando Pessoa, apesar de todos os obstáculos exis-
tentes, importa ter fé no futuro, até porque “sem fé não temos esperança e sem 
esperança não temos propriamente vida”.

Nem mais, nem menos …
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SÍNTESE:

Com o presente artigo, procurou-se analisar as diferentes fases da política ex-
terna dos EUA, desde os “Founding Fathers” aos nossos tempos.

Referiu-se a importância do unilateralismo, da Doutrina Monroe, do expansion-
ismo, do “Wilsonianismo” e do “Meliorism”.

Conclui-se com a análise da política externa do Presidente Trump, chamando-
se a atenção para alguns perigos decorrentes da nova abordagem “revisionista” 
para o que se convencionou designar de “interesses ocidentais”.

ABSTRACT:

The aim of this article was to analyze the different stages of the EUA external 
policy, from “Founding Fathers” to today.

Reference was made to the importance of unilateralism of Monroe Doctrine, of 
expansionism, “Wilsonianism” and “Meliorism”.

And we conclude with the external policy analysis made by President Trump, 
calling the attention to some dangers arising from the new revisionist approach 
to what has come to be called “Western interests”.
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OS PRIMÓRDIOS

Uma das ideias criadas sobre os E.U.A. consiste em se dar como adquirido de 
que sempre foram isolacionistas, esquecendo-se que a própria Doutrina Monroe 
– enunciada em 1823 – foi reinterpretada por Clay (1825), por Polk (1845), por 
Grant (1871) e por OLney (1895), conforme nos lembra Walter Macdougall1.

Foi, todavia, sobretudo, com o que alguns autores designaram de “Corolário 
Roosevelt” (alusivo a Theodore Roosevelt), em 1904, que se verificou uma alte-
ração no que se considerava ser o carácter defensivo da Doutrina Monroe. Theo-
dore Roosevelt afirmou na State of the Union Adress que “… irregularidades 
crónicas ou uma incapacidade que resulte num afrouxamento geral dos laços da 
sociedade civilizada podem, em última instância, exigir, na América como em 
outro lugar, uma intervenção por uma nação civilizada …, forçando os EUA … 
ao exercício de um poder de polícia internacional”.

A Doutrina Monroe2 foi desenvolvida pelo Presidente James Monroe (1823), 
assentando no princípio de que a América deveria ser para os americanos (e, por 
conseguinte, não deveria ser colonizada por potências europeias), caracterizan-
do-se, ainda, por integrar três linhas de raciocínio fundamentais:

a) a não criação de colónias nas Américas;

b) a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos;

c) a não intervenção dos EUA em conflitos relacionadas com países europeus.

Para muitos especialistas, esta primeira fase da política externa americana é des-
ignada de “Old American Testament”, caracterizando-se por assentar em quatro 
pilares, a saber: “liberty or exceptionalism”, “unilateralism or isolationism”, 

1  MCDOUGALL, Walter A. – “Promised Land, Crusader State”, Library of Congress Cataloging, 1997.
2  MONROE, James “The writings of James Monroe”, Edited by Stanislaus Murray Hamilton, 7 vols, New York, 1893 
– 1903.
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“american systems or Monroe Doctrine” e “Expansionism or Manifest Destiny”.

A ideia de que a política externa americana era, já nesta fase, isolacionista apre-
senta-se questionável, fazendo mais sentido falar-se em unilateralismo.

Importa não esquecer que, conforme se disse, existiu algum expansionismo nes-
ta primeira fase, sendo de recordar o Tratado de Paris de 1898, que terminou a 
Guerra Hispano-Americana, Tratado esse que levou a que territórios como Cuba, 
Porto Rico, Nicarágua, a Ilha de Guam e as próprias Filipinas passassem a ser 
administradas pelos EUA.

Falar-se em isolacionismo e expansionismo do mesmo tempo é algo que se apre-
senta contraditório.

O “WILSONIANISMO”

Muito embora seja dos que entendem que os EUA não têm, propriamente, uma 
tradição isolacionista, houve alguns períodos de conservadorismo exarcebado – 
xenófobo e protecionista – que alguns especialistas utilizam para explicar uma 
evolução mais recentemente operada naquela que, ainda, é a maior potência do 
Mundo.

Caso, por exemplo, da presidência de Andrew Jackson, o sétimo Presidente dos 
EUA (entre 1829 e 1837).

Jackson liderou a conquista de Pensacola, a Oeste da Flórida, território do Im-
pério Espanhol (i.e., foi um expansionista) e derrotou os britânicos na batalha de 
Nova Orléans. 

Foi o Presidente da remoção dos indígenas e do que se convencionou designar de 
“Caminho das Lágrimas”, em nome de uma “Terra Prometida” (“America First”).

Foi proprietário de escravos com fama de praticar maus tratos e contrário a um 
sistema financeiro centralizado no País.
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Mas, confundir Jackson com o essencial da História dos Eua é uma simplificação 
analítica sem grande sentido.

Woodrow Wilson foi uma personalidade muito mais marcante da evolução 
da política externa americana, com os seus “catorze pontos” fundamentais do 
discurso que proferiu em Janeiro de 1918, defendendo o seguinte conjunto de 
princípios3:

1º - Pactos abertos de paz a serem alcançados sem acordos secretos;

2º - Livre navegação absoluta, além das águas territoriais;

3º - Remoção das barreiras económicas;

4º - Redução das armas nacionais ao mínimo necessário à segurança interna;

5º - Ajustes livres imparciais e abertos às reivindicações das colónias;

6º - Evacuação das tropas alemãs da Rússia e respeito pela sua independência;

7º - Evacuação das tropas alemãs da Bélgica;

8º - Evacuação das tropas alemãs da França, inclusive da contestada região 
da Alsácia – Lorena;

9º - Reajuste das fronteiras italianas dentro de linhas nacionais claramente 
reconhecíveis;

10º - Auto-governo limitado para o povo austro-húngaro;

11º - Evacuação das tropas alemãs dos Balcãs e independência para o povo 
báltico;

3 Wilson, Woodrow – “Congressional Government: a study in American Politics”, Boston, Houghton Miffin, 1900.
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12º - Independência para a Turquia e autogoverno limitado para as outras 
nacionalidades até então dependentes do Império Otomano;

13º - Independência para a Polónia;

14º - Formação de uma associação geral de nações, com o propósito de for-
necer garantias mútuas de independência política e integridade territorial, 
tanto para os Estados grandes como para os pequenos.

Na linha do que se disse anteriormente, é muito discutível a tese defendida por 
alguns de que a ideia de uma missão liberal ou liberalizadora da América no 
Mundo vai contra as tradições diplomáticas do país, fazendo, até certo ponto, 
sentido pugnar pelos ideais wilsonianos, sendo, todavia, necessário ter presente 
as principais tendências, ameaças e oportunidades, adaptando-se os princípios à 
realidade internacional.

O wilsonanismo integra, de alguma forma, o que autores como Walter Medon-
gall designam de fase do “The American New Testament”, fase essa que incor-
poraria o “Progressive Imperialism”4, o “Wilsonianism or Liberal International-
ism”, o “Countainment” e o “Global Meliorism””.

A fase do “The Old Testament” foi, inicialmente, influenciada pelas importantes 
contribuições teóricas dos “Founding Fathers”, associando-se, de alguma forma, 
a independência dos EUA à criação de um Novo Mundo, dando-se ênfase às 
virtudes republicanas, a uma “diplomacia aberta, pacífica e honesta”, bem como 
aos valores subjacentes à Declaração de Independência dos EUA (1776) e à Rev-
olução Francesa (1789).

Nesse importante período, importa, nomeadamente, assinalar a recusa de uma 
“cruzada americana” a nível internacional por parte John Quincy Adams, muito 
embora o referido “Founding Father”explicasse, logo de seguida, a ideia do “ex-

4 Vide, a este propósito, Roosevelt, Theodore, “The Winning of the West: na account of the exploration and settlement 
of our country from the Alleghanies to the Pacific”, 6 vols, New York, G.P. Pulnam´s Sons, 1889-96.
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ceptionalism”, de acordo com a qual importa “em casos extraordinários, fazer 
alianças para a guerra”, uma vez que “se se deseja a paz, preparamo-nos para a 
guerra”.

Com a guerra Hispano-Americana o isolacionismo terá desaparecido, sendo, to-
davia, certo que, durante muito tempo (na I e na II GGM), subsistir a ideia da 
neutralidade em relação a questões que tivessem que ver com a situação político-
militar na Europa.

Contudo, se é verdade que sectores importantes da vida política americana ad-
vogavam a neutralidade, a verdade é que os EUA acabaram sempre por intervir 
ao lado do Reino Unido e da França e contra as forças do “Eixo” (ou da “Europa 
Central”).

As teses expansionistas (associadas ao “Manifest Destiny”) defendiam que as 
comunidades fundadoras dos E.U.A. tinham como destino expandir-se pela 
América do Norte, havendo uma missão dos EUA de “redimir o Oeste”. A ex-
pressão já havia sido utilizada pelos Democratas nos anos seguintes a 1840 para 
justificar a guerra com o México.

O expansionismo aparecia como um corolário lógico do unilateralismo e da 
Doutrina Monroe, mas, a partir de 1850, com a guerra Civil, a situação passou a 
ser diferente, com a eclosão da guerra Civil e a disputa entre conceitos diferen-
tes de Liberdade e de Direitos Humanos.

A fase de New Testament iniciou-se com o “Progressive Imperialism”, sendo de 
destacar que, entretanto, a população americana tinha dobrado entre princípios 
do século XVIII e 1900, atingindo 71 milhões de habitantes. Os EUA passaram 
a ser mais populosos do que qualquer país europeu, com excepção da Rússia, 
sendo certo que passaram a produzir quase o dobro do carvão e do aço da Ale-
manha. E, entre 1870 e 1910, chegaram aos EUA 20 milhões de imigrantes.

Com a guerra hispano-Americana, os EUA passaram, comno se disse, a ad-
ministrar Cuba, Porto Rico, Nicarágua, Filipinas, Hawai e Guam, tornando-se 
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possível afirmar que a fase dita “imperialista” não teria sido mais do que um de-
senvolvimento da fase expansionista e, por conseguinte, do “Manifest Destiny”5.

Woodrow Wilson viria, por sua vez, a liderar os EUA na ida para a guerra, tendo 
em vista tornar o mundo mais seguro para a democracia (base da Teoria do “Bal-
ance of Power” e da “Secret Diplomacy”).

Note-se, todavia, que o Presidente Wilson hesitou muito antes de optar pela par-
ticipação na guerra, sendo sobejas vezes criticado por Theodore Roosevelt. Só 
depois dos ataques realizados pelos submarinos alemães, em Fevereiro de 1917, 
e após a Alemanha ter proposto uma aliança com o México, é que Wilson optou 
por uma declaração de guerra6.

Ainda hoje em dia existem analistas que gostam de mencionar as condições 
impostas à Alemanha, depois de derrotada na I GGM, para a partir daí explica-
rem a dinâmica revanchista hitleriana, assumindo um discurso semelhante ao do 
Primeiro-Ministro britânico Chamberlain7.

Mas, o que convém sublinhar é que nem todas as políticas postas em prática 
nos EUA, após a eleição de Wilson, foram influenciadas pelo seu pensamento. 
Assim e a título de exemplo, em 1920, o Congresso chegou a aprovar medidas 
protecionistas em relação a fluxos imigratórios.

De qualquer forma, Woodrow Wilson iniciou uma nova Era mais orientada para 
o que se convencionou designar de Internacionalismo Liberal, tendo influen-
ciado a construção de um novo sistema que perdurou até aos nossos tempos.

O “CONTAINMENT”

5  A propósito da fase dita “imperialista”, alguns autores consideram que o erro dos americanos no acordo hispano-
americano consistiu em não se terem limitado a negociar bases militares nas ex-colónias espanholas.
6  Refira-se, a título de curiosidade, que os alemães menosprezaram a capacidade organizativa dos E.U.A.
7 Aliás, em relação à Rússia de Putin, muitos analistas assumem uma posição semelhante à que Chamberlain adoptou 
em relação a Hitler, procurando explicar o belicismo do Presidente Russo a partir dos excessos que o Ocidente terá 
cometido em termos de expansionismo para a Europa Oriental, após a queda do Muro de Berlim.
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Os revisionistas em relação ao wilsonianismo e, por conseguinte, ao “liberal in-
terventionism” questionaram a responsabilidade dos alemães na II GGM.

O próprio Presidente Frank Delano Roosevelt assumiu, inicialmente, uma 
posição cautelosa, apenas se registando uma mudança radical depois de Pearl-
Harbor (Dezembro de 1941).

Em Maio de 1943, já uma sondagem da Gallup mostrava que 74% dos ameri-
canos era a favor de uma força policial internacional depois de solucionado o 
problema da guerra8.

Todavia, se os EUA demoraram tanto tempo a compreender os verdadeiros con-
tornos da ameaça hitleriana, também não se apresenta menos verdade que não 
foram lestos a compreender a dimensão da ameça da URSS.

Assim, em Setembro de 1943, os EUA fizeram concessões aos Russos na Mon-
gólia, na Polónia e concederam 18 milhões de dólares americanos de financia-
mento, para além de aceitarem o direito de veto no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.

Em 1945, os EUA mudaram, passando a considerar que a URSS poderia vir a 
transformar-se em algo semelhante à Alemanha nazi.

E em Maio de 1946, quando Churchill falava na “Cortina de Ferro”, 60% dos 
americanos já consideravam que a política externa americana em relação à URSS 
era muito “soft”.

Truman e os seus sucessores tenderam, então, a pôr em prática uma estratégia de 
“contenção”, entrando-se no que se convencionou designar de “Era da guerra 
Fria e da bipolarização”.

O bom-senso e, por isso mesmo, o sentido de equilíbrio dos EUA durante a fase 

8 Sherwood, R.E. – “Roosevelt and Hopkins: na intimate History”, New York, Harper and Bros, 1948.
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de “contenção” ditaram o seu sucesso. Einsenhower, muito embora não fosse o 
paradigma de um Presidente intelectual, sempre disse que os EUA só perderiam 
a guerra Fria se militarizassem a sociedade americana, exaurindo a vontade do 
povo americano resistir.

Nixon e Kissinger ofereceram a “détente” e um novo “Tratado de Tordesilhas”, 
mas sempre tiveram a virtude de apresentar alguma credibilidade negocial, uma 
vez que aquilo que propunham estava sempre na vizinhança do “ponto de nego-
ciação”. Uma perspectiva nos antípodas dos “vendedores de tapetes” especula-
dores que pediam cem para “fechar por cinquenta”.

John Kennedy e Jimmy Carter são já líderes de transição para o “Global Melior-
ism” e Ronald Reagan adoptou uma estratégia dúplice (mais sofisticada do que a 
que tem sido adoptada nos últimos dois anos), em que se, por um lado, ameaçava 
com a bomba de neutrões, também por outro dialogava com Gorbatchev.

O “gLOBAL MELIORISM”

De alguma forma, as teses subjacentes ao “Global Meliorism” já estavam subja-
centes ao wilsonianismo. E, sobretudo, ao Plano Marshall e ao apoio dos EUA 
ao Japão e à Coreia do Sul9.

Roosevelt já planeava a aplicação do “meliorism” para a fase subsequente à II 
ggM10.

O próprio Presidente Truman chegou a falar em estender o New Deal a todo o 
mundo e John Kenneth Galbraith afirmou que era necessário estar-se ao lado de 
um governo verdadeiramente popular.

9 MEE, Charles L. – “The Marshall Plan: The Lauching of the Pax America”, New York, Simon and Schuster, 1984.
10 Note-se que as ideias subjacentes ao “Meliorism” nem sempre se apresentavam de fácil concretização. A título de 
exemplo, na Alemanha, em Novembro de 1945, um pouco mais de 50% dos alemães achava o nazismo uma boa ideia, 
embora tivesse sido deficientemente implementada. Vide MERRIT, Richard L. – “Democracy Imposed: US occupation 
policy and the german public, 1945-1949”, Yale University Press, 1985.
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Kennedy converteu-se ao “Meliorism”, entendendo, por conseguinte, que o 
crescimento económico e a democracia se desenvolvem “de mãos dadas”11.

Para os adeptos do “meliorism”, os EUA deveriam contribuir para o desenvolvi-
mento das economias periféricas porque era a partir da obtenção de saltos quali-
tativos existenciais nas comunidades mais atrasadas que se criavam as condições 
propiciadoras de sistemas políticos democráticos.

Mesmo no decurso da própria guerra do Vietname, John Kennedy adoptou uma 
perspectiva influenciada pelo “meliorism”, chegando a acreditar que a imple-
mentação de Planos de Fomento para o vietname do Sul permitiria a vitória 
contra os vietcongs.

Carter viria a ser o Presidente que mais marcou uma verdadeira viragem da 
política externa americana.

Eleito em 1976, com uma campanha que escolheu como tema central os direitos 
humanos, Carter viria a estar na origem de uma nova Era em que todos os Presi-
dentes republicanos ou democratas, passaram a defender o princípio de respeito 
pelos Direitos e Liberdades Fundamentais do Homem, sem conciliações com 
regimes ditatoriais em países periféricos12.

Foi, manifestamente, um adepto das teses defensoras do “meliorism”.

Apesar das críticas dos meios mais conservadores, que questionaram os resul-
tados do “meliorism”, importa reconhecer que foi graças à adopção desta pers-
pectiva pelos EUA que países como o Japão, Taiwan e Coreia do Sul se desen-
volveram, tendo sido criadas democracias em países em que autores como Max 
Weber não acreditavam que se viesse a adoptar o “paradigma ocidental”.

Entre 1958 e 1975, a propensão média a poupar aumentou naqueles países de 

11 ROSTOW, Walt W. – “Einsenhower, Kennedy and Foreign Aid”, Austin, University of Texas Press, 1985.
12 Poderá ter havido uma ou outra excepção pontual, mas essa passou a ser a regra.
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cerca de 6% para 30%. E qualquer uma destas economias é, hoje em dia, consid-
erada desenvolvida.

O “Global Meliorism” baseava-se na tese de que os poderes mais agressivos, 
as revoluções, o terrorismo, o racismo e as guerras religiosas são produto da 
opressão e da pobreza.

é verdade que a evolução recentemente operada em muitos países desenvolvidos 
questiona a tese de que os “sentimentos democráticos”se consolidam com o de-
senvolvimento económico-social: um olhar sobre realidades tão diversas como 
a França, a Itália, a Holanda, a Aústria ou mesmo a Alemanha dos nossos dias 
(para já não se falar numa Hungria ou numa Polónia), obriga-nos a compreender 
que a consolidação da democracia passa por fenómenos muito complexos, em 
que factores de natureza psicológica e cultural desempenham um papel de rele-
vância primordial.

Não basta a prosperidade económica para o aprofundamento da democracia.

