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RESUMO 

Palavras-chave: Política externa portuguesa, Ásia, Espaço Pós-Soviético, Ásia Central, Rota da 

Seda, Política Energética. 

 

O presente relatório de estágio enquadra-se na avaliação final do Mestrado em Ciência Política 

e Relações Internacionais, vertente de Relações Internacionais, na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O estágio decorreu na Direção de Serviços 

para os Assuntos Políticos Europeus, tutelada pela Direção Geral de Política Externa, do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre 28 de setembro de 2018 e 1 de março de 2019. Este 

relata minuciosamente as ocorrências desenvolvidas no estágio, além da pesquisa de 

informação científica. Os ensinamentos permitiram elaborar conteúdos técnicos de aplicação 

da política externa portuguesa no leste da Europa, Cáucaso e Ásia Central. O tema específico 

de investigação durante o decorrer do estágio prende-se com o relacionamento bilateral entre 

Portugal e as repúblicas da Ásia Central, nomeadamente no setor económico, político, 

diplomático e energético. Analisa-se a situação interna de cada um dos países, bem como a sua 

interação com outros atores regionais, tais como a União Europeia, a China e a Rússia. 

 

ABSTRACT 

Key-words: Portuguese foreign policy, Asia, Post-Soviet Space, Central Asia, Silk Road, 

Energy Policy. 

 

This report is an unabridged requirement for the award of the Master’s Degree in Political 

Science and International Relations at the Faculty of Social Sciences and Humanities, 

Universidade NOVA de Lisboa. Having, at its core, an internship program held in the Direction 

for European Political Affairs, under the supervision of the General Direction for Foreign 

Policy at the Ministry of Foreign Affairs from September 28th, 2018 to March 1st, 2019. It shows 

how rigorous the evaluation is from the development stage to the empirical spectrum, as well 

as the need for a robust academic and scientific background. The practical lessons were 

paramount for the technical application of the Portuguese foreign policy in Eastern Europe, 

Caucasus, and Central Asia regions. The key research topic under investigation throughout the 

program relates to the bilateral relationship between Portugal and Central Asian republics, 

mainly concerning their economic, political, diplomatic, and energetic framework. From a 

domestic, individual analysis of each country situation, this report also aims to comprehend 

their interactions with regional players, European Union, China, and Russia. 
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Glossário 

 
ADB- Banco de Desenvolvimento da Ásia 

 

AICEP – Agência para o Investimento e Comércio 

AKMI Iniciativa Musical Aga Khan 

APE – Direção de Assuntos Políticos Europeus 

APEC - Cooperação Económica Ásia-Pacífico 

APSL - Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano 

ASIAN - Associação de Nações do Sudeste Asiático 

BeH - Bósnia e Herzegovina 
 

BRICS - Brasil, Rússia, Índia e China 
 

CASA1000 - Projeto de Transmissão de Energia da Ásia Central 

CEI - Comunidade dos Estados Independentes 

CDR – Career Development Roundtable 
 

COEST - Grupo da Europa Oriental e Ásia Central 

CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

CSTO – Organização do Tratado de Segurança Coletiva 

DG- Diretor Geral 

DGPE – Direção Geral de Política Externa ou Diretor Geral de Política Externa 

CSTO – Organização do Tratado de Segurança Coletiva 

EU – União Europeia 
 

EUA – Estados Unidos da América 

FA – Forças Armadas 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

IDN – Instituto de Defesa Nacional 
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IGO - Organização intergovernamental 
 

KGB - Serviço Federal de Segurança da Federação Russa 

MdE – Memorando de Entendimento 

MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros ou Ministro dos Negócios Estrangeiros 

NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte 

OCI - Organização para a Cooperação Islâmica 

OCX - Organização para Cooperação de Xangai 

OIM - Organização Internacional de Migração 

OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

ONU – Nações Unidas 

PIB – Produto interno bruto 

PM - Primeiro-ministro 

PR – Presidente da República 
 

PREMAC - Plano de Redução e Melhoria da Administração Central 

URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

UEE – União Económica Eurasiática 
 

RECCA – Conferencia de c para o Afeganistão 
 

SENEC – Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação 

TIPP - Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento 

TRACECA - Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Ásia 

USG – Central Asia Regional 

VPM – Vice primeiro-ministro 
 

VMNE - Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros 

ZEE – Zona Económica Exclusiva 



3 

 