A fase do “meliorism” não deixou, todavia, de permitir a aplicação de uma 
política externa de “Containment” em relação à China, a qual se caracterizou 
pela observância dos seguintes dois vectores fundamentais:

• criação de uma estrutura de segurança regional na Ásia com a participação 
da China;

• sintonização dos limites a que a China poderá chegar, até que os interesses 
americanos se sentissem ameaçados (“one belt, one road” e o “imperialismo 
em rede” implementado pelos interesses chineses).

Apesar das profundas alterações ocorridas na política externa americana com 
o “meliorism”, importa reconhecer que se mantiveram alguns princípios da 
Doutrina Monroe e do unilateralismo.

Em boa verdade, os EUA continuam a não conceber a organização internacional 
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como um substituto de poder nacional e, por outro lado, persistem na ideia de 
considerarem a política externa como um instrumento de preservação e de ex-
pansão da liberdade americana.

O “REALISTIC MELIORISM” DE OBAMA

O Presidente Obama enveredou por uma nova modalidade de “meliorism”, a 
saber, “o realistic meliorism” ou o “moderate meliorism”, adoptando uma per-
spectiva favorável à contribuição para o desenvolvimento e o avanço da democ-
racia no Mundo, embora procurando limitar a intervenção externa, sobretudo no 
campo militar.

Na perspectiva da Administração Obama, dos “cenários” alternativos existentes 
para a economia mundial (a liderança das NEE – Novas Economias Emergentes, 
o reforço da liderança dos EUA, o eventual aumento do peso relativo da UE, o 
regresso às políticas proteccionistas e a emergência de um sistema de poderes 
arquipelágico) aquele que se apresentava como sendo o mais provável era o do 
sistema multipolar com dominância de um paradigma ocidental13.

Obama tinha uma perspectiva moderadamente optimista em relação ao futuro e, 
tendo sido, globalmente, feliz na política interna, terá cometido alguns erros na 
política externa.

Assim, os EUA deveriam, aquando da negociação do Acordo sobre controle nu-
clear com o Irão, ter imposto concessões quanto ao intervencionismo iraniano no 
Iraque, na Síria e no Líbano14.

Por outro lado, afigura-se discutível que se tivesse dado cobertura à interven-
ção na Líbia, sendo, ainda, defensável a tese de que os EUA deveriam ter uma 
posição mais clara e definida em relação à Síria.

13 Vide SOUSA, António Rebelo de – “Da Economia”, Lisboa, 2017, Ed. Diário de Bordo, pags 524 a 528.
14 RATO, Vasco – “A política externa de Trump: a apreciação inicial” in “A América e a Inovação: Desafios Estratégicos 
no Contexto Internacional”, Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa, pags 50-59.
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Todavia, o período “obamista” terá encerrado mais aspectos positivos do que 
negativos, sendo de sublinhar a existência de um bom relacionamento com a 
U.E. e a obtenção de uma melhoria significativa da imagem dos EUA em África 
e na América Latina, com excepção de alguns casos de adopção de modelos 
populistas radicalizantes.

O “TRUMPISMO”

Trump foi eleito para romper com a ordem liberal, que o mesmo é dizer com o 
“wilsonianismo” e com o “meliorism”.

Baseando-se no descontentamento das vítimas da globalização e na constatação 
da existência de desequilíbrios externos, Trump pretendia e quiçá continua a 
pretender desestrututar todo o sistema económico e financeiro constituído na 
sequência da II ggM, defendendo o regresso a modalidades de proteccionismo e 
apostando em condicionar a China e em pôr em causa o projecto integracionista 
europeu.

Nas presentes circunstâncias, tudo indica que o Presidente Trump tenderá a fazer 
poucas cedências em relação ao proteccionismo (a que é favorável) e à política 
de imigração que tem vindo a defender.

Tudo indica que não considera a Europa um parceiro privilegiado e que entende 
que deve tratar a um nível diferente as lideranças das grandes potências, enten-
dendo que essas grandes potências são a China e a Rússia.

Como decisor que considera que deve execer-se a política como se gere uma 
grande empresa turístico-imobiliária, pode aproximar-se, em certas circunstân-
cias, de Putin e de Xi Jinping, sendo partidário de processos negociais que pas-
sam pelo exacerbar de posições radicais, tendo em vista a obtenção de vantagens 
na formulação de um acordo final (negociação assente na especulação e não na 
apresentação de propostas realistas “nas proximidades do ponto de equilíbrio”, 
como era apanágio de Henry Kissinger).
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Só no caso de um excessivo agravamento das relações Europa/Rússia ou de 
um grande avanço na estratégia expansionista chinesa (designadamente, do pro-
jecto “one belt, one road”) a Administração Trump poderá aproximar-se mais da 
política externa convencional15.

O revisionismo “Trumpista” considera a segurança e o bem-estar dos cidadãos 
um desígnio nacional, entendendo, ainda, que os EUA devem deixar de ser um 
“crusader stade”, sendo muitos os inconvenientes de uma sociedade multi-cultu-
ral que poderá alimentar, através da imigração, uma verdadeira “quinta coluna”.

Segundo esta “nova perspectiva”, a prioridade deve ser conferida aos “working 
man”, prejudicados pela globalização, o que justifica um discurso “anti-elitista 
e anti-establishment”, discurso esse que chega ao extremo de considerar que os 
“próprios serviços secretos estão colonizados pelo Partido Democrata”16.

O próprio Presidente Bush teria sido influenciado pelas correntes favoráveis ao 
“wilsonianismo” e ao “meliorismo”.

Em síntese, a nova política “trumpista” assume-se como favorável a um modelo 
proteccionista, visando assegurar um maior crescimento económico endógeno, 
na base de uma expansão do investimento público17 e do investimento privado, 
este último incentivado pela redução significativa dos impostos e pela redução 
dos custos de regulamentação.

A nova política proteccionista poderá estar na origem de alguns confrontos com a 
China (país em relação ao qual se coloca – e bem – a questão da falta de reciproci-
dade, no comércio como em relação ao investimento alógeno), existindo, desde 
logo, tendência para questionar o TPP – Trans-Pacific Partnership, bem como o 
TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership ou, ainda, o Tratado da 

15 RATO, Vasco, 2017, “A política externa de Trump: a apreciação inicial” in “A América e a Inovação: desafios estratégi-
cos no contexto internacional”, Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa.
16  RATO, Vasco, 2017, Ob Cit, pags___
17 Algo muito heterodoxo para grande parte do próprio Partido Republicano, influenciado pelas teses defendidas pelos 
“supply-siders”.
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NAFTA – North America Free Trade Association.

Por outro lado, coincidindo objectivamente Trump e Putin no objectivo de de-
bilitar o processo integracionista europeu é, ainda, hoje em dia, difícil prever até 
que ponto esta estranha convergência de interesses irá favorecer ou não o reforço 
de uma tendência para uma nova ordem anti-globalização, anti-democratização 
e anti-reforço das instituições supranacionais, regressando-se aos anos trinta do 
século passado.

A própria revisão de posição em relação a Israel poderá conduzir a um abandono 
relativo do Médio Oriente por parte dos EUA, o que, na prática, levará a que 
qualquer solução pacificadora para a área em questão passe pela “tentação de um 
grande entendimento global na região”, com a emergência da Turquia, do Irão e 
da Arábia Saudita18.

Há quem entenda que o Presidente Trump surgiu coincidentemente com a neces-
sidade de afirmação de uma fase mais “nacionalista”, em que os EUA deveriam, 
sobretudo, preocupar-se com os seus interesses próprios e, por isso mesmo, com 
a opinião pública interna.

Trump é o Presidente que responde positivamente a essa perspectiva, optando 
por uma política externa orientada para a satisfação da sua base social e política 
de apoio interno, não se descortinando, para já, alternativas a uma liderança 
po-pulista-radical. Elizabeth Warren, senadora pelo Estado de Massachusers, e 
Joseph Kennedy (Joe Kennedy III), que em representação dos Democratas re-
spondeu a Trump e à sua declaração no State of Union, não estão, ainda, em 
condições de se afirmarem como alternativas a um Presidente que poderá vir a 
estar na origem de transformações de consequências imprevisíveis.

Talvez Joe Biden, Vice-Presidente de Obama, sevem a apresentar como a melhor 
alternativa possível dos Democratas, embora se afigure, ainda, cedo para fazer 
uma previsão sobre esta matéria.

18 RATO, Vasco – (2017), Ob Cit, pags 61 a 63.
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A humanidade apresenta-se muito complexa, havendo uma necessidade per-
manente de desenvolver esforços no sentido do reforço da democracia, a nível 
Universal.

Importa, por conseguinte, procurar compreender a humanidade, como diria o 
nosso querido poeta Fernando Pessoa, sabendo-se que o modo de encarar a vida 
varia de país para país, de região para região.

A Humanidade, como referia o poeta, “é a mesma em toda a parte”. “Mas, su-
cede que em toda a parte é diferente”.

Nem mais, nem menos…
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DESAFIOS MARÍTIMOS DE PORTUgAL 

António Silva Ribeiro
Almirante e Chefe do Estado-Maior-general 

 das Forças Armadas 

 
1. INTRODUçÃO 

No passado os oceanos foram ilusoriamente associados à abundância de recur-
sos e à capacidade de resistir aos usos e abusos da Humanidade. Durante sécu-
los, apesar dos problemas da pirataria e dos riscos das intempéries naturais, as 
espécies piscícolas abundaram, os resíduos lançados ao mar criaram apenas 
dificuldades locais temporárias, as praias não sofreram o impacto de outras 
utilizações, a navegação não teve limites e a protecção do património cultural 
não foi uma preocupação. Neste contexto, desenvolveu-se o conceito de liber-
dade dos mares, baseado no pressuposto de que o exercício do direito de uso 
por uma entidade, dificilmente acarretaria a violação da mesma prerrogativa 
de outros titulares. A única excepção admitida àquele conceito, destinou-se a 
permitir a defesa dos Estados costeiros. Para isso, foi estabelecida uma faixa 
de três milhas de largura, que correspondia ao alcance de um canhão no século 
XVII, designada por mar territorial e onde era legítima a afirmação da autori-
dade soberana do Estado.

Os rápidos progressos da ciência e da tecnologia verificados no século XX, per-
mitiram compreender melhor os impactos das actividades humanas nos oceanos, 
o que, combinado com a sua difusão extensiva à escala mundial, modificou a 
crença de que, no uso do mar, se poderiam acomodar todos os interesses da 
Humanidade. Com efeito, as condições de abundância e liberdade reduziram-se 
substancialmente, e as disputas centradas no mar passaram a ter uma crescente 
ocorrência nas relações internacionais. Nestas circunstâncias, para que Portu-
gal possa dispor de uma estratégia marítima adequada, exequível e aceitável, 
é necessário, ter consciência que o país está confrontado com um conjunto di-
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versificado de desafios marítimos, decorrentes de interesses em disputa com di-
versos actores públicos e privados, nacionais e internacionais, cuja superação 
implica ter capacidade para encontrar forma de resolver tais contendas, com 
recurso preferencial a processos conjuntivos, sem perder de vista a possibilidade 
de ocorrência de fenómenos de competição, oposição e conflito. 

Nesta intervenção procurarei evidenciar a importância de se desenvolver uma 
visão holística dos desafios marítimos de Portugal, que desperte as vocações 
e mobilize as vontades dos cidadãos, de forma a permitir, não só, identificar e 
adoptar os objectivos marítimos nacionais, mas, também, a edificar, a organizar 
e a empregar as capacidades materiais e humanas disponíveis, nas acções ne-
cessárias à sua concretização. Para isso, abordarei o tema segundo as perspec-
tivas cultural, política, económica, ambiental e securitária. Realço, todavia, que 
estas perspectivas, por si sós e de forma autónoma, são meras imagens sectoriais 
diferenciadas, com utilidade limitada para a acção marítima global do Estado. 
Para isso, necessitam do cimento conceptual da estratégia, que as liga e dinamiza 
no contexto dos processos destinados a viabilizar o uso do mar na justa medida 
dos interesses de desenvolvimento e de segurança de Portugal.

2. PERSPECTIvA DE ANÁLISE CULTURAL

A visão holística dos desafios marítimos de Portugal, deve integrar uma perspectiva 
de análise cultural, porque é a íntima e permanente relação dos Portugueses com os 
oceanos, que confere à cultura do nosso povo um carácter eminentemente marítimo, 
que influencia directamente a vontade nacional e, consequentemente, o comporta-
mento estratégico do país, conforme a situação ou o contexto em que se encontra.

A cultura marítima, em sentido filosófico, compreende o estudo desinteressado 
das ciências e das artes ligado ao mar e aplica-se à designação de um estado de 
perfeição intelectual e moral sobre os assuntos do mar. Em sentido sociológico, 
a cultura marítima compreende um acervo de objectos, de utensílios e de in-
strumentos marítimos, bem como um conjunto de hábitos corporais ou mentais 
marítimos, que servem para a satisfação das necessidades de desenvolvimento e 
da segurança do nosso povo.
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A contradição aparente entre a natureza psicológica do homem e o facto de 
que a cultura, em sentido sociológico, transcende o indivíduo, deu origem, 
entre nós, ao conceito metafísico de mentalidade marítima nacional, que tra-
duz o talento dos Portugueses para valorizar o que foram, o que são e o que 
querem ser usando o mar, e para pensar o mar como elemento fulcral da vida 
colectiva, em função do qual concebem e põem em prática os grandes pro-
jectos nacionais. Assim, cada cidadão determina-se a fazer o que lhe compete 
relativamente ao uso do mar na óptica do interesse colectivo, o que, vulgar-
mente, se designa por vontade nacional. é esta força intangível, com funda-
mentos espirituais, intelectuais e materiais, que mobiliza os Portugueses na 
prossecução daqueles projectos nacionais, admitindo os maiores sacrifícios 
individuais e colectivos. 

Nas actuais circunstâncias do país, afigura-se imperioso aprofundar a mentali-
dade marítima dos Portugueses, o que coloca o desafio de, através dos órgãos na-
cionais dedicados à investigação, ao ensino e à cultura, se promover a pesquisa 
e a difusão dos conhecimentos relacionados com a história, as ciências, as letras 
e as artes relativas ao mar, bem como guardar, conservar e divulgar o espólio 
marítimo de valor histórico, artístico e documental.

3. PERSPECTIvA DE ANÁLISE POLÍTICA

Nos anos 70 do século XX, foi estabelecido um novo modelo internacional 
de afirmação da autoridade dos Estados no mar, na sequência da expansão 
das águas territoriais das três para as doze milhas, da extensão da jurisdição 
económica até às duzentas milhas náuticas da linha da costa e do alargamento 
da soberania sobre os fundos marinhos até às trezentas e cinquenta milhas 
náuticas da linha de costa. Verifica-se hoje que, muitos Estados, tendo definido 
os seus direitos de soberania e jurisdição sobre espaços marítimos vastíssi-
mos, nunca revelaram capacidade para gerir os respectivos recursos, nem para 
garantir a sua utilização racional. Por isso, outros Estados mais aptos demon-
stram uma crescente apetência para alargar as suas competências nesses espa-
ços, bem como nas áreas marítimas comuns estabelecidas na convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
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Assim, perspectivam-se dois tipos de evoluções políticas relacionadas com as 
fronteiras marítimas. Por um lado, como alguns Estados consideram que o mar 
adjacente é parte do seu território, preconizam a extensão da respectiva juris-
dição, de forma a condicionar a liberdade de passagem e a exploração económi-
ca dos espaços litorais. Por outro lado, decorrem, nas Nações Unidas, processos 
diplomáticos destinados a alargar os direitos soberanos dos Estados sobre as re-
spectivas plataformas continentais, até ao limite máximo de trezentas e cinquen-
ta milhas da linha de costa, para efeitos da exploração dos recursos naturais aí 
existentes.

No âmbito destas duas evoluções, os países desenvolvidos questionam qualquer 
mudança que prejudique os seus interesses e preconizam normas legais interna-
cionais que impõem as mesmas condições a todos os países. Porém, como dis-
põem de superioridade científica, tecnológica e financeira, têm condições para 
afirmar a teoria da capacidade de exploração efectiva dos fundos marinhos, o 
que questiona todas as outras teorias invocadas pelas pequenas potências para 
estabelecerem as novas fronteiras marítimas. Por isso, Portugal, para além de 
exercer a autoridade nos espaços marítimos sob sua jurisdição, deve utilizar todo 
o saber, a experiência e a capacidade científica disponíveis, para preservar os 
direitos nacionais no âmbito dos processos negociais que decorrem nas Nações 
unidas, tendo em vista a redelimitação dos espaços marítimos.

4. PERSPECTIvA DE ANÁLISE ECONÓMICA

A perspectiva de análise económica é um imperativo que resulta de as activi-
dades humanas ameaçarem os níveis de utilização sustentável dos oceanos. 
Com efeito, por um lado, pesqueiros muito produtivos encontram-se à beira da 
exaustão ou estão irreversivelmente destruídos, facto que eliminou a fonte de 
subsistência e o sentido das vidas de algumas comunidades costeiras. Por outro 
lado, os fundos marinhos são a última grande mina mundial. Contudo, a ex-
ploração dos recursos inertes aí existentes poderá perturbar os ecossistemas e 
inviabilizar a preservação dos recursos vivos na coluna de água suprajacente. 
Para além disso, as potências com economias mais dinâmicas e dispondo das 
necessárias capacidades científicas, tecnológicas e financeiras, não são entusia-



stas de medidas assentes na equidade, na solidariedade e na partilha, destinadas 
a regulamentar de forma justa e eficaz a exploração económica do alto mar. 
Assim acontece, porque essa regulamentação imporia restrições de acesso aos 
recursos inertes existentes nas áreas oceânicas comuns, e reforçaria a jurisdição 
das potências sem aquelas capacidades para os explorar nas respectivas zonas 
económicas exclusivas. 

Para evitar os inconvenientes relativos à exaustão dos recursos vivos, é de es-
perar que Portugal continue a incrementar medidas restritivas no âmbito das 
pescas, cuja operacionalização requer grande determinação no exercício da au-
toridade do Estado no mar. Certamente, também prosseguirá o esforço de regula-
mentação das actividades industriais e comerciais que vão surgindo com grande 
dinamismo no litoral, pois só assim o país poderá ser percebido como um Estado 
de direito, moderno e responsável, onde há uma governação justa e eficaz da 
economia marítima. 

Quanto aos recursos inertes, os efeitos da partilha desigual poderão ser minimi-
zados pela congregação dos esforços necessários para manter uma capacidade 
científica e tecnológica ligada ao mar, que garanta uma adequada intervenção na 
exploração desses recursos e uma participação activa na preparação da legisla-
ção e nos projectos internacionais ajustados à natureza e dimensão dos interesses 
nacionais. Neste contexto, para além da participação da indústria nacional nas 
actividades de exploração dos recursos, afigura-se relevante o desenvolvimento 
de um sistema regulador da investigação nacional no mar, que inclua todos os 
interesses associados e que seja focalizado nas grandes prioridades científicas e 
tecnológicas marítimas do país.