 

Introdução 

 
O presente relatório reporta o estágio realizado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na 

Direção Geral de Política Externa de 28 de Setembro de 2018 a 1 de Março de 2019, 

apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em 

Relações Internacionais, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de 

Lisboa, e realizado sob a orientação científica de o Professor Dr. Tiago Moreira de Sá. Atente 

ao contacto com a realidade laboral e compreensão da orgânica profissional, a valia proveniente 

da prática obedece à estrutura sugerida no Regulamento dos Estágios Curriculares da 

Universidade Nova de Lisboa, dividida em três partes: a caracterização da entidade acolhedora, 

a descrição da natureza do trabalho na sua duração, e as atividades realizadas. O relatório 

reencontra a sua proposição intelectual na investigação teórica, imprescindível à prática 

profissional, com relevância no quadro das atividades ministeriais, e útil instrumento de 

reflexão estratégica para a melhoria da tomada de decisão, prossuposto de considerações sobre 

o posicionamento internacional da República Portuguesa. Com enfoque para o tema - Ásia 

Central na política externa portuguesa, a escolha deve-se essencialmente a três motivos: 1) 

gosto pessoal pelo tema; 2) área de competências no quadro de competências quotidianas; 3) 

novidade teórica para a comunidade científica, considerando que é um tema pouco explorado. 

 

Como é repetidamente declarado por diversos teóricos, após séculos de predomínio Ocidental, 

o continente asiático tem vindo a retornar aos padrões de comércio e intercâmbio cultural que 

prosperaram antes do colonialismo europeu e da hegemonia americana - a China assume hoje 

essa preponderância na iniciativa Uma Faixa uma Rota, que representa as características de um 

supercontinente próspero que ressurge no cenário. A complexidade cultural da Ásia levou a 

diagnósticos ocidentais equivocados, dado que esta não se confunde, nem se resume somente à 

China, mas abrange da Arábia Saudita ao Japão, da Rússia à Austrália, ligando cinco mil 

milhões de pessoas através de comércio e infraestruturas que representam 40% do PIB global. 

Particularmente, a região da Ásia Central tem vindo a merecer renovada atenção da 

comunidade internacional por sua posição de charneira entre a Rússia e a China, basta em 

recursos naturais, é uma parceira do Ocidente no combate ao terrorismo, ao tráfico de 

estupefacientes e ao crime organizado. 
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Numa primeira fase do relatório, pretende-se analisar a relevância regional no domínio do 

internacional, tendo em mente seu papel incontornável no corredor estratégico e energético, 

que liga Ocidente e Oriente, o Mar Cáspio à China e a Rússia ao Afeganistão. Relacionado, 

numa segunda fase analisa-se a complexa dinâmica de relações inter-regionais, interpretando- 

a como um paradoxo de fronteiras que se subdividem múltiplas fraturas e alianças, algumas 

das quais se sobrepõem antagonicamente. Feito o enquadramento geoestratégico na teia 

internacional e inter-regional, a terceira fase reflete o passado, o presente e o horizonte das 

relações bilaterais entre Portugal com a Ásia Central, inicialmente sobre o ponto histórico, 

depois sob a orientação de uma política orientada para o continente asiático, e equilíbrio de 

poderes entre a Rússia e UE. Procura-se afunilar o tema para o posicionamento específico de 

Portugal para a Ásia Central, considerando o tema único, ambicioso e de sublinhar, com 

episódios históricos nunca antes explorados, bem como a influência que tiveram na atual 

diplomacia económica, política e cultural, podendo assim retirar todas conclusões possível, 

permitindo ao leitor prever, imaginar ou até antecipar o futuro relacionamento, com as devidas 

ponderações sobre o progresso e retrocesso políticos que poderá ocorrer. 

 

Esta reflexão da política externa portuguesa é fundamental numa altura de mutações políticas 

internacionais, na qual o posicionamento estratégico de Portugal é cada vez mais relevante, 

debatido e questionado, sabendo que o pensamento clássico ou tradicional poderá esbater com 

a visão de alguns autores contemporâneos de renome, que recomendam uma aproximação 

progressiva a novos polos de poder, oposta ao relativo afastamento habitualmente sugerido. 

Tendo tudo isso em mente, segue uma proposta de alargamento das relações bilaterais entre 

Portugal e a região, considerando riscos e oportunidades. 
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1. Ásia Central na política externa portuguesa 

1.1 Política externa portuguesa 

 
A evolução da política externa cumpre evidenciar as características de um país atlântico, 

europeu e semiperiférico, que viveu num equilíbrio instável entre a pressão continental e a 

alternativa marítima, definida historicamente em três modelos (Santa Clara, 1990). Primeiro, o 

modelo ibérico no quadro de relações com os Estados de Leão, Castela, Navarra e Aragão, que 

nela encontrou seus desígnios. Segundo, o modelo tradicional, que na costa atlântica desenhou 

o vetor marítimo na contradição entre o continente e o mar, com a aliança privilegiada com as 

potências atlânticas - Inglaterra e EUA- e o projeto imperial - Índia, o Brasil, a África. O 

terceiro, atual modelo, o democrático, estruturado por três eixos: (i) o vetor atlântico, alicerçado 

no compromisso militar com a NATO; (ii) a opção europeia, com vista à integração política; 

(iii) e a cooperação com a CPLP (Severiano Teixeira, 2010). 

 
Em 2018, o MNE de Portugal fazia referência ao reforço da representação geométrica da 

política externa portuguesa: um hexágono com seis marcas de água: a Europa, o Atlântico, a 

Lusofonia, as Comunidades, e agora mais a Internacionalização e o Multilateralismo (Santos 

Silva, 2018). 

 

O vetor do multilateralismo apela à participação ativa de Portugal nas organizações 

internacionais, cada vez mais proeminentes na definição da relação entre Estados, que inclui as 

relações de Portugal no seio da ONU ou com suas agências. A União Europeia, o Conselho da 

Europa, a OSCE, a OCDE, a União para o Mediterrâneo são pontos vitais para o envolvimento 

multilateral, o mesmo se aplica a instituições de Bretton Woods, como o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional, e instituições financeiras multilaterais, como a Organização 

Mundial do Comércio, e as demais, incluindo a CPLP e a Conferência Ibero- americana. Numa 

plena consciência da responsabilidade que dela decorre, o mundo aplaude o modo como 

Portugal se afirma na comunidade internacional, convicto da ideia de uma ordem internacional 

fundada no direito e concertação diplomática (Azevêdo, 2014). 

 

Já o vetor da internacionalização corresponde aos esforços de diplomacia económica, que 

promove as relações entre Estado e empresas exportadoras. Analisa os projetos da AICEP, a 

promoção das exportações, a captação de investimento direto estrangeiro e os processos de 
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exortação da economia do ponto de vista empresarial. A internacionalização não se esgota no 

plano essencial da economia, mas declina-se na política da língua, convergente aos principais 

continentes, a quinta mais falada, e primeira no Hemisfério Sul, com um dinamismo 

demográfico pertencente a mais de 260 milhões de pessoas. Quem diz língua diz cultura, 

difundida no património, arte e indústria criativa, constituindo dimensões indispensáveis. 

Destacar o apoio da política externa portuguesa nos processos de internacionalização no ensino 

superior, ciência e tecnologia, atraindo estudantes, docentes e investigadores para as escolas e 

centros nacionais, quer na integração destas escolas, centros internacionais de produção e 

circulação de conhecimento (Galito, 2019). 

 

A queda do império Ultramarino criou um ciclo virtuoso e único na história de Portugal, diluído 

no turbilhão revolucionário em que a sucessão de lideranças e a guerrilha partidária, mas 

consumada na entrada de Portugal na União Europeia, num tempo de reformas estruturais na 

educação, agricultura, saúde, indústria, trabalho, defesa, e acima de tudo de mentalidades. 