5. PERSPECTIvA DE ANÁLISE AMBIENTAL

A vida no planeta depende do mar, imensa fonte abastecedora de energia e de 
água, suporte da sobrevivência de centenas de milhões de pessoas e principal 
estabilizador do clima. Apesar destas evidências, o Homem continua a despe-
jar nos oceanos produtos extremamente nocivos para os ecossistemas marinhos, 
como são os hidrocarbonetos, os pesticidas, os metais pesados e os resíduos 
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radioactivos. Todavia, a situação de crise que afecta os oceanos, como refere o 
relatório da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, «não pode ser 
considerada isoladamente dos muitos problemas que afectam a terra e a atmos-
fera. Na realidade, eles formam, em conjunto, grande parte da problemática da 
biosfera, onde as questões do mar se ligam às questões da terra, através dos rios, 
da atmosfera e da zona costeira. Conjuntamente, englobam-se num quadro mais 
vasto, que liga a utilização dos recursos ao bem-estar das gerações futuras e, em 
última análise, às perspectivas de sobrevivência humana». 

À medida que estas perspectivas se forem degradando, as ciências e as tecnolo-
gias ligadas aos oceanos tornar-se-ão cada vez mais relevantes na preservação 
ambiental. Por isso, Portugal deverá reforçar a sua capacidade de investigação 
e desenvolvimento ligada ao mar, destinada a monitorizar e reduzir os impactos 
das actividades humanas, bem como fomentar o conhecimento e a partilha de 
informação relativa ao ambiente marinho. Necessitará, igualmente, de assegurar 
com eficácia a vigilância e o controlo do tráfego marítimo na área de jurisdição 
nacional, essencial para melhorar a segurança da navegação. Porém, como há 
imponderáveis que a precaução não consegue conjurar, Portugal também pre-
cisa de dispor de meios para combater os efeitos nocivos de eventuais acidentes 
marítimos, e para acorrer aos desastres humanos e materiais que requeiram as-
sistência no campo da protecção civil.

6. PERSPECTIvA DE ANÁLISE SECURITÁRIA

 A globalização da economia e a sua dependência do transporte marítimo, confer-
em um papel decisivo à capacidade dos Estados ribeirinhos preservarem a ordem 
pública nos oceanos, por forma a conterem os efeitos das actividades criminosas 
que tiram partido do mar, nomeadamente o tráfico de droga, a imigração ilegal, o 
contrabando de armas, as formas de pesca ilegais e a pirataria. Estas actividades 
subvertem a segurança das regiões costeiras e ameaçam os interesses nacionais. 

O tráfico de droga e a imigração ilegal serão, provavelmente e numa perspectiva 
de longo prazo, as maiores ameaças à segurança nacional relacionadas com o 
mar. Porém, a pirataria tem alguma expressão em diversas regiões do globo onde 
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ocorre o tráfego de matérias-primas vitais ao funcionamento da nossa economia. 
Neste contexto, coloca-se ao país o desafio de desenvolver, de forma articulada e 
de garantir com eficácia, a coordenação operacional das capacidades necessárias 
para impor a autoridade do Estado nos espaços marítimos sob jurisdição nacio-
nal e garantir os seus interesses em espaços marítimos distantes do território 
nacional.

Na área de interesse estratégico de Portugal também existem meios navais per-
tencentes a diversas potências marítimas que podem representar desafios marí-
timos de complexidade variável. A Rússia, cujo poder naval está a renascer, tem 
assumido um crescente protagonismo no Atlântico e no Mediterrâneo, onde pas-
saram a ser frequentes sofisticados meios navais de superfície e submarinos. Em-
bora com menor dimensão e frequência, na última década começaram a surgir 
no Atlântico navios da Armada da China, facto que não pode ser desligado dos 
fortes interesses económicos que possui no Continente Africano, focalizados no 
acesso ao petróleo. Relativamente à actuação dos meios navais destas duas ar-
madas só os aliados da NATO, em estreita colaboração, podem monitorizar com 
alguma eficácia. 

Também existem, na nossa área de interesse, diversos Estados confrontados com 
o fracassos dos seus sistemas político-administrativos e com graves problemas 
internos, que provocam migrações em massa do interior para as zonas coste-
iras superpovoadas. Noutros Estados, verificam-se tentativas de acesso ou de 
construção de armamento sofisticado, tendo em vista adquirir estatutos de força 
que permitam intervenções activas na política internacional, perturbando peri-
gosamente a ordem estabelecida. Ora, se é no litoral da nossa área de interesse 
que estão vários desafios à segurança internacional, também é aí que se encon-
tra outra zona privilegiada de empenhamento dos meios navais portugueses em 
acções de defesa colectiva, destinados a proteger múltiplos interesses nacionais 
e internacionais. 

O terrorismo é outra ameaça presente, com um crescente impacto na segurança 
global. Neste âmbito, é nítida a cooperação internacional na operacionalização 
de medidas de controlo do tráfego marítimo, com o propósito de criar uma rede 
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mundial que garanta a paz e a tranquilidade nos oceanos, tendo a Organização 
Marítima Internacional adquirido um papel de relevo, com a adopção, por ex-
emplo, do Código Internacional de Protecção de Navios e Instalações Portuárias 
(código ISPS), a aprovação do Protocolo à Convenção para a Supressão de Ac-
tos Ilícitos Contra a Segurança da Navegação (SUA 88) e a instituição de um 
sistema de identificação e acompanhamento de navios a longa distância. Toda-
via, estas iniciativas só terão eficácia se os Estados costeiros empenharem meios 
navais, simultaneamente, em regiões distantes do seu território e nas suas áreas 
de jurisdição marítima.

7. CONCLUSÃO

As perspectivas de análise dos desafios marítimos de Portugal são indispen-
sáveis para a elaboração de uma estratégia marítima adequada, exequível e acei-
tável que viabilize a satisfação dos interesses nacionais de desenvolvimento e 
segurança.

No campo do desenvolvimento, essas perspectivas mostram-nos que o reforço 
das capacidades científicas e tecnológicas do país é relevante para uma melhor 
compreensão do mar e das suas relações com as actividades humanas, de forma 
a potenciar e a garantir o uso sustentado dos recursos (biológicos, físicos, min-
erais, energéticos, etc.) e a permanente realização das actividades litorais que 
a posição geográfica e os vastos espaços marítimos de Portugal proporcionam.

No campo da segurança, aquelas perspectivas evidenciam a premência da im-
posição da autoridade do Estado no mar, através da edificação, da organização 
e da utilização articulada e coerente das capacidades navais da Marinha e dos 
meios de outras organizações nacionais. É uma responsabilidade complexa e 
multifacetada, que embora admita alguma diferenciação, recomenda que não se 
dupliquem missões ou meios no Estado.

Em suma, as perspectivas de análise adoptadas, ajudam a perceber a importância 
dos desafios a que Portugal terá de fazer face para usar o mar na justa medida dos 
seus interesses de desenvolvimento e de segurança. Todavia, para que aquelas 
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perspectivas possam ser reconhecidas e aceites pelos Portugueses, despertando 
vocações e mobilizando vontades no quadro da formulação e da operacional-
ização de uma estratégia marítima nacional, carecem de um permanente apro-
fundamento e consolidação, tarefas onde todos necessitamos de nos envolver, 
ajudando a incorporar o mar na estratégia nacional e, assim, contribuindo para 
que Portugal vença os desafios marítimos do futuro.
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THE ABBÉ CORREIA DA SERRA – THOMAS JEFFERSON  

CORRESPONDENCE

Edgardo Medeiros da Silva
University of Lisbon Centre for English Studies

University of Lisbon School of Social and Political Sciences

INTRODUCTION

A man of diverse scientific interests, including natural history, geology, history, 
politics, and languages, as his writings attest, José Francisco Correia da Serra 
(1751-1823) may be considered a true representative of the Portuguese Enlight-
enment.1 Born in Serpa, Portugal, but educated in Italy, where his parents had 
taken up residence when he was six years old, Correia da Serra only returned to 
his country of birth after receiving his holy orders in 1776.2 he was the driving 
force behind the founding of the Royal Academy of Sciences in 1779, together 
with the Duke de Lafões, D. João de Bragança (1719-1806), before being forced 
to leave Portugal in 1795 in dire circumstances. Although it is not exactly clear 
why Correia da Serra decided to leave for England in that year, there is a general 
consensus among scholars that the reason may have been related to the protec-
tion given to Pierre Broussonet, a girondin medical doctor and free mason who 
had sought refuge in Portugal, not to mention the Abbé’s own connection with 
free-masonry. It has been suggested that Abbé may have been a member of a 
free-masonry lodge set up in Portugal in 1794, named “virtute I,” together with 
Duque de Lafões, David Humphreys, the American minister in Portugal at the 

1 For this paper, I have relied on two major sources of primary materials: the compilation of letters made by Richard 
Beale Davis in his book The Abbé Corrêa in America, 1812-1820 – The Contributions of the Diplomat and Natural 
Philosopher to the Foundations of Our National Life, Providence, Rhode Island: Gávea-Brown, 1993 [1955] and the 
correspondence exchanged between Correia da Serra and Portuguese and American government officials while he held 
his diplomatic post in Washington, which was compiled by Léon Bourdon in José Corrêa da Serra – Ambassadeur du 
Royaume-Uni de Portugal et Brésil a Washington, 1816-1820, Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975. A recent 
Portuguese translation of Davis’ book has been published by Centro de Estudos Sociais da Universidade de Lisboa, titled 
O Abade Correia da Serra da América, 1812-1820. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2013.
2  Correia da Serra had most certainly Jewish ancestry. his parents were Luís Dias Correia, a medical doctor, and Fran-
cisca Paula Luísa de Leon, who set up residence in Rome and Naples between 1757 and 1771.



EUA e Portugal: o Eixo Atlântico 99

time, and Thomas hickling, the American vice-consul in the Azores.3  This as-
sociation may have drawn the attention of the all-powerful Police Superinten-
dent of the Court and Realm, Diogo Inácio de Pina Manique, forcing Correia da 
Serra, fearing for his own safety, to abandon the country, despite the protection 
afforded him by the Duke de Lafões, who was closely related to the Portuguese 
royal family. Correia da Serra, who spent more than three quarters of his adult 
life outside his native Portugal, fits in the category of estrangeirado. This is the 
label which has been attached to those Portuguese nationals educated abroad, 
but who upon their return, striving for scientific progress and development, had 
to face the atavistic forces which had long held sway over the country, namely, 
the Catholic Church.4

EXILE

The fact is Correia da Serra embarked for England in a rather hasty manner in 
March 1795, under a different family name (“Porto”), leaving behind all his 
books and private papers at Palácio do Grilo, in Xabregas, the home of the Duke 
de Lafões, where they remained forgotten for over two hundred years. While 
in England, he was elected to the Royal Society and the Linnean Society, be-
ing subsequently appointed Counselor and Purchasing Agent of the Portuguese 
Legation, a post which he held for a short period of time. In 1802, Correia da 
Serra resigned from it and went on to Paris, where he stayed for the next ten 
years. There, he consolidated his scientific reputation as a naturalist and botanist, 
publishing in various journals and magazines. Correia da Serra’s self-imposed 
exile in both Paris and London allowed him to establish important personal con-
nections with many European intellectuals, among whom we find the names of 
Joseph Banks, James Smith, Alexander von Humboldt, as well as statesmen like 

3 Cf. Michael Teague, Abade José Correia da Serra – Documentos do seu Arquivo¸ trad. Manuela Rocha (Lisboa: Funda-
ção Luso-Americana para o Desenvolvimento, 1977), 63. This was first suggested by Oliveira Marques in his História da 
Maçonaria em Portugal, vol. 1 (Queluz de Baixo: Editorial Presença, 1990), 145.
4 When he died, aged seventy-two, Correia da Serra had only lived twenty-six years of his life in Portugal. During his 
Parisian stay, he met a French woman, Esther Delavigne, with whom he had child, Eduardo José Correia da Serra, born 
in 1803. Although there are few references to this child in his correspondence, in 1818 Eduardo came to study in the 
U.S. with the French Sulpicians, in Baltimore. He was known to most people as the Abbé’s nephew or secretary. Correia 
da Serra acknowledged him as his legitimate son in 1823. Eduardo Correia da Serra practiced medicine in Paris during 
his adult life.
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the Marquis of Lafayette and Pierre du Pont de Nemours, who were to prove cru-
cial in opening up to him the doors of the American scientific community. Thus, 
carrying letters of introduction written by the above-named individuals, includ-
ing prominent Americans, such as the poet Joel Barlow, U.S. Minister to France, 
and David Warden, the American consul in Paris, Correia da Serra arrived in 
Norfolk, Virginia, on February 21, 1812, from there proceeding to Washington 
and then Philadelphia, where he set up residence.5 In Philadelphia, Correia da 
Serra was actively involved in the work of the American Philosophical Society, 
of which Thomas Jefferson was president at the time, and the Academy of Natu-
ral Sciences of Philadelphia, publishing a number of papers under their auspices 
as he awaited an eventual diplomatic nomination.6 In 1816, at the suggestion of 
António de Araújo e Azevedo (1754-1817), Minister of War and Foreign Affairs, 
he was appointed by King D. João VI Minister Plenipotentiary of the United 
Kingdom of Portugal, Brazil, and the Algarves, his credentials being sent direct-
ly from Rio de Janeiro. As is amply known, in the wake of the French invasions 
of 1807, the Portuguese Crown and court had relocated to its South American 
colony so as to safeguard the kingdom’s political independence.7 

The personal connections Correia da Serra established while in Paris with the 
U.S. citizens alluded to above, together with his admiration for the liberal ideas 
associated with the founding of the American republic, must have certainly 
weighed heavily in his choice of the United States as the place for his expatria-
tion. his Elogio de Benjamin Franklin, a panegyric he delivered as secretary of 

5 Correia da Serra used Joel Barlow’s letter of introduction to meet President James Madison, in Washington. With 
the help of the Albert Gallatin, his Secretary of the Treasury, he wrote a letter introducing himself to former President 
Thomas Jefferson. Cf. Davis 25.
6 He became a member of the American Philosophical Society before arriving in Philadelphia (Jan. 17, 1812) through 
the suggestion made to Caspar Wistar, its president, by David Warden. Cf. Davis 26-7. He was elected as a member of 
the Academy of Natural Sciences of Philadelphia two years later (Feb. 8, 1814). Of the papers he published while in 
Philadelphia, two are especially relevant: “General Considerations Upon the Past and Future State of Europe,” published 
in American Review of History and Politics, 4 (1812), 354-6, and also “Observations and Conjectures on the formation 
and nature of the soil of Kentucky,” Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia, 1811. Despite 
his poor health, Correia da Serra managed to visit the states of Virginia, Tennessee, Kentucky, Georgia, North and South 
Carolina, and Massachusetts.
7 On November 29, 1807, with the French invasion in progress, the Portuguese royal family and court left for Rio on 
board twenty-five merchant ships escorted by eighteen Portuguese warships and another thirteen vessels that had been 
supplied by the British. From 1815 to 1821 the country was designed as the United Kingdom of Portugal, Brazil, and 
the Algarves.
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the Royal Academy of Sciences, on July 4, 1791, one year after Franklin’s death, 
shows precisely the kind of approbation he had for the enlightened individuals 
who had successfully carried out the first democratic revolution in history. Yet, 
he arrived in the U.S. at a particularly trying time, with the country politically 
divided between North and South as a result of the declaration of war against 
great Britain which had occurred only a few months earlier.  The War of 1812, 
the first major conflict the U.S. was involved in, had been brought about by a 
series of events, most notably the impact of the trade restrictions imposed on 
the country following France’s Continental Blockade. In an attempt to avoid 
any military confrontation with the British, in 1807, during his second mandate 
as president, Thomas Jefferson had unilaterally decreed an embargo on trade 
with Great Britain. The decision seriously harmed the business interests of New 
Englanders and was the root cause of the hartford Convention, when twenty-six 
New England Federalists met in Hartford, Connecticut, between December 15, 
1814 and January 4, 1815, threatening to create a Northern Confederacy and 
abandon the Union.

ThE ABBé CORREIA DA SERRA-ThOMAS JEFFERSON 
CORRESPONDENCE

Correia da Serra visited Monticello, Thomas Jefferson’s Virginia plantation, for 
the first time in the summer of 1813.8 From them on, his “pilgrimage” to Monti-
cello became an annual occurrence to which both men looked forward to as their 
correspondence shows. Jefferson had retired from public life in March of 1809 
after completing his second mandate as President. At sixty-six years of age and 
freer from his political duties he turned his attention to his Monticello home, 
which he had begun to design and build at the age of 26 when he inherited the 
land from his father, as well as to the property he owned in Bedford County, 

8 In May 1768, aged 25, Jefferson started to level the top of the small hill (Monticello means little mountain in old Ital-
ian) upon which he would build the house he had designed himself. The house was only completed in 1809 due to a long 
series of interruptions as Jefferson had held several public posts in between: Governor of Virginia (1779-81), Member 
of Congress (1783), Trade Commissioner and subsequently Minister to France ((1784-89), Secretary of State (1790-93), 
U.S. Vice-President (1797-1801) and U.S. President (1801-09).
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called Poplar Forest, approximately eighty miles from Charlottesville.9 Correia 
da Serra immediately impressed the former American President for his manners, 
knowledge and erudition. In a letter written to Caspar Wistar, physician and 
anatomist, as well as professor at the University of Pennsylvania, dated August 
17, 1813, Jefferson comments on the first impressions the Abbé left on him: “I 
found him [Correia da Serra] what you had described in every respect; certainly 
the greatest collection, and best digest of science in books, men, and things that 
I have ever met with; and with these the most amiable and engaging character.”10 
His presence in Monticello, a 5,000 acre plantation, became so regular that the 
former President set aside a room on the lower floor of his residence for his dis-
tinguished guest, known to this day as the Abbé Correia’s Room.11 Soon after the 
first visit, Jefferson invited Correia da Serra back to Monticello in these terms 
(April 19, 1814): “Come then, my dear Sir, and be one of our family as long as 
you can bear a separation from the science of the world” (Davis 130). 

The correspondence between Correia da Serra and Thomas Jefferson, spanning 
the entire stay of the Abbé in America, covers a wide range of subjects, from 
the political situation in Europe, to the latest science books published in that 
continent, to the finest choice of plant seeds, to the making of cisterns to hold 
wine impermeable with porcelain, including the appointment of university pro-
fessors, something which was of particular interest to Jefferson as he went about 
his plans to found a public institution of higher education in his native Virginia, 
Central College (later the University of Virginia). In the sections below, I pro-
pose to examine briefly some of the matters and concerns covered in the corre-
spondence between the two men so as to illustrate the bonds between them and 
indirectly shed some light on early Luso-American relations. 