Portugal viu-se renovado, cioso da sua história, defensor da democracia, unido perante o 

exterior, em fase de acelerado desenvolvimento social, parte de um edifício cuja pedra angular 

se susteve na ordem internacional liberal, liderada pelos EUA, que representa ainda hoje uma 

prioridade da política externa nacional. No entanto a relação Portugal-EUA atravessa um 

período conturbado, numa dupla tendência de deslocação de interesses para o Oriente, o que 

leva a um esfriamento de relações euro-atlânticas (Moreira de Sá, 2015). 

 

Importa não esquecer que em todas as circunstâncias a defesa norte-americana na Europa, um 

pilar indispensável quer ao seu bem-estar quer à sua segurança. Compreende-se a sua 

preocupação na manutenção da Aliança Atlântica, procurando adaptá-la aos seus novos 

interesses. Portugal afirma-se como elo entre o pilar americano e europeu, que tem no seu 

património marítimo o elemento de ligação. A sua participação na NATO justifica-se no 

espírito de solidariedade ocidental na manutenção de um modelo de valores que entende 

preservar, e em si mesmo o conteúdo atlântico que se casa com o desígnio euro-atlântico. A 

participação portuguesa na NATO distinguiu a postura e importância estratégica da vizinha 

Espanha, baseada no triângulo Continente-Açores-Madeira (Deus Pinheiro, 1988). 
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Ora recentemente o contexto mudou, e muito, pois há elementos preocupantes, ao lado dos 

quais a alteração da política norte-americana face à Europa e às agendas multilaterais ou o 

congelamento das negociações para o TTIP. Quanto ao Brexit, outra manifestação de uma 

tendência geral para o retraimento anglo-saxónico face à Europa e às dinâmicas de cooperação 

ocidental. O momento afirma-se de decisivo para a articulação entre a relação cultural anglo- 

saxónica e europeia, que encontra constrangimentos vinculado à NATO. O reconhecimento da 

mudança no contexto transatlântico coloca em causa a natureza estrutural deste elo, tendo 

Portugal dois caminhos possível à sua frente: por um lado, contribuir para a adaptação do eixo 

euro-atlântico enaltecendo as finalidades da relação de proximidade política, económica e de 

defesa; ou por outro lado, procurar desígnios marítimos alternativos, perante o ressurgimento 

da Ásia. 

 

1.2 Portugal e o crescimento asiático 

 
Cinco mil milhões de pessoas, dois terços das megacidades do mundo, um terço da economia 

global, dois terços do crescimento económico global, seis dos dez maiores bancos, cinco 

potências nucleares, e uma enorme inovação tecnológica. A Ásia é a região do mundo mais 

diversa etnicamente, linguística e culturalmente, escapando a qualquer generalização ou rótulo 

geográfico, o que dificulta a política integrada (Khanna, 2019). 

 

As relações históricas de Portugal com este continente projetaram um imaginário subsequente 

à época dos descobrimentos, cujo peso desse imaginário coletivo encontra-se na vontade de os 

revisitar, pois a relação é distante mas crescente, seja em termos de importância turística ou de 

local de negócios. De salientar o crescimento nas economias asiáticas, em +6,5% de região 

mundial de destino de turistas, representando 25% do número de turistas. Continua ainda assim 

a ser a mais sub-representada em solo nacional, com 2% do número total de turistas, sendo que 

no início do século era de 0,5% 1. Em contra corrente, a imigração proveniente da Ásia tem 

vindo a crescer, com destaque para o exponencial das comunidades bengali, chinesa, nepalesa 

e indiana2. 

 

A internacionalização das empresas portuguesas na Ásia é incipiente, dada a dependência do 

espaço da UE, e apesar do ligeiro crescimento. No ano 2000 representava apenas 0,5% do 

 
1 INE (2018) Estatísticas do Turismo 
2 SEF (2019) Relatórios Estatísticos Anuais 
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investimento direto estrangeiro (Dias, 2001), hoje representa 1,3% (Oliveira, 2017). À entrada 

do milénio, Portugal exportava 3% dos seus bens para o continente asiático, e importava em 

média 8%. Atualmente corresponde a 10% do total de exportações e a 15% do total importado3. 

Note-se a mudança de paradigma, com a substituição da importação de têxteis e calçado, para 

uma visão progressista onde impera a importação de produtos eletrónicos e automóvel. Veja- 

se porém que a especialização em produtos tecnológicos, nomeadamente industriais, enfrentam 

problemas de competitividade interna, face à crescente pressão dos países onde a mão-de-obra 

é incomparavelmente mais barata. 

 
Portugal conta com 14 representações diplomáticas residentes (9 embaixadas e 4 consulados- 

gerais) na região asiática, beneficiando de laços históricos comuns. 

 

Do sudeste asiático a influência lusa propaga-se na Malásia, Tailândia, Indonésia e Timor, 

antigos entrepostos4, descendentes que preservam a cultura depois de cessar o domínio 

nacional. As caraterísticas ultramarinas sustiveram a rede de poder não militar onde o soft- 

power predominou. Durante a época dos descobrimentos considerava-se a língua portuguesa a 

língua da cristandade, um excelente indício da urbanidade europeia, adaptada à língua de vários 

países por toda a Ásia, que misturavam os idiomas. Os missionários e comerciantes portugueses 

legaram a noção científica da constituição do planeta, particularmente dos povos e oceanos, 

produtos alimentares e vestuário, técnicas de metalurgia, náutica, geografia, engenharia, 

medicina e arquitetura (Cardoso, 2016). 

 
Esta herança de rede, apesar de invisível lacrou um eixo da política externa – a 

internacionalização cultural. Atualmente, em Timor-Leste, ainda se usa a língua portuguesa 

para a administração, e a arquitetura perdura nos Monumentos à Nossa Senhora, o Monumento, 

ao Infante D. Henrique e ao Engenheiro Artur de Canto Rezende. Na Tailândia note-se que a 

Embaixada em Banguecoque é uma das mais antigas missões diplomática do mundo. Na 

Malásia, Malaca conserva o seu pedaço lusitano - além de um bairro português, há igrejas, um 

museu dos descobrimentos e um crioulo que sobrevive. Kupang e o arquipélago das Molucas 

são exemplos de influência na Indonésia, na música o instrumento de cordas típico é semelhante 

ao cavaquinho. 

 

 
3 The Observatory of Economic Complexity 2017 
4 https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/temas-regionais/asia 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/temas-regionais/asia
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O Sudeste asiático rege-se nesses estreitos consensos, pois o risco grande de tensões étnicas, 

religiosas ou mesmo político-sociais, torna-a particularmente complexa uma coexistência 

baseada no compromisso numa região tão fragmentada. A presença lusófona designada abre 

espaço para a afirmação da CPLP, enquanto local para avaliar o papel do Instituto Camões, na 

difusão da cultura portuguesa (Canas Mendes, 2007). A vantagem nacional na interação com 

estes povos deveria proporcionar uma abertura na integração com outras organizações, como a 

ASIAN, cada vez mais crucial no contexto internacional5, mas Portugal não tem sabido colher 

os frutos dessas raízes (Mah, 2017). Não tem pesado em conjunto doseado a relação com a 

Ásia, decorrente de ser membro da UE, o que constitui uma mais‑valia não negligenciável 

(Jesus, 2013). 

 
Da Ásia Oriental ressalta a China, com antigos entrepostos comerciais, que atraiam ocidentais 

e orientais, nas influências em Macau, visíveis nomeadamente na arquitetura, com igrejas, ruas 

e parques com nomes portugueses – a Catedral de São Paulo, a Igreja de Santo António, a Sé 

Catedral ou o jardim de Luís de Camões. As lacas oficiais estão escritas em português (Ramos, 

2012), e existem excelentes condições culturais, tendo o Governo português procurado 

aprofundar o tecido empresarial na província Macau e Cantão, enquanto polos de 

desenvolvimento. A iniciativa Uma Faixa, uma Rota justifica também uma crescente abertura 

política, plasmada nas declarações públicas dos altos representantes da nação portuguesa6. As 

visitas oficiais à China preservam um fator ancestral, mas sobretudo olham para interesses 

económicos7, no que toca às relações energéticas, evitáveis aos olhos da UE, evidenciando 

desagrado com a venda da EDP a uma empresa dominada pelo Estado chinês (Roberts, 2012). 