9 Jefferson was a large scale landowner. When his father died, he inherited the Monticello plantation, which he then 
extended by purchasing more land. He also inherited 135 slaves. Upon the death of his wife, he inherited more land and 
more slaves. Yet, he died heavily in debt.
10 Retrieved from https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0340. Last accessed on November 6, 
2018.
11 The room was renovated in the 1990s by the Luso-American Development Foundation (FLAD). Above the mantel-
piece hangs a portrait of the Abbé by Rembrandt Peace, painted ca. 1812, soon after his arrival in America. In total, there 
are seven recorded visits of the Abbé to Monticello between 1812 and 1820 (Stein 41). Another frequent visitor, also 
with the honor of a permanently allocated room, was James Madison and his wife Dolley. The couple occupied the other 
room on the east side of the house, facing the Abbé’s, and known to this day as Mr. Madison’s Room. Madison had been 
Jefferson’s Secretary of State and succeeded him in the Presidency.
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INTERNATIONAL POLITICS

Correia da Serra kept himself informed about the latest political developments in 
Europe during his stay in the United States, including Napoleon Bonaparte’s ab-
dication and the restoration of the Bourbons. In a letter to John Vaughan (1756-
1841), librarian of the American Philosophical Society and another American 
who would become a close friend, he reveals his apprehension about the political 
situation in France, observing (August 20, 1814): “The news from Europe are 
not so good as you suppose; it is only a new face of this Proteus like revolution” 
(Davis 133-4). On April 11, 1814, Napoleon had abdicated and Louis XVIII 
recovered the French throne, an event which was to have major political impli-
cations for the whole continent. It meant a return to monarchical rule and the 
principles of the Ancient Régime and a blow to the progressive forces in Europe.  
True, Louis XvIII had granted a charter to the French people allowing them to 
form a representative government, but Correia da Serra was doubtful of the in-
tentions and effectiveness of these measures, as his letters show. Moreover, he 
had his own personal misgivings about the Congress of Vienna and the signing 
of the Treaty of Paris, which aimed to re-establish the balance power among 
European nations. These matters worried Thomas Jefferson, concerned as he 
was about Correia da Serra’s future, as this passage from one of his letters to the 
Abbé, dated January 1, 1816, indicates: 

What effect will this apparent restoration of the Bourbons have on your 
movements? Will it tempt your return? I do not see in this a restoration of 
quiet. On the contrary I consider France as in a more volcanic state than 
at any preceding time. There must be an explosion, and one of the most de-
structive in character. (Davis 167)

This concern on the part of Jefferson, it seems clear, may have led him to invite 
Correia da Serra to remain in the U.S. a while longer and to continue his schol-
arly work there. Should Correia da Serra decide to stay in the U.S., the situation 
would be mutually advantageous: the Abbé would no longer have to worry about 
his own personal safety and security, continuing his intellectual pursuits there 
free from external pressure; the U.S. would gain a highly renowned man of sci-
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ence who would contribute to the development of the country’s academic insti-
tutions. Jefferson knew that the U.S. had little to offer him by way of “scientific 
society,” when compared to France, but that did not deter him from putting forth 
a personal invitation couched in the most complimentary terms:

Stay then with us. Become our instructor. Help us on in the paths of that sci-
ence which is wanting to our ripening character. You know how much you 
are beloved and desired everywhere, welcome everywhere, but nowhere so 
cordially as in Monticello. Come and make it your home, then the place of 
rest and tranquility from which, as your priè-des-tal, you can make what 
excursions you please. (Davis 168) 

The reply to Jefferson’s suggestion that he should make the United States his 
home (February 12, 1816) denotes apprehension on the part of Correia da Serra 
regarding what was happening in Europe in the aftermath of the Congress of 
Vienna and the subsequent restoration of the Bourbons. He writes that he may 
be forced to return to Europe, but avoiding Paris, as he says, “till I see the turn 
things take”12 (Davis 181). To another correspondent, Francis Walker gilmer 
(1790-1826), amateur botanist, lawyer and later on professor of law at the Uni-
versity of virginia, Correia da Serra confesses (March 10, 1816) that he fears 
things will not improve in Europe: “there exists no hope of rest, the volcano is 
burning and smoking, God knows what sort of eruptions and many there will be” 
(Davis 182). 

BOTANy

Correia da Serra had built his scientific reputation among European naturalists 
primarily as a botanist, the name correa having been used in the taxonomy of 
a variety of plants and flowers. His work in London and Paris had contributed 

12 Correia da Serra recommends to Jefferson in a P.S. note to this letter to subscribe to the Revue Encyclopedique, be-
cause its contents show “how much French minds have gained by the revolution and the fall of Napoleon,” exclaiming at 
one point: “What a prodigious century this nineteenth will be for human understanding!” (Davis 269).
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significantly to the field when he added a new dimension to the study of Botany, 
namely, the compared morphology and anatomy of plants from more remote re-
gions of the world (Catarino 28). As one would expect, while in the U.S. Correia 
da Serra gave a series of lectures on Botany, in Philadelphia, both in 1815 and 
1816, references to “botanical rambles” being frequent in the letters exchanged 
between himself and Jefferson. In one of these (undated), the Abbé asks Jeffer-
son to request from one of his acquaintances in Louisiana a branch or two of bow 
wood (bois d’arc in French), with its leaves pressed in brown paper, as well as its 
fruit and seeds, so as to satisfy his own curiosity about this tree which could be 
found in Louisiana, a state which had only recently been admitted to the Union. 

Correia da Serra is a founder of what has been categorized as “Economic Bot-
any,” an area of the study of Botany centered on the economic value of plants, 
whether for agriculture or forestry (Catarino 32). In one of his earliest letters to 
Correia da Serra, dated April 17, 1812, Jefferson writes that he is always grate-
ful for receiving seeds from Europe, “with a view to having them indigenated” 
in U.S. soil, especially those with particular usefulness (Davis 115). In another, 
Correia da Serra states that he is sending Jefferson some seeds of marrons de 
Lyon, a variety of chestnuts, to be planted in Monticello (Davis 221). In yet an-
other, he explains to the former President that marrons are an important source 
of income for Tuscany, Corsica and Limousin, in France. Indeed, the castanea 
sativa (vulgus, chestnut tree) was one of those “plantas uteis” the Abbé thought 
could become a source of income for Americans. We also know that the Abbé 
recommended to Jefferson the cultivation of the onobrychis viciifolia scop (a 
variety of hay) in Monticello, a rich and highly nutritive plant used for cattle 
feed (Catarino 27).

Jefferson was a plant and flower enthusiast, his Monticello property being a sort 
of a botanic garden. He started planning the gardens in the plantation close to 
his retirement, sketching in 1807 twenty oval-shaped-flower beds on the four 
corners of the house and planting there a wide variety of flowers (Hatch 72-3).13 

13 A thorough scientific biography of the Abbé is that by Ana Simões, Maria Paula Diogo and Ana Carneiro, titled Cida-
dão do Mundo – Uma Biografia Científica do Abade Correia Serra (Porto: Porto Editora, 2006).
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The mentioned flower beds disappeared after his death and the house was subse-
quently sold by his heirs, but they were restored thanks to the work carried out 
by the Garden Club of Virginia between 1939 and 1941, whose researchers were 
able to determine their main features based on Jefferson’s sketches (Hatch 76). 
The house, itself, included a greenhouse, located next to Jefferson’s personal 
library, where he grew flowers, plants, and kept flats for sprouting seeds (Stein 
53). As an ardent gardener and horticulturalist, Jefferson also carried out experi-
ments with plants in the gardens of Monticello, continuously exchanging with 
friends seeds, bulbs and fruit grafts, which he then planted in the property. Cor-
reia da Serra, for example, made sure Jefferson had a copy of one of the latest 
studies by André Thouin, a French naturalist, on the subject of grafting plants 
(Davis 114, note 10). 

Vineyards, orchards, vegetable and fruit gardens, nurseries for plant and flow-
er seeds, were all allotted a specific space within the plantation. According to 
Hatch, Jefferson grew in the nurseries thirteen different types of shrubs, forty-
one varieties of ornamental trees, twenty-six species of vegetables, six types of 
grasses, eleven different kinds of nut trees, and twenty-three varieties of fruit 
trees (85). In his garden book, there are also references to new plantings, soil 
preparation and advice received from friends and acquaintances on the subject 
of gardening, natural history and landscape design (hatch 66).14 

EDUCATION

Correia da Serra’s letters clearly show that he had a manifest interest in Ameri-
ca’s incipient academia. We find in them his advice to Jefferson on the organiza-
tion of university departments, an example of which being his recommendations 
for Central College (the future University of virginia), suggestions on the choice 
of suitable candidates to fill academic posts, a case in point being the candidate 

14 Three hundred and thirty varieties of vegetables and one hundred and thirty of fruit have been identified in Monticello 
(Hatch 66). His garden book was edited by Edwin Morris Betts, with the title of Thomas Jefferson’s Garden Book (Char-
lottesville: Univ. of virginia Press, 1999).
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for the Chair of Chemistry at the South Carolina College (later, the University 
of South Carolina), and a description of the procedures for appointing faculty 
staff followed at European universities (Rome, Naples and Portugal), so that 
everyone will be “eclairèe and dark intrigues bridled, and aristocratic influence 
limited”(Davis 269).15 

Their correspondence also unequivocally indicates that both men believed ex-
cessive religious feeling could impact negatively on the workings of institutions 
of higher learning. The Abbé observes in a letter dated December 9, 1814, con-
cerning Jefferson’s plans for Central College, that the clergy must be learned and 
liberal-minded, so as to prevent extremist passions among the ignorant. Should 
the clergy be ill-informed and uneducated, he implies, they will simply further 
the natural propensity of human beings to fall prey to “fanaticism and nonsense” 
(Davis 140).  In this very letter, Correia da Serra suggests to Jefferson areas of 
study to be included in the Faculty (“branch”) of Theology of Central College, 
namely, Natural Theology, Hebrew (including its relation with oriental languag-
es and literature), and Eruditio Biblica (facts and particulars required to under-
stand the bible). This, he feels, will neutralize fanaticism and enlarge the mind 
of students. In a P.S. note to this letter he adds: “superstition and religion in the 
bulk of mankind must always exist, they being the natural result of the unequal 
proportion with which the different mental faculties are generally coupled in the 
human nature, it is much better to neutralize them, than to leave them alone to 
work according [to] their caustic nature” (Davies 139). To his mind, therefore, 
only a rational form of religion, free from superstition and dogma, should exist 
in universities, this being truer in a country like the United States in the process 
of expanding its system of public higher education. The Abbé lacked a strong 
religious vocation, as he only celebrated mass on a few occasions in his lifetime. 
Jefferson, on the other hand, who was often accused by his political foes of being 

15 The practice was called “Concorso” in Italy and “Opposition” in Portugal (letter to Jefferson, dated October 2, 1819). 
The details of the appointments are as follows: when a Chair becomes vacant a) a public advertisement is made all over 
the country; b) candidates are admitted and registered on a given day; c) academic members gather to choose a text to 
be discussed; d) candidates remain in a library a full day writing their commentary on the text; e) the following day the 
candidates speak for an hour on the subject of the text in front of the examiners and the public in general (they also hand 
in the notes made the day before in the library); f) the professors choose three of the candidates which they think are the 
best. Cf. Davis 268-9.
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irreligious, knew full well the detrimental effect of religion of the workings of 
government.  He had been the author of the “Virginia Statute for Religious Free-
dom” (1777), a document guaranteeing freedom of religion to people of all faiths 
in his native state and indirectly a separation between Church and State, and with 
which the Abbé must have been familiar. This much may be gathered from the 
passage below where he thoroughly sanctions Jefferson’s ideas for Central Col-
lege, an institution over which the clergy is to have little control:

The prospect of seeing a seminary for the American youth unshackled from 
the trammels of clerical influence and direction, and where really useful sci-
ences may be induced into young minds is a vision so congenial to my feel-
ings, that I cannot abstain from frequently reminding it, and taking a hearty 
interest in its process.16 (Davis 219-20)

Central College thus became one of the Abbé’s main concerns, or, as he puts it, 
one of his “hobby horses” (Davies 219). Writing from Philadelphia (October 31, 
1817), he informs Jefferson that he is looking for a professor of French literature 
(many are available, it is just a question of choosing, he notes), the problem be-
ing that it is no easy task trying to hire someone for a position to be only filled in 
two years’ time. Correia da Serra believes the college should open the following 
year on temporary facilities, in Charlottesville, until the new ones are built, and 
the professors hired immediately. As he puts it:  “The first moments of existence 
decide of the future sort of every new thing, and I am convinced that there is not 
a person in America to supply your place on this subject” (Davis 221).

In a letter to Jefferson, dated March 22, 1819, the year before his departure, Cor-
reia da Serra identifies three major difficulties regarding the process of creating 
institutions of higher learning in America, namely: a) “the mediocrity of views”; 
b) “the mediocrity of science”; c) and the intellectual dominance of New Eng-
land. As he observes, as soon as an institution is created “people of great and 

16 In nineteenth English, the word “Seminary” could also refer to secular schools of higher education. In a num-
ber of instances, the Abbé uses the expression “literary seminaries” to allude to non-ecclesiastical institutions of higher 
education.
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contagious mediocrity, chiefly New Englanders squat in them, and the seminar-
ies become ricketed [sic] in point of science” (Davis 259). It should be noted that 
Correia da Serra is displaying here a characteristic bias towards New England 
states, regarded by Southerners from colonial times onwards as conceited and 
elitist vis-à-vis the remaining territories in the Union. His words on the subject 
of mediocrity in universities because of the presence of the clergy in their midst, 
a sort of “disease,” as he puts it, are unequivocal: 

Mediocrity in all shapes is anywhere naturally and strongly allied. They 
keep together, and help one another and by instinct. This dry rot not only 
enfeebles young seminaries, but will have power to put down even corpora-
tions seemingly robust, as for instance the Philadelphia Medical School. . . 
. (Davis 259) 

Jefferson was dependent, however, on the decision of the virginia Legislature 
to accept his proposal for a publically-funded institution in that state. He gives 
Correia da Serra details of a bill he submitted to the Legislature on a system of 
public education for that state (he mentions he had proposed a similar bill forty 
years before) where a provision is made for the most promising students of poor 
families to attend university for free: 

The object is to bring into action that mass of talents which lies buried in 
poverty in every country, for want of the means of development, and thus 
give activity to a mass of mind, which in proportion to our population shall 
be the double or treble of what it is in most countries. (Davis 225) 

Correia da Serra has nothing but praise for Jefferson in connection with his de-
sire to establish a quality institution of higher education in Virginia, a state which 
“by its central situation, size, resources, and above all the character of its white 
population, is and will always be in your continent, what France is to Europe; 
no change can happen in her without influencing all the other states of that part 
of the world”17 (Davis 260-1). he offers the following comment on the report 

17 Notice the reference to “white population” and how things would turn out quite differently precisely because of the 
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which had been prepared by the commissioners in charge of making recom-
mendations to the virginia Legislature: “May your legislature adopt it, and may 
you enjoy the growth of this institution for years. It will be a most noble con-
clusion of the high services you have rendered America. . .” (Davis 246). As is 
well known, the University of virginia, founded in 1819 (not 1818 as the Abbé 
had recommended), was deliberately secular, unlike Harvard, Yale, or Princeton, 
all of which were denominational (Unitarian, Congregational, and Presbyterian, 
respectively).18 Its establishment is one of Jefferson’s principal legacies: “Au-
thor of the Declaration of American of Independence, of the Statute of virginia 
for Religious Freedom, and Father of the University of virginia” were the only 
words Jefferson wished to have inscribed on his tombstone.

 
LEWIS AND CLARK EXPEDITION (1804-1806)

Another interesting topic in the correspondence exchanged between Correia 
da Serra and Jefferson concerns the journals of the expedition undertaken by 
Captain Meriwether Lewis and Second Lieutenant William Clark to the Pacific 
Northwest between May 1804 and September 1806. Following the Louisiana 
Purchase of 1803, in which Jefferson had been actively involved as President, 
it became urgent to map the newly acquired territory, whose boundaries were 
not exactly known, so as to lay claim to it before other European powers and 
prepare it for future settlement. During his presidency, Jefferson had taken a 
special interest in the mission of the two explorers. however, Captain Lewis 
had died mysteriously in Nashville, Tennessee, in 1809, and it was important to 
recover his journals and the astronomical observations recorded in them so that 
they could be published. In a letter dated January 1, 1816, Jefferson writes to 

non-white element within its population.
18 Referring to the College of William and Mary and the influence of the Presbyterian clergy there (who disliked the idea 
of a new institution of higher learning in Virginia), Jefferson observes to the Abbé in a letter dated April 11, 1820 that 
they “dread the advance of science as witches do the approach of day-light;” (Davis 286). Kenneth Maxwell maintains 
that the idea of a state university funded with public monies was in fact a Southern invention, something which was not 
much appreciated among Northerners, given that the tradition among them had always been for institutions of higher 
learning to be denominational. Cf. Kenneth Maxwell, “The Odd Couple: Jefferson and the Abbé,” Naked Tropics: Essays 
on Empire and Other Rogues (New york and London: Routledge, 2003), 182.
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the Abbé to ask him to try to recover these journals, “as from them alone can be 
obtained the correct geography of the country, which was the main object of the 
expedition” (Davis 206). Moreover, as Jefferson notes in a later letter to Correia 
da Serra (July 20, 1816), “the expedition was under public authority, at public 
expense & for public objects and consequently that all it’s (sic) results are public 
property. . .” (Davis 205-6). The papers are, Jefferson writes, government prop-
erty, and the information they contain should become accessible to all Ameri-
cans. Jefferson is afraid that these papers might get lost, entrusting Correia da 
Serra with the task of recovering them from Captain Lewis’ widow, who had no 
idea as to their whereabouts. At the end of March 1816, Correia da Serra reports 
that he has in his possession part of the journals, those with notes covering the 
period April 9, 1805-February 17, 1806.

 
DIPLOMACy

Correia da Serra’s life in America would change dramatically for the worse once 
he was appointed Portugal’s Minister Plenipotentiary to the United States. He 
personally informed President James Madison that he had received his creden-
tials and nomination from the Portuguese monarch, King D. João VI, in a letter 
dated July 10, 1816, in which he states he wants to be regarded as “a sort of 
family Minister” (Davis 202).19 On finding out about the Abbé’s diplomatic ap-
pointment, Jefferson writes: “I hope this fixes you with us for life, and that you 
will continue to visit your old friends as before; and be contented that we recieve 
(sic) and treat you as our friend, keeping out of sight -- political character” (Da-
vis 199). 

A fascinating matter which emerges from the correspondence between the two 
men after Correia da Serra’s diplomatic appointment is a grand plan whereby 
both Portugal and the United States would divide the New World into two areas 

19 In a letter dated July 10, 1816, quite similar in content, Correia da Serra writes to James Monroe, Secretary of State, 
that he is unable travel to Washington to present his credentials in person because of a fit of rheumatism. Monroe replies, 
saying that it is not necessary for Correia da Serra to present his credentials in person (Davis 203-4). 
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of influence, one under the control of the U.S. and the other of the Iberian king-
dom, a reborn nation now with its capital in Rio de Janeiro. Jefferson’s “Ameri-
can system,” as the plan was called, involved the separation of the Americas 
from European influence, described by the Abbé in a letter sent to President 
Madison, dated July10, 1816, in these terms: “Our nations are now in fact both 
American powers, and will always be the two paramount ones, each in his part 
of the new continent” (Davis 202). In line with an earlier project of Rodrigo de 
Sousa Coutinho, Secretary of State for the Colonies, Correia da Serra liked the 
idea of a transatlantic Luso-Brazilian empire (A. Simões et al. 140). John Quin-
cy Adams, who headed the State Department in the administration of Monroe, 
though, was not convinced of the benefits of this grand “American system,” in 
scale equivalent to a new Tordesilhas, and nothing came of it. Although he had 
the Abbé in high regard, he described his idea of Portugal and the United States 
being the sole powers in the Americas as “romancing” (Davis 61). 

Correia da Serra’s diplomatic activity in the United States was dominated by 
two issues: the never-ending problem of privateers, vessels which were being 
fitting out with crews in American ports to prey on Portuguese (and Spanish) 
sea commerce, and the Pernambuco Revolt of 1817, one of the first instances 
of the desire for political separation between Brazil and its motherland. Priva-
teering, the practice of governments commissioning private armed vessels to 
attack enemy warships, or else to seize or plunder merchant ships belonging to 
unfriendly nations, was common in times of war or conflict.20 During the wars 
of independence in South America the insurgents recruited ships in the U.S. 
and other countries to disrupt trade and capture merchant vessels belonging to 
their European colonial powers, namely Portugal and Spain. The years 1816 
to 1819 had been financially harsh for the American shipping industry, due to 
a drop in the value of vessels, freights rates and commodity prices. To offset 
this, New york and Baltimore sea captains accepted privateering commissions 
from the Spanish colonies already in revolt, Mexico, New granada and ven-
ezuela, an activity which proved difficult for American government officials 

20 During the War of 1812, commissions of letters of marque and reprisal had been issued by the Secretary of State at the 
time, James Monroe, to private armed vessels, allowing them to cruise against enemies of the U.S.  
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to stem. As Minister Plenipotentiary Correia da Serra sent various dispatches 
to President James Madison’s Secretary of State, James Monroe, claiming that 
their activity represented a violation of international law. It has been suggested 
that his diplomatic pressure may have resulted in the enactment of legislation 
designed put a stop to the activity of privateers, most notably “An Act more 
effectually to preserve the neutral relations of the United States,” better known 
as the “Neutrality Act,” approved by Congress in 1817, and which prohibited 
“cruising under commission of any colony, district, or people” (Davis 57). 
Richard Beale Davis argues that through his political contacts in Washing-
ton the Abbé had a significant input into the discussion and adoption of this 
legislation, maintaining that Correia da Serra played a determining part in its 
definition due to his close association with John Quincy Adams (1767-1848), 
the U.S. Secretary of State at the time (56).

The other major issue Correia da Serra had to deal with as Portugal’s diplomatic 
representative, as I have mentioned, had to do with the Pernambuco Revolt. 
In March 1817, an independent republic had been proclaimed in Pernambuco, 
Recife, a separatist movement comprised of large landowners and slave holders 
who opposed the central government in Rio. Envoys were sent abroad to seek 
international recognition for this separatist revolt, and possibly, it was believed, 
to buy weapons and ammunition. Consequently, on May 15 of that year, António 
Gonçalves da Cruz, also known as Cruz Cabugá, arrived in Washington with a 
group of emissaries, to get U.S. support for the rebel state, which was to be mod-
eled on the American republic. The Abbé worked hard in Washington to prevent 
the recognition of this republic by the U.S. government in an attempt to foil the 
plan of its leaders to gather support for their cause in American territory. Cor-
reia da Serra sent various diplomatic notes to the State Department on the issue, 
expressing the official position of the government in Rio. In one of them, dated 
May 20, 1817, addressed to Acting Secretary Richard Rush, he describes the 
insurgents as follows:

These conspirators, without being capable of alledging (sic) in their pub-
lications any particular griefs (sic), being even obliged by force of truth to 
praise the Sovereign against whose authority they revolt, have corrupted 
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the garrison of the city and put themselves in the exercise of sovereignty, 
compelling the unarmed population (amongst whom thousands I am sure 
remain in their hearts attached to their Sovereign) to the necessity of si-
lently submitting to these self-created masters as every inhabitant of Al-
giers is forced by the soldier to submit to a new dey (sic). (Bourdon 277)

Neither President James Madison nor his Secretary of State, James Monroe, 
was sympathetic to Correia da Serra’s diplomatic plight. In one of his letters 
to Madison (May 16, 1817), for instance, Monroe stated his views on the Abbé 
in very clear terms: “he partakes strongly of the anti-revolutionary feeling on 
the subject, more than is strictly consistent with his liberal and philanthropical 
character” (Bourdon 270). Lasting from March 7, 1817 to July 1, 1817, the Per-
nambuco rebellion did not succeed, subdued as it was by the Portuguese navy, 
which had blocked its harbor. 

Without even realizing it, Correia da Serra’s diplomatic activity had been on a 
collision course with what became one of the underlying principles of American 
foreign policy in the following decade, the so-called Monroe Doctrine. Delivered 
to Congress by President James Monroe in his Annual Message, on December 
2, 1823, it aimed to prevent European nations from expanding their control over 
Central and South American territories. The Portuguese Abbé and his diplomacy 
were powerless in the face of the sweeping designs of the American government 
to turn the Western Hemisphere into an area of political influence reserved for 
itself, assuming in the process the role of protector of the Americas.

  

RETURN

The mounting pressure Correia da Serra suffered from America’s more radical 
press on account of his stance on the issue of the self-determination of Central 
and South American republics and the activity of privateers complicated his life 
as Portugal’s diplomatic representative in Washington. American courts contin-
ued to give out lenient sentences to privateering captains and even releasing 
some of the violators of the Neutrality Act which had been enacted under Madi-
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son. His disappointment with the materialism of Americans is plainly visible in 
a letter to his English friend R. A. Salisbury, of the Linnean Society, in which he 
confesses his frustration with the values of a democratic polity such as that of 
the United States: 

I’m tired of five years of this laborious mission, and most heartily tired of 
democratic society. Rational Liberty can be fully enjoyed under other forms; 
do not believe half of what is said in Europe of this country, and of what 
they most ostentatiously publish and say themselves. They have the vanity of 
believing it all, but except in eagerness for money . . . they are not yet com-
parable to ripe European nations, and they are not less rotten. (Davis 74)

Unquestionably, Correia da Serra failed to understand the pragmatic reach of 
U.S. foreign policy at the time as far as the country’s strategic interests in the 
New World was concerned, including the projection of its power in the Western 
Hemisphere. However, he left a lasting impression on America’s cultured elites. 
When the Academy of Natural Sciences of Philadelphia found out the Abbé was 
leaving, it adopted a resolution in its September 26, 1820 session honoring the 
services rendered by Correia da Serra to American science, which clearly illus-
trates the high regard in which he was held: 

Be it resolved, That the Ac. of N.S. entertaining the highest sense of the char-
acter & services of Mr. Correa de Serra, feel the deepest regret on account 
of the expected departure, which will deprive (sic) of the example & support 
of so valuable a member - also Resolved, That the members of this society, 
flattering themselves that the Academy may continue to maintain a place in 
the regards & affections of their fellow member, do present to him their best 
& sincerest wishes, for his future happiness & welfare. (Davis 293)

With respect to Jefferson, it is only fair to assume that Correia da Serra must 
have expressed his gratitude and appreciation to him on a different occasion, 
in person, perhaps, as he only included a short paragraph on the subject of his 
impending departure to Europe in his last letter (October 20, 1820): “I cannot let 
go Judge Cooper to Monticello, without once more before I leave your country 
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expressing to you my strong attachment to you, of which you shall constant 
proofs as long as I live” (Davis 295). Thomas Jefferson, by contrast, wrote back 
wishing him farewell in more profuse terms (October 24, 1820):

I received your adieu with feelings of sincere regret at the loss we were to 
sustain, and particularly of those friendly visits by which you had made me 
so happy. I shall feel too the want of your council and approbation in what 
we are doing and have yet to do in our university. The last of my mortal 
cares, and the last service I can render my country. (Davis 297)

On November 11, 1820, Correia da Serra left from New York to England on 
board the Albion, accompanied by his son and a servant. From there he sailed on 
to Lisbon, where he arrived on August 6, 1821. Shortly thereafter, he recovered 
his old post of Perpetual Secretary of the Royal Academy of Sciences. yet, the 
political situation in the country would soon become extremely convoluted. The 
Portuguese monarch, D. João VI, and court, returned to Lisbon on July 3, 1822, 
and swore allegiance to a new Constitution more congenial with the liberal ideas 
of Correia da Serra. In that same year, he is elected to the Cortes to represent the 
town of Beja, no doubt a sign of recognition for his work as a diplomat and a 
man of science. However, the liberal Constitution of 1822 would not last long as 
on May 27, 1823, the Infante D. Miguel would lead a successful revolt aiming to 
restore an absolutist regime in the country, a movement known as Vilafrancada. 
Absolutism is restored and another attempt to bring the country in line with the 
more progressive constitutional monarchies of Europe fails. Once more the old 
obscurantist forces which had long held sway over the country are in control. We 
can only presume what a disappointment it must have been for Correia da Serra 
to see his country slip back again into the hands of the conservative forces which 
had made him an expatriate for most of his life. On September 11, 1823 as he 
sought relief for his medical condition in the thermal spa of Caldas da Rainha, 
unaware that worse times were still ahead for his native Portugal, he passed 
away. 
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INTRODUçÃO

No contexto de uma Nova Ordem Global Contemporânea (NOGC), profun-
damente marcada pelo movimento de Globalização que «simultaneamente se 
apresenta como estrutural na sua génese e presença; transversal nos seus efei-
tos e conjuntural na sua acção» (Balão, 2008: 109; 2011; 2014), os diversos 
acontecimentos que nas diferentes dimensões, esferas de acção e níveis de com-
plexidade se têm apresentado ao longo da história do passado e do presente da 
Sociedade Humana, e reflectido de modo mais relevante na conjuntura política 
do mundo em que vivemos são essenciais para a compreensão do quadro global 
em que nos posicionamos.

Apesar de não ser, em si mesmo, um assunto “novo”, o Árctico é hoje um as-
sunto de interesse global. Ali existem grandes jazidas de diamantes (Canadá), 
petróleo e gás natural (sobretudo em território onshore sob domínio russo). No-
vas e mais curtas rotas de navegação nas águas polares têm vindo a abrir-se (e 
outras se seguirão) para o transporte marítimo entre a Ásia e a Europa/América 
do Norte devido às alterações climáticas. A Northwest Passage “controlada” 
pelo Canadá (com o direito de acesso livre a ser disputado pelos Estados Uni-
dos da América) e a Northern Sea Route sob “mão férrea” russa (com a mesma 
liberdade de acesso a ser contestada por todos os restantes actores árcticos, bem 
como pela EU) constituem apenas duas pequenas antecâmaras das fricções que 
já se fazem sentir na região (Sevunts, 2017)  e do potencial de conflito efectivo 
que se vem desenhando em movimento que acompanha o ritmo dos efeitos do 
aumento das temperaturas que se fazem sentir naquela região (Huebert, 2010; 
Balão, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018). As rápidas transformações colocam-nos 
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diante de muitos desafios e possibilidades na gestão dos assuntos de interesse 
global. Resta saber qual a via que vai definir as regras do “jogo”.

Neste contexto, a abordagem que nos propomos desenvolver e aprofundar 
relativamente àquela região polar constitui um objecto de estudo que obedece 
a três requisitos, em nosso entender essenciais, para justificar a oportunidade 
desta problemática: é uma matéria inovadora, pertinente e actual.

De facto, num contexto global em que o paradigma teórico parece apontar no 
sentido da aposta, pelo menos formal, no multilateralismo e em que, por isso 
mesmo, as Organizações Internacionais (OI) em geral tendem a assumir uma 
relevância cada vez mais significativa, o problema das relações entre elas e, so-
bretudo, entre aquelas e os Estados que partilham fronteiras com o Árctico mere-
cem uma atenção renovada, bem como as relações entre estes Estados costeiros 
do Oceano Polar Árctico. Do mesmo modo, há que equacionar o interesse de 
outros Estados que, não partilhando fronteiras físicas, territoriais, com aquela 
zona do globo estão, ainda assim, e muito, interessados no que ali se passa. 
Dos efeitos directos das alterações climáticas nos ecossistemas passa-se muito 
rapidamente para os efeitos indirectos. E são estes últimos, sobretudo, que nos 
interessam.

A Política e a Estratégia dos EUA para o Árctico durante o período temporal que 
definimos para a nossa análise reveste-se de particular interesse pelo facto de se 
tratar, tão-só, de apurar qual o statu quo ante da Administração Trump que, de 
forma clara e inequívoca, se tem assumido (no mínimo) como céptica quanto à 
existência de alterações climáticas ao ponto de (o máximo) ter abandonado as 
conversações do Acordo de Paris (United Nations, 2018). 

Articulando aquelas que são as posições conhecidas da nova administração 
norte-americana em matéria ambiental com existência de um documento pro-
duzido pelo Serviço de Pesquisas do Congresso Norte-Americano, coordenado 
pelo Senador O’Rourke e actualizado em 25 de Outubro de 2018, intitulado 
Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress, e que se destina a 
proporcionar a todos os membros do Congresso o conhecimento necessário ao 



Sociedade de Geografia de Lisboa120 EUA e Portugal: o Eixo Atlântico

acompanhamento das discussões naquele órgão e à tomada de decisão esclare-
cida sobre matérias relativas à região do Árctico, considera-se estar em aberto 
uma de duas possibilidades: a produção de uma nova Política Nacional para o 
Árctico com a sucessiva Estratégia e Plano(s) de Acção(s), como se verificou 
relativamente a cada uma das anteriores; ou inexistência de instrumentos que 
definam os meios e instrumentos para a implementação da mais recente (2016).

Assim, o estudo que nos propomos apresentar é sistemático, comparativo e es-
peculativo. Sistematiza aqueles que são os principais objectivos, acções e linhas 
de força definidas por cada um dos documentos em análise; procura identificar 
os pontos de convergência e divergência passíveis de serem identificados num e 
noutro de modo a poder avaliar comparativamente (nomeadamente) o nível de 
aprofundamento e concretização expectáveis em cada um dos casos; discute a 
potencial eficiência dos documentos em face dos desafios conhecidos naquela 
região no tempo presente e especula de forma (ainda) exploratória quanto ao 
desenrolar dos acontecimentos na região em face dos interesses estratégicos dos 
restantes Estados costeiros (actores árcticos) mas, sobretudo, dos actores não-
árcticos, com destaque para a China.

A análise a desenvolver é perspectivista porque em face da complexidade do 
problema nos parece ser aquela que melhor nos permitirá concretizar os ob-
jectivos a alcançar, permitindo incorporar na nossa investigação e análise os 
contributos de diversas áreas disciplinares – da Ciência Política à Estratégia, das 
Relações Internacionais à Economia e à História, de entre outras possíveis.

OS EUA NO ÁRCTICO

Os Estados Unidos da América (EUA) são um Estado árctico com importantes 
interesses naquela região desde que, em 1867, adquiriram o Alaska – até então 
propriedade da Rússia. 

Muito embora já nessa época a segurança nacional e o desenvolvimento 
económico constituíssem interesses nevrálgicos para os EUA, alterações muito 
significativas se têm vindo a verificar desde então na arena política internacio-
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nal, a par com desenvolvimentos ambientais, científicos e tecnológicos que, em 
conjunto com o aumento da interdependência global, criaram novas prioridades 
e oportunidades para os EUA mas, também, para as restantes nações árcticas (e 
não-árcticas).

Os interesses norte-americanos na região são diversificados e exigentes, pas-
sando pela segurança nacional e internacional, protecção ambiental, desenvolvi-
mento sustentável, promoção da cooperação e colaboração com os outros sete 
actores árcticos, envolvendo as populações indígenas do Alaska nas decisões 
que as afectam, para além de apoiar e promover a pesquisa científica na região.

In: gaylord (2009)

O Departamento de Estado dos EUA lidera o desenvolvimento da política nacional 
árctica e trabalha com outras agências governamentais na promoção e implementa-
ção dos objectivos centrais definidos naquele âmbito (US Department of State, s/d):
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1. Articular as necessidades de interesse nacional dos EUA;

2. Proteger o ambiente árctico e contribuir para a preservação dos seus recursos 
vivos;

3. Assegurar a gestão ambientalmente sustentável dos recursos naturais e o de-
senvolvimento económico da região;

4. Fortalecer as instituições de modo a assegurar condições propícias à coop-
eração entre as oito nações árcticas; 

5. Envolver as comunidades indígenas do Árctico nas decisões sobre questões 
que as afectem de forma directa;

6. Desenvolver investigação e monitorização de questões ambientais, ao nível 
local, regional e global.

A Directiva Presidencial datada de 9 de Janeiro de 2009 e publicada três dias 
depois “establish[ing] the policy of the United States with respect to the Arctic 
region and direct[ing] related implementation actions.”, mereceu a dupla “cat-
egorização” de National Security Presidential Directive (NSPD) 66 e Homeland 
Security Presidential Directive (hSPD) 25 (The White house, 2009). Este docu-
mento resultou da cooperação inter-agências e substituíu, para o Árctico (mas 
não para a Antártida), a Directiva Presidencial de 1994 que definia a Política 
norte-americana para aquelas duas regiões polares, publicada em 9 de Junho 
daquele ano (The White house, 1994). Entre outros aspectos, o documento de 
2009:

1. Define que os EUA são uma nação Árctica, com uma grande variedade de 
incontornáveis interesses na região;

2. Identifica seis grandes objectivos políticos centrais na região;

3. Descreve os interesses norte-americanos de segurança e defesa no Árctico;
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4. Discute várias questões relacionadas com o Árctico, incluindo a governance  
internacional; a extensão da plataforma continental e limites/fronteiras; pro-
moção da cooperação científica internacional; transporte marítimo; assuntos 
económicos, incluindo energia; protecção ambiental e conservação dos re-
cursos naturais.

Em Maio de 2013, o Presidente Barack Obama, na sequência desta mesma “du-
pla” Directiva, define uma Estratégia Nacional para a Região do Árctico (The 
White House, 2013) com o objectivo de implementar a Política Árctica de 2009 
através de orientações, definição de prioridades e sincronizando esforços con-
centrados em três linhas prioritárias: 

1. Proteger os interesses de segurança dos EUA, quaisquer que eles sejam e 
onde quer que eles estejam em causa;

2. Promover a gestão responsável dos recursos;

3. Incentivar a cooperação internacional.

Os Estados Unidos é, enquanto membro, parte activa e influente do Conselho do 
Árctico (https://arctic-council.org/index.php/en/), o primeiro fórum intergover-
namental para a diplomacia no, do e para o Árctico e cuja Presidência ocupou 
duas vezes: 18 de Setembro de 1998  a 13 de Outubro de 2000 e entre 24 de Abril 
de 2015 e 11 de Maio de 2017.