Portugal presta atenção ao Polar Silk Road, cujos efeitos do aquecimento global no Ártico 

facilitará a circulação entre os portos chineses e os do norte da Europa, que reduzirá em quase 

três mil milhas náuticas a rota feita pelo Suez, poupando dinheiro e escapando à pirataria do 

Índico. A desvalorização a prazo da rota do Suez significa uma redução da importância de Sines 

nas suas relações energéticas e comerciais (Pires de Lima, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 https://thediplomat.com/2019/06/great-expectations-asean-and-the-indo-pacific-concept/ 
6 https://br.sputniknews.com/europa/2019050213794574-que-papel-pode-desempenhar-portugal-na-iniciativa-chinesa-nova-rota-da-seda/ 
7 https://thediplomat.com/2018/11/chinas-golden-era-in-portugal/ 

https://thediplomat.com/2019/06/great-expectations-asean-and-the-indo-pacific-concept/
https://br.sputniknews.com/europa/2019050213794574-que-papel-pode-desempenhar-portugal-na-iniciativa-chinesa-nova-rota-da-seda/
https://thediplomat.com/2018/11/chinas-golden-era-in-portugal/
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Da Ásia Meridional ressalta a India, que ocupa um papel histórico com Portugal. Os primeiros 

europeus a instalar-se na Índia foram os portugueses, quando Vasco da Gama chegou a 

Calecute. Começando por aí, passaram a controlar várias zonas da Índia – incluindo Goa, Diu, 

Damão e Bengala. Atualmente, com uma presença secular profunda na Índia, importa 

retroceder no processo de apagamento que tem caracterizado as relações luso-indianas. Trata- 

se de recolocar na sua perspetiva correta as intensas relações culturais geradas, o património 

comum, parte dele resultante de uma simbiose única. A Índia é um grande país, com inequívoca 

influência não só na Ásia como no próprio contexto mundial, no entanto, aos olhos dos 

portugueses, o potencial indiano ainda não se materializou em liderança internacional (Vaz- 

Pinto, 2014). 

 

Deste modo, o projeto inacabado da política externa portuguesa para o continente asiático 

cresce à medida que cresce a indefinição da relação atlântica-europeia. A Ásia é somente o 

espelho dessa falta de relação, mas também dos novos focos de internacionalização e 

multilateralismo apontados pelos recentes MNEs: (i) maior cooperação económica com a zona 

meridional – India, e oriental - China (Costa Pereira, 2018), (ii) e cooperação com as IGOs da 

região, relacionamento cobiçado pelas grandes potências, que procuram satisfazer nestes 

pequenos países os seus interesses8, ou dela retirarem proveitos, como por exemplo pelo acesso 

à Península Coreana, aos Tigres Asiáticos ou a recursos corais e tropicais que ali proliferam. 

 

A Ásia não se esgota na zona meridional, sudeste e ocidental, mas estende-se para a eurásia. 

Resta compreender o papel da Ásia Central para os interesses nacionais, tendo em consideração 

o seu enquadramento no espaço pós-soviético. O mais recente alargamento da UE veio dar às 

suas fronteiras externas uma contiguidade com um conjunto de países pertencentes à CEI, que 

ultrapassa os quadros da simples política de vizinhança, mas respeita à economia, segurança e 

justiça, cooperação no campo da segurança externa, cultura e educação. Primeiro 

contextualizando a região do ponto de vista internacional. Depois, na sua dinâmica interna 

inter-regional, como se relaciona dentro de si, e como isso se traduz de dentro para fora no 

relacionamento externo. Finalmente, o posicionamento passado e presente da diplomacia 

portuguesa. 