O tema principal da primeira presidência foi a saúde humana, e os EUA junta-
mente com os restantes sete actores árcticos lançaram o Sistema Internacional de 
vigilância Circumpolar, liderado pelos Centros norte-americanos de Controlo e 
Prevenção de Doenças e que abrange toda a região (Parkinson, Bruce, & Zulz, 
2008). Também durante a sua primeira presidência do Conselho do Árctico, os 
EUA lançaram o Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), a primeira ferra-
menta científica capaz de avaliar os efeitos das alterações climáticas no Árctico, 
e que foi concluída durante a presidência da Islândia em 2004.
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A temática definida para a segunda presidência dos EUA foi “Um Árctico: 
Oportunidades, Desafios e Responsabilidades partilhadas”, tendo sido acom-
panhada por um número significativo de projectos e iniciativas organizadas 
em torno de três sub-temas: Arctic Ocean Safety; Security and Stewardship; 
Addressing the Impacts of Climate Change; e Improving Economic and Living 
Conditions. Durante este período, os EUA e a Rússia partilharam a presidên-
cia de uma task force dedicada à cooperação científica sob os auspícios do 
Conselho do Árctico e que originou um “Acordo para o Desenvolvimento In-
ternacional da Cooperação Científica no Árctico”. Os Ministros dos Negócios 
Estrangeiros assinaram este acordo por ocasião da reunião Ministerial do Con-
selho do Árctico, em 11 de Maio de 2017, em Fairbanks, no Alaska (Arctic 
Council, 2017). Merecem destaque durante esta segunda presidência alguns 
outros outputs como, por exemplo: Telecommunications Infrastructure in the 
Arctic:  A Circumpolar Assessment; uma actualização da Assessment of Snow, 
Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA); um Summary of Progress 
and Recommendations referentes à redução de emissões de carbono e metano; 
o State of the Arctic Marine Biodiversity Report (SAMBR); uma Estratégia e 
Plano de Acção relativos às Arctic Invasive Alien Species (ARIAS); e um Arc-
tic Resilience Action Framework (ARAF).  

Foi em Dezembro de 2016, precisamente no período final da segunda presidên-
cia norte-americana do Conselho do Árctico, que o Departamento de Defesa dos 
EUA, em face das transformações em curso na região e dos desafios a elas as-
sociados, preparou um documento que intitulou Report to Congress on Strategy 
to Protect United States National Security Interests in the Arctic Region (US De-
partment of Defense, 2016). A nova estratégia nele contida constitui uma versão 
actualizada da sua antecessora de 2013 (US Department of Defense, 2013). Este 
documento estratégico apresenta aquela que parece ser uma Estratégia mais de-
talhada no que concerne aos meios susceptíveis de serem disponibilizados para 
a concretização dos interesses norte-americanos na região, à identificação dos 
retrocessos, desafios e tensões no Árctico.
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A NATIONAL STRATEGY FOR THE ARCTIC REGION 

O Sumário Executivo deste documento datado de Maio de 2013 começa com 
uma citação retirada da Estratégia Nacional de Segurança dos EUA: “[Arctic 
Interests:] The United States is an Arctic Nation with broad and fundamental 
interests in the Arctic region, where we seek to meet our national security needs, 
protect the environment, responsibly manage resources, account for indigenous 
communities, support scientific research, and strengthen international coopera-
tion on a wide range of issues.” (The White house, 2010: 50). 

Na definição desta Estratégia Nacional para o Árctico (The White House, 2013), 
o Presidente assume que, do ponto de vista político, a mesma se destina a posi-
cionar os EUA para responder de forma efectiva aos desafios e oportunidades 
resultantes do significativo aumento de actividade na região, em resultado da di-
minuição de gelo e do emergir de uma nova realidade ambiental naquela região 
polar. Para o cumprimento dos objectivos identificados como estratégicos para 
os EUA, é assumida a relevância da concentração do esforço nas oportunidades 
e nas acções a desenvolver considerando, em simultâneo, duas dimensões: mul-
tinível e multiescala. 

São três as linhas de acção definidas (2): 

1. Perseguir os interesses dos Estados Unidos – no estrito respeito do Direito 
Internacional e reforçando as infraestruturas e meios norte-americanos na 
e para a região como garantia de prossecução do espectro amplo de activi-
dades a serem ali desenvolvidas em segurança e que podem ser comerciais, 
científicas, de defesa nacional, ou outras.

2. Garantir a exploração do Árctico de forma responsável – para tal é defendida 
a institucionalização de uma gestão integrada da região, cartografar o Árc-
tico e apostar na articulação entre a investigação científica e o conhecimento 
tradicional para potenciar o conhecimento sobre a região.

3. Fortalecer a Cooperação Internacional -  quer através de relações bilaterais, 
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quer multilaterais, procurando conciliar interesses, promover a partilha da 
prosperidade dos Estados do Árctico, proteger o ambiente árctico e  promov-
er a segurança regional, ao mesmo tempo que se assumia o compromisso de 
reavaliar a posição dos EUA relativamente à Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (UNCLOS).

Os princípios orientadores desta Estratégia centram-se na:

1. Preservação da Paz e da Estabilidade – assegurar a preservação da região 
do Árctico como uma área livre de conflito, agindo em concertação com os 
aliados, parceiros e outros stakeholders. A liberdade de acesso e resolução 
pacífica de conflitos são assumidos como preocupações fulcrais.

2. Processo de tomada de decisão assente na melhor informação disponível – 
preocupação com o Conhecimento assente no Saber/Saber e no Saber/Fazer 
ocupando uma centralidade inquestionável, referenciando a importância do 
conhecimento tradicional (BOEM Ocean Science, 2012: 4)1como um con-
tributo incontornável.

3. Investir em Acordos Inovadores – apostar em parcerias com o Estado do 
Alaska, Estados Árcticos, parceiros internacionais e sector privado para de-
senvolver, gerir e alavancar meios de forma mais eficiente.

4. Coordenação com os povos nativos do Alaska – reconhecer a importância e 
promover a articulação com, assim como a participação dos povos/comuni-
dades indígenas nos projectos que, directamente, lhes digam respeito. 

As principais preocupações manifestas no documento passam pela salvaguarda 
dos interesses dos EUA na região polar boreal, assentes em valores como a liber-

1  “(…) body of evolving practical knowledge based on observations and personal experience of local residents over an 
extensive, multi-generational time period. [it] typically finds expression in a specific environmental context, as technical 
mastery or expertise that promotes survival and well-being in that location and is shared primarily through kinship or 
household networks. By definition, [it] is local rather than global in scope; it favors a dynamic rather than rigid approach 
to understanding; it is based on experience rather than innate qualities; and it is unevenly accumulated among residents. 
(…)”
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dade, a segurança, o multilateralismo e a paz. A perspectiva predominante parece 
ser a de que as estratégias a desenvolver para garantir tais propósitos  deverão ser 
adaptativas considerando, portanto, a dinâmica da conjuntura, as exigências dos 
megatrends e os desafios que, em articulação com os mesmos, se vão colocando.

Em 2013, a Administração norte-americana destacava já a relevância do sensível 
equilíbrio existente no ambiente da região em geral e nos respectivos ecossiste-
mas em particular defendendo, por isso mesmo, um “common spirit and shared 
vision” (2013: 4) de parcerias pacíficas numa clara menção a um futuro que pos-
sa permitir a coordenação de esforços internacionais, investimentos e parcerias 
público-privadas (numa analogia com a estação espacial internacional) (Balão, 
2017) conducente a resultados optimizados para toda a humanidade mas, em 
particular, para os actores e povos do Árctico (acrescentaríamos nós).

A estimativas relativas a reservas de petróleo, gás natural, recursos minerais e 
outros elementos raros constitui (para além da água doce), obviamente, uma 
razão de per se suficientemente estimulante para manter as atenções de todo 
o mundo (mas, sobretudo, dos actores com interesses e capacidade efectiva de 
acesso e exploração) focadas na região. As novas rotas (Northwest Passage, jun-
to ao Canadá; a Northern Sea Route, junto à Sibéria e a Transpolar Sea Route) 
constituem elemento de interesse adicional, de grande relevância e particular 
impacto. 

A sua utilização permite reduzir os tempos de viagem em vários dias – com todas 
as vantagens conexas associadas a tal facto  (como, por exemplo, a redução de 
emissões de CO2, redução dos custos de transporte, redução do risco de pira-
taria, ... ). Mas, é certo que nem tudo são vantagens. O aumento dos custos dos 
seguros, a escassez de meios de Busca de Salvamento (SAR), a inexistência de 
cartografia de grande parte dos fundos do Oceano Árctico, de entre outros riscos, 
são questões maiores que há que considerar.

Por isso, é assumido no documento de 2013 que é imperativo que os EUA es-
tabeleçam de forma proactiva as suas prioridades e objectivos naciomais para a 
região do Árctico (5).
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Neste sentido, foram definidas como linhas de acção, no quadro da Prossecução 
dos interesses dos Estados Unidos na região do Árctico (6,7):

1. Desenvolver infraestruturas e capacitação estratégica – preocupação centra-
da na infraestrutura regional capacitada para responder em face do aumento 
da actividade humana e comercial na região árctica.

2. Aumentar a capacidade de alerta no árctico – aposta na partilha de infor-
mação marítima com os diversos stakeholders para aumentar a implemen-
tação de medidas e actividades relacionadas, nomeadamente, com o acordo 
assinado pelos Estados Árcticos no âmbito da Busca e Salvamento (Arctic 
Council, 2011).

3. Preservar o princípio da liberdade no acesso ao Mar (Freedom of the Seas) 
na região Árctica – apostando no desenvolvimento da Governance do mar, 
em benefício do desenvolvimento de parcerias estratégicas que possam con-
tribuir para a promoção de um sistema de transportes marítimos seguro, efi-
ciente e livre, assente em soluções inovadoras e de baixo-custo.

4. Salvaguardar o futuro da Segurança Energética dos EUA. 

No que se refere ao objectivo de Garantir a exploração do Árctico de forma re-
sponsável, a actuação dos EUA passaria por:

1. Proteger o ambiente árctico e conservar os recursos naturais da região Árc-
tica;

2. Apostar num sistema de gestão integrada para equilibrar o desenvolvimento 
económico, a protecção ambiental e os valores culturais – contando, para tal, 
com uma estratégia assente na coordenação entre os vários departamentos e 
agências federais, assim como com os diversos parceiros envolvidos;

3. Aumentar o Conhecimento sobre o Árctico através da investigação científica 
e do Conhecimento tradicional – assumindo, assim, e de forma clara, a rele-
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vância do costume e da tradição como fonte de conhecimento, conducente à 
facilitação de uma acção informada;

4. Cartografar a região Árctica – com o grande objectivo de garantir uma 
navegação segura e, simultaneamente, contribuir para identificar as áreas 
ecológicas sensíveis, assim como as reservas de recursos naturais.

Em  matéria de fortalecimento da Cooperação Internacional, é assumido que 
o que sucede na região Árctica pode ter impactos muito significativos para os 
interesses de outros Estados Árcticos em particular, e para a Sociedade Interna-
cional como um todo (8).

Assim, e neste contexto, foram definidos quatro objectivos

1. Prosseguir acordos que permitam  promover uma prosperidade partilhada 
nos Estados Árcticos;

2. Envidar esforços, através do Conselho do Árctico, para promover os inter-
esses dos EUA na região (9);

3. Reavaliar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;

4. Cooperar com os Stakeholders – merecem destaque, aqui, os actores e Esta-
dos não-árcticos (10).

Os princípios orientadores da abordagem dos EUA à região do Árctico assentam 
numa abordagem que é definida como holística e sem deixar de ter sempre pre-
sente e respeitar as necessidades das comunidades indígenas e os interesses dos 
Estados Árcticos (10-11):

1. Salvaguardar a Paz e a Estabilidade;

2. Tomar as decisões com recurso à melhor informação disponível;
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3. Prosseguir soluções inovadoras;

4. Consulta e coordenação com os nativos do Alaska.

Em suma, a Estratégia Nacional dos EUA para a região do Árctico, em 2013, 
buscava uma abordagem inovadora que permitisse gerir e responder aos desafios 
de uma região em profunda e acelerada mudança. Para tal, apostava em pensa-
mento inovador que incluísse e gerasse novos modelos cooperativos multinacio-
nais e público-privados (11).

A DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) ARCTIC STRATEGY

Tendo em vista a operacionalização da Estratégia Nacional dos EUA para a 
Região do Ártico (2013), que acima caracterizámos e que foi emanada da Casa 
Branca – constituindo, por isso, em si mesma, um documento de Política -, foi 
definida em Novembro do mesmo ano a Estratégia do Departamento de Defesa 
(DoD) para o Árctico (Department of Defense, 2013).

Esta estratégia “operacional” – se assim quisermos chamar-lhe para a distinguir 
do documento político da Casa Branca -  reconhece a importância das trans-
formações em curso no Árctico, nomeadamente no que se refere ao potencial 
impacto que encerra no domínio da Segurança. No entanto, considerando que 
foi assumido pelo Presidente Barack Obama no referido documento politico que 
“The Arctic region is peaceful, stable, and free of conflict” (The White House, 
2013), constitui objectivo central da Estratégia “operacional” “to ensure this ob-
servation remains true for future generations” (Department of Defense, 2013).

O Sumário Executivo do documento em análise define que os desafios à Se-
gurança no Árctico abrangem um espectro amplo, que inclui extracção de re-
cursos, comércio, ciência e defesa nacional (2). Além disso, as actividades de 
cooperação no domínio da segurança ou outras formas de articulação “militar-
a-militar” estabelecem, definem e mantêm as relações e parcerias internacionais 
tão necessárias para responder aos desafios nesse domínio, ao mesmo tempo 
que contribuem para reduzir o potencial de fricção subjacente à multiplicidade 
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de interesses cuja conciliação é sempre difícil. Por isso, é assumido pelo DoD 
nesta ocasião e contexto que o treino e as operações numa base rotineira são para 
manter, contribuindo igualmente para monitorizar o ambiente em transformação, 
rever a respectiva avaliação do statu quo e pôr em prática as acções necessárias 
em função das condições existentes.

Esta estratégia identifica aquele que é o “estado-final” desejado pelo De-parta-
mento de Defesa para o Árctico: “a secure and stable region where U.S. national 
interests are safeguarded, the U.S. homeland is protected, and nations work co-
operatively to address challenges.” (2). Do mesmo modo, o documento procura 
articular dois objectivos complementares: “Ensure security, support safety, and 
promote defense cooperation, and prepare to respond to a wide range of chal-
lenges and contingencies – operating in conjunction with other nations when 
possible, and independently if necessary – in order to maintain stability in the 
region.” (2). Esta abordagem do DoD assume, igualmente, que se verifica ex-
istir na região um nível relativamente baixo de ameaça militar: “(...) in a re-
gion bounded by nation States that have not only publicly committed to working 
within a common framework of international law and diplomatic engagement2, 
but have also demonstrated the ability and commitment to do so.” (4).

Muito embora o Departamento de Estado norte-americano seja o responsável 
pela liderança das relações diplomáticas regionais, o Departamento de Def-
esa desempenha um importante papel em tudo o que se refere à cooperação 
multilateral em matéria de segurança, assim como na resposta a pedidos de as-
sistência por parte de parceiros inter-agências ou internacionais, dentro ou fora 
do Árctico. Assim, e apesar de a concretização dos objectivos de sustentação à 
prossecução do “estado-final” desejável para o Árctico estar sujeita às contigên-
cias resultantes de restrições fiscais e prioridades globais do DoD, este órgão 
considera ser de aposta fundamental a identificação de interesses mútuos com 
base nos quais seja possível edificar relações estratégicas e encorajar parcerias 
ao nível operacional, susceptíveis de promover soluções inovadoras e economi-
camente viáveis, assim como a partilha da responsabilidade no Árctico. Ciên-

2  Cfr. Declaração de Ilulissat, 28 de Maio de 2008. 
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cia e a Tecnologia são, assim, considerados os domínios onde as oportunidades 
de cooperação não problemática são susceptíveis de gerar maiores outputs (5). 
Além disso, as iniciativas de investigação nesta área são coordenadas pelo DoD 
com o Interagency Arctic Research Policy Committee (IARPC).

No que diz respeito à abordagem estratégica proposta pelo DoD tendo em vista 
cumprir os objectivos definidos na National Strategy for the Arctic Region (The 
White House, 2013),  a mesma assume como uma das principais preocupações o 
aumento da actividade humana no Árctico (7). Nesse sentido, as parcerias estra-
tégicas são consideradas como o centro de gravidade para garantir uma abertura 
pacífica da região  e, nesse sentido, assegurar o “estado desejado” definido por 
este Departamento para a região. As questões de segurança são, igualmente e 
por essa razão, determinantes na proposta estratégica, objectivos, planos, meios 
e acções em análise. Interessante é constatar a “leitura” proposta relativamente à 
articulação entre as competências do Conselho do Árctico e as questões relacio-
nadas com a segurança tecendo considerações, nomeadamente, sobre questões 
de soft security (7), mas sem propor alternativas para a hard, smart ou, até, 
©sharp security (Balão, 2018a). 

Um dos aspectos inovadores desta Estratégia reside no facto de a mesma iden-
tificar três períodos temporais a serem considerados no planeamento com vista 
à implementação: “the near-term (presente day-2020); mid-term (2020-2030); 
and far-term (beyond 2030).” (8). O mesmo documento esclarece, ainda, que a 
razão subjacente a esta opção se deve à incerteza nas projecções das alterações 
climáticas. De qualquer modo, é assumido que o maior acesso proporcionado 
pela diminuição no gelo aumenta a viabilidade do Árctico funcionar como uma 
avenida de aproximação à América do Norte por parte daqueles “with hostile 
intente toward the U.S. homeland” (8), pelo que o DoD permanecerá preparado 
para detectar, deter, prevenir e derrotar quaisquer ameaças procurando, nessa de-
manda, usar os recursos disponíveis com a máxima eficiência, sendo assumidos 
como âmbitos de responsabilidade do DoD todos os espaços/domínios: ar, terra, 
mar, espaço e  ciberespaço.

Constata-se que a preocupação com as questões fiscais e orçamentais está, tam-
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bém, sempre presente. Aliás, é assumida a necessidade da opção pela técnica dos 
“pequenos passos”: “As the Department downsizes to meet budgetary targets, 
it will have to prioritize engagements for the resulting smaller force. (...)” (12) 
não apenas por razões económicas mas, também, porque a capacitação militar é 
uma questão sensível, que deverá ser tratada com prudência para não transmitir 
uma mensagem susceptível de ser mal interpretada e cuja difusão pelos media 
possa provocar uma reacção consequente na opinião pública que, por sua vez, 
possa espoletar uma “corrida às armas” que colocaria em causa as abordagens 
cooperativas existentes (13). 

O documento conclui com o reconhecimento da “(...) growing geostrategic im-
portance of the Arctic.” (14).

O DEPARTMENT OF DEFENSE REPORT (DOD) TO CONGRESS ON 
STRATEGY TO PROTECT UNITED STATES NATIONAL SECURITY INTER-
ESTS IN THE ARCTIC REGION (TBC)

Este novo documento, datado de Dezembro de 2016, assume no seu Sumário 
Executivo, que o DoD continua empenhado em colaborar com os aliados e par-
ceiros de modo a promover uma abordagem equilibrada ao aumento da segu-
rança na região do Árctico (Departamento de Defesa, 2016: 2).  Esclarece, ainda, 
que esta proposta assenta nas National Security Presidential Directive (NSPD) 
66 e Homeland Security Presidential Directive (hSPD) 25, Arctic Region Policy 
(The White house, 2009), assim como na 2013 National Strategy for the Arctic 
Region (The White House, 2013). Acrescenta, ainda, que a Estratégia do De-
partamento de Defesa para o Árctico, de 2013 (Departamento de Defesa, 2013) 
assentava nos referidos documentos, fundamentais (Departamento de Defesa, 
2016: 2). 

Esta actualização da estratégia de 2013 do DoD surge na sequência de um re-
querimento da Secção 1068 do Acto de Autorização de Defesa Nacional para o 
ano fiscal de 2016 (Congress, 2015) e tendo em consideração as significativas 
alterações no ambiente de segurança internacional. Esta proposta refina o “re-
sultado final” definido pelo DoD como desejável para o Árctico: “a secure and 
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stable region where U.S. national interests are safeguarded, the U.S. homeland is 
defended, and nations work cooperatively to address challenges.” (Department 
of Defense, 2016: 2).

Em comparação com o documento de 2013 que a antecedeu, esta proposta inclui 
um anexo classificado que supomos referir-se a matéria de natureza militar: “The 
update of the strategy follows a bipartisan push in the Senate Armed Services 
Committee for a more detailed and robust defense strategy in the region. Sena-
tors Dan Sullivan (R-AK) and Angus King (I-ME) sponsored an amendment to 
the Fy2016 National Defense Authorization Act (NDAA) requiring an updated 
military strategy for the protection of United States national security interests in 
the Arctic region. After nearly two years of advocacy and bipartisan efforts, I am 
pleased that we finally have a much more serious military strategy for the Arctic 
region, said Senator Sullivan in a press release.” (grønning, 2017).

Por outro lado, o mesmo document apresenta um ajuste no que se refere aos 
períodos temporais a considerar em termos de planeamento e acção: “(...) near-
term refers to the timeframe from the present to 2023, during which DoD will 
operate with current forces and execute resources programmed across the Fu-
ture years Defense Program (FyDP). The mid-term (2023-2030) and far-term 
(beyond 2030) are also addressed where relevant to global posture and force 
development. Timeframes are approximate due to uncertainty about future envi-
ronmental, economic, and geopolitical conditions and the pace at which human 
activity in the Arctic region will increase.” (Department of Defense, 2016: 2).

No que se refere aos meios a considerar para a implementação da Estratégia 
Nacional para a Região do Árctico cumpre destacar, de entre as “actualizações”, 
a  que se refere ao robustecer da dissuasão quer na esfera interna quer externa.

Os objectivos e princípios definidos em 2013 mantêm-se mas, subsiste um re-
forço em matéria de assumpção do conhecimento tradicional, cuja importância 
passa a ser reconhecida sob a forma de “(...) DoD tribal consultation policy as 
applicable.” (3).
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No que se refere aos objectivos militares no apoio aos interesses nacionais as-
sume-se que a: “(…) U.S. national security interests include such matters as 
missile defense and early warning; deployment of sea and air systems for strate-
gic sealift, strategic deterrence, maritime presence, and maritime security opera-
tions; and ensuring freedom of navigation and overflight.” (3). Nesse sentido, 
e considerando que um crescente número de nações – árcticas e não árcticas 
– estão envolvidas em pesquisa, transporte, exploração e extracção de recursos,   
turismo, pesca e outras actividades comerciais nas águas do Árctico, é funda-
mental que os exercícios e operações nas latitudes mais elevadas  com os par-
ceiros e aliados de modo a desenvolver e manter proficiência operacional em 
todos os domínios seja assegurada. No mesmo sentido merecem, igualmente, 
destaque os treinos e exercícios multilaterais e bilaterais onde a interoperabili-
dade, o desenvolvimento e prática de tácticas, técnicas e procedimentos comuns 
para operações em clima de frio extremo são levados a cabo, quer na região do 
Árctico, quer em áreas adjacentes (6).

Um dos aspectos mais inovadores desta Estratégia de 2016 reside no facto de 
identificar os pontos de fricção existentes na região. Ou seja, contrariando aquele 
que é, usualmente, o discurso do mainstream, este documento aponta para os fo-
cos de fricção que contêm em si mesmos o potencial de conflito (independente-
mente da sua intensidade). Entre os EUA e o Canadá (e a restante sociedade 
internacional) por causa das “classificação” das águas entre as ilhas do Canadá 
Árctico, incluindo as da Northwest Passage (que o Canadá reclama como sendo 
historicamente águas internas, enquanto os EUA reclama ser um estreito inter-
nacional); entre a Rússia e os EUA (e a restante sociedade internacional que não 
reconhece o estatuto de águas internas aos três estreitos ao longo da Northern 
Sea Route). Também as reivindicações relativas ao reconhecimento dos direitos 
à extensão das plataformas continentais poderá criar fricções [envolvendo, no-
meadamente, a disputa pelo Pólo Norte – Canadá, Rússia] que, com o constante 
degelo e dependendo da decisão da Comissão das Nações Unidas responsável 
por apreciar os pedidos e tomar as decisões, poderão vir a assumir, no médio-
longo prazo, proporções mais ou menos significativas. O mesmo se aplica aos 
actors não-árcticos e aos interesses geopolíticos e geoestratégicos associados à 
região: “In the mid-to far-term, as ice recedes and resource extraction technol-
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ogy improves, competition for economic advantage and a desire to exert influ-
ence over an area of increasing geostrategic importance could lead to increased 
tension. These economic and security concerns may increase the risk of disputes 
between Arctic and non-Arctic nations over access to Arctic shipping lanes and 
natural resources (7).

Outro dos aspectos que merece destaque neste documento refere-se à clara men-
ção à acção da Rússia na Ucrânia, Geórgia e Moldávia, assim como aos esfor-
ços desenvolvidos no sentido de intimidar os seus vizinhos. Curioso é constatar 
que o documento em causa afirma que poucas actividades ou investimentos têm 
lugar na região do Árctico propriamente dita (Balão, 2015) – até porque mais 
adiante no mesmo documento assume que o papel do DoD “(...) in enhancing the 
regional security cooperation takes on new salience in light of Russia’s aggres-
sive and destabilizing behavior along its periphery and its investment in military 
facilities and capabilities within the Arctic.(...)” (12) - muito embora se recon-
heça que as primeiras sinalizam um regresso à dissuasão e à criação de capacid-
ade de agressão contra os EUA e os seus aliados no Árctico, assim como noutras 
regiões (10). Tal statu quo obriga a que o DoD continue a levar a cabo treinos 
e exercícios no Árctico assim como noutros locais e avaliará a posição de força 
necessária considerando o nível de alterações ambientais e desafios geopolíticos. 
Além disso, é preciso não esquecer a importância geoestratégica do Árctico que 
: “(…) leads to the requirement to enhance exercises and training in the Arctic 
as well as in the GIUK3 gap and its approaches. Conducting exercises in a polar 
environment helps identify needed capabilities, builds operational expertise, and 
supports development of suitable TTPs. This facilitates development of extreme 
cold weather (-60 degrees Fahrenheit / -51 degrees Celsius) capabilities as well 
as TTPs applicable to other cold weather regions of the world. The span and 
scope of Arctic exercises must adapt to an evolving Arctic to ensure that DoD 
is capable of providing properly trained and equipped forces where and when 
needed. Expanding the scope and complexity of Arctic exercises with allies and 
partners is increasingly important in light of changes in the geostrategic environ-
ment since 2013.” (10). 

3  Greenland-Iceland-UK.
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E reforça, no que se refere à capacitação militar, que o “DoD will focus on enhanc-
ing the military’s ability to operate in the Arctic consistent with the rate of change 
in the region. This includes anticipated changes in the physical and geopolitical 
environment as well as the threat environment in the mid- to far-term. DoD will as-
sess emerging operational requirements identified through its established planning 
and programming processes to develop capabilities necessary for future operations 
in the Arctic. The effort will be informed by assessments of the capabilities and 
limitations of potential adversaries, allied and partner contributions, and the lead-
time necessary to field new capabilities.” (12).

É assumido de forma expressa na Estratégia que os desafios fundamentais iden-
tificados no documento de 2013 persistem, pelo que há que garantir os investi-
mentos necessários à capacitação do Estado para os enfrentar e responder com 
sucesso. Um dos mais prementes desafios é o que se prende com a sobrevivência 
em condições extremas como as que caracterizam o clima na região (14).

Um elemento de referência adicional é o que diz respeito à Organização do Trat-
ado do Atlântico Norte (OTAN/NATO): no documento do DoD dos EUA afirma-
se que os aliados e as nações próximas como os Enhanced Opportunity Partners 
(EOPs)4 também partilham valores e comuns e abordagens cooperativas à defesa 
e segurança na região. Os EUA desenvolvem relações de cooperação militar com 
os países nórdicos que são muito consistentes, tais como os treinos em condições 
de clima extremo e de operações aéreas no Árctico. A elevada capacidade e in-
teroperabilidade tecnológica das Forças Armadas nórdicas, conjugadas com a 
sua localização geográfica torna-os parceiros militares extremamente valiosos.

Além disso, o DoD juntamente com os seus aliados e parceiros estão a equacio-
nar parcerias para programas de satélites de comunicações existentes ou futuros, 
assim como para partilha de informação e ferramentas que permitam dar res-
posta a necessidades operacionais existentes ou futuras, no Árctico. 

4 Enhanced Opportunity Partners (EOPs) – grupo criado pela NATO na Cimeira de Gales de 2014. Os Estados que fazem 
parte deste grupo estão mais envolvidos no processo de tomada de decisão da NATO através da participação em proces-
sos de consulta prévios e de alto nível. São eles a Austrália Finlândia, Geórgia, Jordânia e Suécia.
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Assim, o DoD assume nesta estratégia que continuará a apoiar os aliados e par-
ceiros para garantir a manutenção da segurança e estabilidade no Árctico, acres-
centando que, sempre que possível, tais actividades deverão complementar os 
esforços prosseguidos pela UE e pela OTAN para os mesmos objectivos.  

CONCLUSÃO 

De facto, não restam dúvidas de que o foco desta Estratégia de 2016 aponta 
como preocupação central assegurar que o aparelho militar em geral e as Forças 
Armadas em particular possam ser dotadas dos meios (para além de garantir a 
sua capacitação, quer em termos humanos, técnicos, de infra-estruturas críticas 
ou outros) necessários para enfrentar os (novos) desafios geopolíticos e geoes-
tratégicos no Árctico em particular mas, também, em qualquer outro lugar do 
mundo.

A mensagem dirigida ao poder político parece-nos não poder ser mais clara. 

Em claro contraste com o “tom” optimista e “morno”, ainda expectante relati-
vamente à “bondade”, “boa-vontade” e “bom-senso” dos actores internacionais 
em geral e dos actores do Árctico em particular, relativamente a questões rel-
evantes mas sempre sensíveis - as alterações climáticas, o aquecimento global, a 
comunhão de interesses, a paz, ... – das estratégias de 2013, quer a Política (The 
White House, 2013), quer a Militar (Department of Defense, 2013) -, a estraté-
gia militar conforme proposta pelo DoD em 2016 distancia-se claramente desse 
paradigma.

Trata-se, a nosso ver, de um documento “musculado”, resultante daquilo que nos 
parece que terá sido uma avaliação e análise pragmática (e, quiçá, realista) do 
real statu quo das capacidades militares norte-americanas em matéria de espaço 
Árctico.

Na verdade, comparar os meios – sejam eles quais forem – do actor árctico EUA 
com os dos seus pares Canadá e Rússia, por exemplo, constitui um exercício 
de inevitável reconhecimento de posição fragilizada, para não assumir taxativa-
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mente, que é vulnerável. Em matéria de navios quebra-gelo está muito abaixo 
do que seria necessário, até para uma navegabilidade e operabilidade “normal” 
em matéria de infra-estruturas críticas na região (US Department of Homeland 
Security, 2016).

Por outro lado, não são apenas os actores árcticos que representam um desafio 
sério à tão-ambicionada supremacia norte-americana no árctico (como em todo 
o mundo). De facto, as sanções económicas impostas à Rússia desde 2014 – tam-
bém pela União Europeia (EU) – não apenas não impediram que os seus inves-
timentos no árctico continuassem a crescer, como favoreceram a aproximação 
entre a China e a Rússia. Considerando os investimentos da China no mundo e 
que, desde 2013, é membro observador do Conselho do Árctico, que já possui 
um navio quebra-gelo com capacidade nuclear (Xue Long) (Balão, 2018), que 
possui já uma Estratégia para o Árctico onde deixa muito claros os seus objecti-
vos geopolíticos e geoestratégicos relacionados com a região e que, além disso, 
definiu uma Grande Estratégia Nacional (mais conhecida pela designação de 
Belt and Road Initiative) que passa pelo Árctico, pela Europa, por África e pela 
América Latina, parece-nos ser do maior interesse norte-americano recuperar 
os ensinamentos da geopolítica clássica e revisitar, por exemplo, Sir Halford 
Mackinder e o  Almirante Thayer Mahan (de entre outros, mais “novos” cuja 
“utilidade” é indiscutível, como S. B. Cohen ou Zbigniew Brzezinski). 

Finalmente, considerando que na Estratégia Nacional de Segurança dos EUA, 
publicada em  Fevereiro de 2015, a palavra “Arctic” é referida três vezes em 
articulação com questões relacionadas com as alterações climáticas e desafios 
ambientais, com a relevância para a Cooperação Científica e com os Recursos 
Energéticos, respectivamente (The White House, 2015: 12, 13 e 16) e que na 
Estratégia Nacional de Segurança dos EUA, publicada em Dezembro de 2017, 
a palavra “Arctic” surge mencionada apenas uma vez, em articulação com o 
multilateralismo, os fora internacionais e as regulações associadas a espaços 
de poder (The White House, 2017: 40), parece-nos inevitável  concluir que (e 
apesar de todo o trabalho de sistematização de necessidades e respectiva justi-
ficação que dá corpo à Estratégia (militar) para o Árctico “definida” em 2016 
pelo Departamento de Defesa norte-americano), os EUA continuarão aquém dos 
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seus pares árcticos e (muito possivelmente) não-árcticos, em matéria de pre-
sença efectiva, mobilidade e capacidade de exploração da região (caso os piores 
cenários se confirmem para o médio-longo prazos). Mas não só – e essa é que 
parece ser a mais surpreendente conclusão que somos levados a retirar deste 
estudo exploratório: é que não é apenas a região do Árctico que está em causa 
nesta complexa equação em que a geopolítica e a geoestratégia se articulam e 
se tornam interdependentes com o degelo, o aquecimento global e as alterações 
climáticas. É a própria fronteira norte do grande actor norte-americano, Estados 
Unidos da América, que está em causa. São a sua soberania, a sua segurança, a 
sua integridade territorial que, na realidade, estão (possivelmente) prestes a ser 
desafiadas (para além de todos os restantes elementos desta complexa equação).

Em face da posição da actual da administração norte-americana relativamente às 
sensíveis questões de Segurança e Defesa que envolvem a NATO e a UE, duas 
alternativas parecem perfilar-se no horizonte:

1. Os EUA abandonam a NATO (como tem ameaçado – ainda que subliminar-
mente – o Presidente Trump em mais do que uma ocasião);

2. A OTAN poderá vir a ser envolvida mais cedo do que seria expectável (as-
sumindo que, de facto, ainda não o está) nas questões do Árctico – e com ela 
a UE.

No primeiro caso, o ónus da responsabilidade e da obtenção de meios para re-
sponder ao desafio em análise caberá exclusivamente aos EUA. No segundo, 
o mundo (e não apenas o ocidental) poderá ter que equacionar a criação de 
condições potencialmente favoráveis ao eclodir de um novo conflito de enormes 
proporções e com consequências inimagináveis.

Um pouco à semelhança daquilo que a “Guerra Fria” pôde ensinar à Humani-
dade, a dissuasão parece, ainda assim, ser uma das menos más opções quando 
tantos interesses, de tantos actores, numa região tão sensível, se apresentam 
como potencialmente inconciliáveis (mesmo que formalmente a cooperação 
pareça continuar a ser a opção preferencial...). 
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Para isso, o actor EUA não pode abdicar da sua pertença àquela região, nem da 
responsabilidade associada a tal estatuto. Por isso, os investimentos necessários 
terão que ser feitos para que a dissuasão possa ser efectiva. Em suma: a Política 
não pode deixar de decidir em conformidade com o efectivo cumprimento dos 
interesses nacionais, onde quer que eles se manifestem, sob pena de com o seu 
incumprimento sucumbir a Nação.
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A U.E. E OS EUA 
(NOvAS RESPOSTAS AOS NOvOS DESAFIOS)

Victor Ramalho
Presidente da UCCLA

União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa

I – A GÉNESE DAS RELAçõES DE AMIZADE  
NOS úLTIMOS CINQUENTA ANOS  
ENTRE A EUROPA E OS EUA

Os alicerces do que é hoje a União Europeia assentaram em pilares concebidos 
para suportarem a democracia, a paz e o bem-estar dos seus cidadãos.

A génese deste edifício, concebido por arquitetos que tinham os olhos postos no 
futuro, nasceu depois do parto que se seguiu ao segundo conflito mundial.

O tratado que pôs termo a este conflito não repetiu os erros com que se selou a 
paz no primeiro quando impôs à potência vencida, a Alemanha, um tributo muito 
pesado que acabaria a tocar fundo no orgulho dos alemães. 

É útil e proveitoso termos presente que Hitler, e com ele o partido Nazi, acabar-
iam por tomar o poder a partir de processos eleitorais democráticos, logo com o 
voto popular e por sufrágio universal. 

No mundo dos nossos dias o estudo das causas que o propiciaram não é, por isso, 
questão de somenos.

O facto dos erros decorrentes do fim da 1ª Guerra Mundial terem servido de 
ensinamento no Tratado de Paz que foi assinado no termo da Segunda grande 
Guerra possibilitou, se outras consequências não existissem – e existiram – que 
a Europa experimentasse a partir daí o mais prolongado período de paz da sua 
história.
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Desde logo a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ao fazer 
convergir, no quadro da reindustrialização, interesses comuns da Alemanha e da 
França fizeram alargar objetivos comuns a mais quatro países europeus, acaban-
do por dar lugar à então C.E.E. – Comunidade Económica Europeia, que assen-
tou nos referidos pilares da democracia, da paz e do bem-estar dos seus cidadãos.