 

 

 

 
8 David Brewster. Beyond the String of Pearls: Is there really a Security Dilemma in the Indian Ocean? 2014. 
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1.3 Ásia Central no palco internacional 

 
Entre o continente asiático e o espaço pós-soviético pulsa o coração da eurásia, região interior 

mais vasta do mundo que compreende cinco países - o Cazaquistão, o Quirguistão, o 

Tadjiquistão, o Turquemenistão e o Uzbequistão, todas ex-repúblicas soviéticas, independentes 

em dezembro de 1991, após o colapso da URSS. Um denominador comum encontra-se na 

região - o Cáspio. Pela sua relevância geoestratégica, é epicentro do antagonismo de interesses 

entre a China e a Rússia, lago que foi outrora mar, mantém nas suas cores a memória dessa 

transformação, atualmente núcleo de transportes de cruzamento entre a Ásia Central e a 

Europa. Ávido em recursos energético e minerais (anexo 1), tanto funciona como uma barreira, 

como ponte da geopolítica internacional (anexo 2) na lógica economicista destes interesses, 

que assume a ligação Azerbaijão-Turquemenistão como a rota capaz de ligar a Europa e a Ásia, 

sem passar pela Rússia (Sickles, 2002). O projeto de um oleoduto transcaspiano seria bem- 

vinda para a diversificação energética regional, cada vez mais dependente da China. O 

gasoduto Turquemenistão-China atravessa toda a antiga Rota da Seda, sendo um dos principais 

em volume de reservas de gás. Naturalmente que a Rússia tem colocado obstáculos, em virtude 

de desacordos sobre preços, e mais recentemente, numa disputa de preços com o Irão, levou a 

Ásia Central nas mãos da China. Estas represálias emergiram após as críticas ao projeto 

transcaspiano, que caso efetivado, reduziria a pressão sobre a Europa e o fácil acesso à energia 

da Ásia Central, sem depender nem do Irão nem da Rússia. Aqui se vê o grau a dependência 

da região, ao encontra a receita fóssil limitada por políticas do triângulo Europa-China-Rússia. 

O Cazaquistão depende da China e da Rússia, o Turquemenistão do Irão, sendo estes dois os 

que menos dependem de outros. O Uzbequistão depende de dois países, em consideração com 

a toponímia da fronteira entre a China, já o Quirguistão e o Tajiquistão, dependem de outros 

dois para fazerem chegar as suas mercadorias a portos oceânicos (Gurbanov, 2018). 

 

No século XX, o geógrafo Halford Mackinder apelidou a região de pivô geográfico, com o 

mundo dividido em áreas isoladas, cada qual, com uma função especial, e as massas 

continentais da Eurásia fundamentais nas transformações da história. O continente eurasiático 

concede a capacidade de exercer contrapesos entre nações (Mackinder, 1943), e tal premissa 

sublinha essa centralidade na Pós-Guerra Fria, alicerçado em recursos energéticos e potencial 

económico (Brzezinski, 1998). Após a descoberta de reservas, transmitiu-se uma dimensão 

nova que ultrapassou a visão centrada na anarquia do sistema internacional à ideia de 
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segurança, para a qual a segurança estava dependente das capacidades militares, que não foi 

capaz de respondeu a dilemas crónicos da Ásia Central, pois sua riqueza cruzada na intersecção 

de interesses, arrastou as potências internacionais à procura de energia, o que catalisou novos 

focos de tensão (Edwards, 2003). A dificuldade de mobilidade interna maximizou também os 

fluxos de investimento externo, causando aumentos significativos do PIB destes Estados, na 

ordem média de 8% ao ano (Akbar, 2012). Segundo a teoria liberal das relações internacionais, 

entende-se o soft power como a habilidade de conseguir o que se quer, pelo apelo à cultura e à 

diplomacia- mais do que a persuasão, habilidade de atrair, que frequentemente leva a uma 

certa submissão 9. Porquanto os Estados não se limitam ao seu poder militar, mas em função 

da habilidade de influenciar decisões, enquanto solução subtil e discreta no âmbito do apelo 

das ideias e persuasão (Mustonen, 2010). 

 
O soft power é premente na política chinesa, crucial à sua emergência (Gao, 2015), e 

cristalizada na narrativa de Xi Jiping, cuja perceção holística é suscetível a englobar uma 

convergência sobre a idealização da harmonia oriental (Sayama, 2016), preceito taoista em que 

o vencedor é aquele que sabe vencer sem batalhar, e inspirador da política expansionista 

(Clover & Homby, 2015). A securitização marca o perfil discreto de diplomacia chinesa 

baseada na concessão de crédito. E assim a política externa chinesa para a Ásia Central é 

composta por três traves mestres - 1) preocupação com a segurança interna chinesa em 

Xinjiang; 2) melhoraria a rede de infraestruturas regionais, através da iniciativa Uma Faixa, 

Uma Rota, com vista ao acesso ao Cáspio; 3) e a expansão da dinâmica comercial chinesa, 

através da OCX. 