A ideia dos pais fundadores da atual U.E., socialistas democráticos e democratas 
cristãos, não seria, porém, uma realidade, caso os Estados Unidos da América 
não tivessem contribuído, de forma que jamais poderá ser tida como negligen-
ciável, na reconstrução da Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial. 

Este contributo, de par com a presença real de tropas americanas com meios de 
dissuasão ao eventual exacerbamento de conflitos que poderiam degenerar em 
novas guerras, criou as condições para a defesa da democracia como ínsito ao 
projeto europeu e ao desenvolvimento económico e social dos seus povos.

Não foi por acaso – e isso deve ser sempre relevado – que os partidos políticos 
que estiveram na base do projeto europeu foram os que perfilhavam ideais do so-
cialismo democrático e da democracia cristã, em contraponto aos que na prática 
negavam a democracia.

O mundo encontrava-se então dividido em dois blocos, com duas potências he-
gemónicas, os EUA e a ex-URSS, que se confrontavam na Europa e à escala 
global.

A reconstrução da Europa e o projeto de criação do que é hoje a U.E. geraram 
impulsos determinantes para o reforço das relações de cooperação e parceria 
deste novo espaço supranacional com os EUA, com benefícios múltiplos e tam-
bém para o mundo no seu conjunto. 

A amizade entre a U.E. e os EUA foi uma realidade que nenhuma das partes pôs 
em causa até aos recentíssimos ventos que surgiram e que, em maior ou menor 
escala, passaram a questioná-la politica e economicamente.



Sociedade de Geografia de Lisboa148 EUA e Portugal: o Eixo Atlântico

II – A QUEDA DO MUNDO BIPOLAR

A implosão que ocorreu nos países do bloco de Leste, com inicio na ex-URSS 
após a queda do muro de Berlim, em 9 de Novembro de 1989, deu lugar a ver-
tiginosas mudanças à escala planetária em todos os domínios.

Por efeito dessa implosão aceleraram-se os mecanismos de condenação dos po-
deres políticos não legitimados pelo voto popular, condicionando-se a própria 
ajuda publica ao desenvolvimento, à exigência prévia do respeito pelo voto pop-
ular e pela institucionalização da democracia. 

Daí à dinamização dos processos eleitorais democráticos que se desencadearam 
em todos os azimutes, em muitos casos com mera afirmação do principio de que 
a cada eleitor correspondia um voto, numa aplicação mecanicista do conceito da 
democracia e sem ter em atenção a especificidade de cada país. 

Alguns desses processos acabaram por agudizar contradições culturais, étnicas e 
religiosas e impulsionar mesmo conflitos sangrentos, sobretudo em África, mas 
também na própria Europa, de que é exemplo o que ocorreu na ex-Jugoslávia. 

Mais uma vez, a posição dos EUA foi muito importante do ponto de vista 
diplomático e militar para salvaguardar a defesa da paz nesta região dos Balcãs 
e com ela da Europa no seu conjunto.

A queda da bipolaridade iniciou, porém, a gestação para um mundo novo, de 
uma lógica inicialmente unipolar face ao predomínio económico, financeiro e 
militar dos EUA. A gestação para o mundo novo assentou desde logo em três 
pilares:

• A criação e/ou o reforço de espaços económicos e políticos supranacionais, 
desde o Mercosul à Asean, passando pela NAFTA até à U.E.

• A dinamização do livre comércio internacional com a constituição da orga-
nização mundial do comércio.
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• A universalização do conceito da democracia representativa.

A dinamização do comércio internacional com base no princípio da livre troca 
de bens e serviços, de par com a mobilidade de capitais e de pessoas, foi dando 
paulatinamente lugar ao surgimento de uma realidade económica e financeira 
multipolar, com afirmação de novos países emergentes, com potencialidades de 
influência global. 

Este período, de transição para o que atualmente se vive, do multilateralismo, 
teve significância no conceito recorrente dos chamados BRIC’S, no caso o Bra-
sil, Rússia, Índia e China, países com potencialidades de se afirmarem num mun-
do novo, que já não o bipolar.

Os três pilares acima referidos impulsionaram um forte liberalismo económi-
co enquadrado numa engenharia financeira crescentemente desregulamentada 
e com novas tecnologias de informação a imporem-se de forma generalizada. 
Assistiu-se, a partir daí, à diminuição do papel do Estado, inclusive em funções 
de soberania, encorajando privatizações mesmo em setores estratégicos da eco-
nomia.

Portugal acabaria por nem com os dedos ficar porque vendeu todas as empresas 
estratégicas. Fomos mais papistas que o Papa.

A engenharia financeira que passou a enquadrar a economia na referida lógica 
desregulamentada conduziu a uma grave crise da banca, a partir do chamado 
subprime, nos idos de 2008, com impacto nos EUA e na generalidade dos países 
da U.E., dando lugar à inevitável intervenção do Estado para minorar os impac-
tos daí decorrentes para a própria banca e para ao menos suster o crescimento do 
desemprego. 

Estas intervenções causaram agravamento da dívida e dos défices de inúmeros 
países democráticos, com inevitável distanciamento dos cidadãos da política e 
dos partidos tradicionais.
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A U.E., que teve por génese os ideários do socialismo democrático o da democ-
racia cristã, passou a assistir ao decréscimo da influência dos partidos políticos 
que se reivindicavam destes ideários e a conceção dos países fundadores da U.E. 
assente na igualdade dos Estados membros, sucumbiu de facto perante a teologi-
zação dos mercados e o peso da influência da Alemanha.

Neste quadro o rearranjo geográfico que se iniciou à escala global, com as pro-
fundas transformações políticas e económicas, fez emergir a China como potên-
cia económica hegemónica de primeira grandeza, ressurgindo também a Rússia 
a disputar esferas de influência política e económica em regiões geográficas que 
se autonomizaram depois do colapso da ex-URSS e estabelecendo alianças de 
domínio em países que considerou chaves para o seu expansionismo, como a 
Síria.

A admissibilidade da adesão da Turquia à U.E. passou à história, em resultado 
das posições de crescente autoritarismo do governo de Ancara e às posições 
políticas reforçadas após o insucesso da tentativa de golpe de Estado contra o 
Presidente Erdogan.

Apesar desta nova realidade que também paulatinamente se foi afirmando, de-
bilitando posteriormente vários países produtores de petróleo em África, em 
resultado da queda do preço do barril de petróleo, em 2014, as relações dos 
EUA com a U.E. foram, no que é essencial, salvaguardadas até ao termo do 
governo Obama, na decorrência da aliança com vantagens recíprocas para os 
dois lados mas também para o equilíbrio do mundo – repete-se. As interven-
ções do Presidente Obama foram sempre nesse sentido e os contributos que 
deu em múltiplos acordos estabelecidos são disso testemunho.
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III – PORTUGAL, A EUROPA E AS RELAçõES COM OS EUA

No período em análise, dos últimos cinquenta anos, as relações de Portugal com 
a Europa e com os EUA foram naturalmente influenciadas, como não poderia 
deixar de suceder, pela natureza do quadro político do regime deposto pela rev-
olução ocorrida em 25 DE Abril de 1974 e pelas consequências desta.

O facto da ideologia do regime anterior assentar numa conceção com alicerces 
nos pilares legislativos da Itália de Mussolini, como o Estatuto del Lavoro, en-
quadrado por uma estrutura corporativa que negava direitos fundamentais da 
democracia – associação, manifestação e greve – conduziu a uma governação 
autoritária e musculada de tipo fascista, embora mitigada pelo provincianismo 
do seu líder, Salazar, e sem a mobilização inicial das massas populares e que 
haveria de permanecer no poder durante cerca de cinquenta anos.

Acresce que o regime, contrariando os ventos da descolonização que irromperam 
na sequência do rescaldo da segunda conflagração mundial, passou a recusar o 
direito inalienável dos povos à autodeterminação e à independência, consignado 
no artigo 78º da Carta das Nações Unidas, considerando que as colónias eram 
também províncias, embora de além-mar, tal como as províncias do Continente.

Era expectável, em resultado da vitória dos aliados dirigidos por países democráti-
cos, como era o caso dos EUA e da Inglaterra, que o regime viesse a sucumbir. 

Sucede que a construção da “cortina de ferro”, como chamava Churchill ao blo-
co de Leste, com a ex-URSS à cabeça, e a divisão que se operou na Europa com 
a construção do muro de Berlim determinou o início de uma “guerra fria” entre 
o ocidente e o leste, possibilitando que Salazar sobrevivesse e com ele o regime, 
também mercê do jogo que diplomaticamente soube construir.

A negação da democracia e a defesa de um regime colonial impediria sempre 
o regime de aderir ao que é hoje a U.E., mas isso não o impossibilitou de fazer 
parte da EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio). 
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Tal como o regime conseguiu sobreviver à derrota das potências do eixo também 
logrou manter a defesa das possessões coloniais durante catorze anos após o iní-
cio das guerras entretanto desencadeadas em três frentes – Angola, Guiné-Bissau 
e Moçambique.

Também neste domínio as posições, muitas vezes contraditórias, de algumas 
potências democráticas europeias e dos EUA, não seriam entendidas sem se ter 
presente o pano de fundo das relações internacionais, dominadas de facto pelo 
conflito leste/oeste e da “guerra fria”, que passou a existir na Europa, enquanto 
outros continentes, particularmente África, iniciaram a experiência de “guerras 
quentes” por interpostos agentes das duas superpotências.

O regime de Salazar era, entretanto, fustigado e condenado nos areópagos in-
ternacionais, nomeadamente na Assembleia Geral da ONU e passou a sofrer 
reveses significativos, como ocorreu quando o Papa Paulo VI recebeu represent-
antes de três movimentos de libertação de territórios colonizados por Portugal ou 
quando o Presidente Kennedy condenou diretamente e pessoalmente o regime 
colonial português.

Era previsível, em resultado do quadro existente à escala global, que o regime 
acabaria por sucumbir, como viria a suceder. 

A longevidade, incluindo a que se manteve durante quase década e meia em 
guerras coloniais, deveu-se, como se disse, em grande parte, ao conflito leste/
oeste e à situação geopolítica da região da África Austral, com a persistência do 
regime do apartheid, na África do Sul, à manutenção do protetorado na Namíbia 
e à independência unilateral branca da ex-Rodésia do Sul, com Ian Smith, que 
funcionaram como condicionantes a uma maior progressão da luta armada dos 
movimentos de libertação, sobretudo em Angola. Esta ex-colónia mas também 
Moçambique eram já então palco de uma “guerra quente”, como se referiu, entre 
os dois blocos por interpostos agentes. 

A ação diplomática de Salazar e do seu regime jogou também, o que se reitera, 
nas contradições das potências ocidentais perante este quadro, pelo que em rigor 
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a Europa e os EUA não quebraram no essencial a aliança com Portugal.

A revolução de 25 de Abril de 1974 acelera a inevitabilidade das descoloniza-
ções, com a ex-URSS e os EUA, países hegemónicos à escala planetária, a to-
marem posições claras sobre a sorte da evolução dos territórios colonizados por 
Portugal em África. 

Esses posicionamentos não deixaram de se refletir também em Portugal, sobre-
tudo durante o chamado PREC – Processo Revolucionário em Curso e que dur-
ou, de facto, até ao dia 25 de Novembro de 1975.

Um marco relevante deste processo que exemplifica o que estava em causa foi 
o cerco à Assembleia Constituinte, em 10 de Novembro de 1975, impedindo os 
constituintes de saírem do hemiciclo onde tiveram de pernoitar. 

As imagens televisivas a que o país assistiu refletem, na realidade, uma conflitu-
osidade social e política muito profunda, em que de um lado as forças à esquerda 
do PS, com o PCP à cabeça, sustentavam posições insurrecionais, condenando a 
“democracia burguesa” e do outro com o PS a liderar as forças contrárias a essas 
posições, em defesa da democracia.

É um facto que a guerra civil esteve por um fio. A data de 10 de Novembro é 
muito relevante ser considerada, não apenas porque escassos dias volvidos ter 
ocorrido o 25 de Novembro, que dela não é dissociável, mas também porque 
no dia imediato ocorre a independência de Angola, inaugurando uma nova fase 
de uma guerra quase clássica entre o MPLA, apoiado pela ex-URSS e Cuba e a 
UNITA, apoiada pelos EUA.

O conflito bipolar no seu esplendor…

As independências das ex-colónias portuguesas adotaram então regimes consti-
tucionais, decalcados pelos regimes comunistas de partido único. 

Durante o PREC, os EUA adotaram posições aparentemente contraditórias, com 
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declarações imputáveis a Kissinger, Secretário de Estado norte-americano, a ad-
mitir que a estratégia do PCP poderia vingar em Portugal porque isso seria uma 
vacina de rejeição para toda a Europa, com o Embaixador Carlucci, recente-
mente falecido, a confiar na capacidade de liderança de Mário Soares e na estra-
tégia de luta pela democracia representativa deste, veiculando a necessidade dos 
EUA não hesitarem nesse apoio.

A tese de Carlucci teve vencimento.

Nos idos de 75 do século passado os partidos comunistas de alguns países eu-
ropeus, como na Itália e França, tinham percentagens significativas de adesão, 
facto que não pôde deixar de estar presente na avaliação de Kissinger.

Seja como for, prevaleceu a tese do Embaixador Carlucci, é útil repetir, como 
a História hoje o demonstra, possibilitando a aprovação da atual Constituição 
da República que institucionalizou a democracia, sem exclusão de nenhum dos 
partidos políticos e dando causa a que Portugal viesse a aderir à atual U.E., em 1 
de Janeiro de 1986, ou seja, decorridos escassos dez anos. 

Foi obra!

Isso também se fica a dever – e muito – ao papel do PS e neste de Mário Soares, 
que no exílio conheceu e se tornou amigo dos principais líderes da Internacional 
Socialista, então, tal como os democratas cristãos, maioritários nos governos dos 
países europeus.

Como os tempos mudaram de então para cá na Europa… e no mundo!

E mudaram em consequência da globalização, da crescente desregulamentação 
que contribuiu para o endeusamento dos mercados, do definhamento do papel 
dos Estados e, com este, da rutura dos princípios e valores da convivência social, 
para não falar da abdicação dos ideários dos partidos tradicionais no que respeita 
à Europa dos socialistas democráticos e da democracia cristã. 
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Daí à incerteza no futuro, à sobrevalorização da economia sobre a política, com 
inversão do que se pensava consolidado, desembocando em conceções popu-
listas sob o manto de plataformas digitais que servem o verso e o anverso da 
própria realidade, sem princípios ou valores e menos de regulamentação.

IV – DO MUNDO POST TRUMP 
E DAS RELAçõES DOS EUA COM A EUROPA

Neste quadro o mundo tomou conhecimento da eleição do Presidente Trump 
com estranheza, senão mesmo com perplexidade. Os estudos de opinião e as 
sondagens não previam que tal viesse a ocorrer, facto facilitado pelo, processo 
eleitoral nos EUA, apesar de hillary Clinton, a candidata democrata, ter tido 
milhões de votos de vantagem sobre Trump.

A realidade é sempre o que é.

E por o ser, vale também a avaliação que esta eleição traduz na fase da segunda 
década do século XXI as profundas consequências que os comportamentos dos 
eleitores fizeram das políticas seguidas pelos partidos tradicionais e pela forma 
com que esses mesmos eleitores passaram a encarar a própria politica e os políti-
cos.

é um facto que os resultados alcançados têm a ver com um país em concreto, 
os EUA, mas não é menos certo que o que se passou com a eleição de Bolson-
aro, no Brasil, de Salvini em Itália, bem como o crescimento da extrema-direita 
nas recentes eleições regionais na Baviera, do governo ultranacionalista polaco 
Andrzej Duda, para não falar do autoritarismo de Erdogan e, noutro plano, do 
Partido para a Liberdade holandês. 

Podem multiplicar-se os exemplos, mas mantém-se o mesmo pano de fundo 
comum que é o descrédito da política e a incerteza no futuro que arrisca em pro-
tagonistas diferentes.

Fiquemo-nos por aqui.
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O relevante para o que nesta síntese interessa é que o novo posicionamento dos 
EUA face à Europa e em concreto à U.E., fez tocar campainhas de debilidade 
defensiva desta, em grande parte até à atualidade ancorada no poder americano 
e numa relação de facto de entreajuda entre ambos.

Nos momentos cruciais a Europa foi um aliado preferencial dos EUA, sendo a 
inversa também verdadeira.

Como se pode agora observar pelas declarações e posicionamentos de Trump 
e das respostas de responsáveis da U.E., esta velha aliança, com impactos 
económicos, financeiros, sociais e políticos positivos à escala global, garantes 
do equilíbrio mundial, estão a ser repensados numa lógica de crescente autono-
mização do poder europeu.

As declarações de Merkel ao franzir o nariz perante as declarações do Presi-
dente americano, a respeito da subversão das regras do comércio internacional 
ou as do Presidente Macron defendendo um exército único europeu são peças do 
mesmo xadrez.

Sendo porém evidente – e cada vez mais – que a U.E. está sem fio político con-
dutor, unificador de um projeto percetível, também ela rendida à economia dos 
mercados, economia que deixou de ser um instrumento da política, passando a 
ser um fim em si mesmo, não se entende que respostas dará aos novos desafios 
que deveriam correr paredes meias com as prioridades da coesão económica e 
social, que não desvirtuasse, como está a ocorrer, os princípios que conduziram 
os países fundadores da U.E. à sua criação.

Como dizia o padre Manuel Antunes é necessário voltar ao mesmo através do 
diverso.

Nesta ultima fase, a ausência crescente de respostas aos processos migratórios 
acentuou as divergências no próprio seio da U.E. 

A ver vamos, mas o certo é que o futuro não se avizinha para já risonho nas rela-
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ções entre a U.E. e os EUA, sendo muito incertos os passos da evolução, tanto 
mais que os indicadores dos estudos de opinião e as mais recentes sondagens 
para as eleições europeias não parecem pressagiar bons ventos.

É devida uma referência final sobre o papel de Portugal no quadro da U.E. e do 
mundo.

País dependente, Portugal teve sempre um papel de potência não negligenciável 
e menos descartável no mundo.

O facto de o português ser hoje a quarta língua mais falada do mundo, a primeira 
do Atlântico Sul e os países de língua oficial portuguesa terem fronteira com o 
mar, dá a todos influências regionais que saltam à vista desarmada. A começar 
por Portugal que é a porta de entrada continental da Europa mais próxima da 
América do Norte, do Centro e do Sul por via marítima, por onde correm os 
maiores fluxos comerciais entre estes continentes.

E Rabat é uma cidade mais próxima de Lisboa do que é Paris.

Só isso já não é pouco. Mas isso é apenas parte do contributo que Portugal pode 
dar.

Seremos capazes de dar respostas novas aos novos desafios, inclusive da afirma-
ção de Portugal no mundo e neste de influenciar a U.E. nas relações com África e 
América Latina, em entreajuda para fortalecer também as relações com os EUA?

Esta é a questão estratégica, não conjuntural, em aberto.
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