 

As Repúblicas centro-asiáticas partilham laços étnicos profundos com a região autónoma de 

Xinjiang, fonte de desestabilização (Sharma, 2015), que se depara num conflito separatista em 

curso, cujos grupos separatistas uigures de origem turca defendem a independência, e partilham 

maior semelhança cultura com os povos da Ásia Central (Dwyer, 2005). Xinjiang desempenha 

um papel estratégico nas reservas de petróleo e gás natural e carvão, que representam 

respetivamente, 30%, 25% e 40% das reservas da China (Peyrouse, 2009). Desde 2017, os 

uigures foram detidos e remetidos a campos de reeducação extrajudiciais, sujeitas a doutrinação 

 

 

 
 

 
9 NYE. Soft Power -The means to success in World Politics. New York: Public Affairs,2004. 
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política e tortura. Em 2018, estima-se que o número de detidos seja em centenas de milhares, 

o que já levou a críticas da ONU10, dos EUA11 e da UE12. 

 
O esforço em garantir a segurança da periferia de Xinjiang fez-se por apoios financeiros às 

populações regionais, que permanecem dependentes das fontes de rendimento das exportações 

chinesas, que como moeda de troca, facilitam a melhoria das infraestruturas de transportes, o 

que implica a reparação e construção estradas e túneis. A melhoria da estrada entre Irkeshtam- 

Osh-Dushanbe e a construção de dois túneis entre Dushanbe-Khodzhent no Tajiquistão. O 

Turquemenistão, o Cazaquistão e o Uzbequistão têm adquirido equipamento ferroviário chinês. 

A mais emblemática é a autoestrada que liga Xinjiang-Bisqueque (Carriço, 2011). 

 

Aliado a estas, merece atenção a OCX, mecanismo da crescente influência da China na região, 

nomeadamente na cooperação comercial, permitindo angariar novas rotas de abastecimento 

energético (Tomé, 2007). A construção de vias de transporte simplificou o regime de vistos, e 

eliminou as taxas de alfândega, permitindo à China inundar a região com uma dinâmica 

comercial de matérias-primas, tendo o Mercado de Dordoi, no Quirguistão, sido o centro de 

emprego da região e a porta de entrada de produtos no Cazaquistão, Rússia e Uzbequistão 

(Rotar, 2012). 

 

A tentativa de securitizar o flanco continental tem vindo a ocorrer num momento marcado por 

tensões no flanco litoral, por exemplo Taiwan, Vietnam, Filipinas e Malásia. Ao contrário do 

lado Meridional, as incursões chinesas na Ásia Central têm um caminho mais aberto e pacífico, 

observando-a como uma oportunidade para garantir a sua segurança e suprimento de energia. 

Este pensamento estratégico partilha três objetivos: desenvolver os recursos energéticos da 

região, combater os movimentos separatistas e resistir à crescente presença do Ocidente na 

região (Wang, 2016). 

 

Por contraste, com um passado umbilicalmente ligado à Rússia, a Ásia Central continua sob 

influência de Moscovo, tendo-a denominado no âmbito da esfera privilegiada de influência, 

 

 
10 U.N. calls on China to free Uighurs from alleged re-education camps. Reuters. 31 August 2018. 

 
11 Congressional-Executive Commission on China Annual Report 2018. Congressional-Executive Commission on China. 

 
12 Speech by HR/VP Mogherini at the plenary session of the European Parliament on the state of the EU-China relations. Europa. 2018. 
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servindo de área tampão para as ameaças vindas do sul. A estratégia de Moscovo assegura o 

seu papel de liderança na exploração, desenvolvimento e transporte de recursos energéticos, 

nomeadamente o gás natural do Turquemenistão e o petróleo do Cazaquistão (Torbakov, 2007). 

A política externa russa para a Ásia Central assenta em três âncoras – 1) preservação da 

segurança regional, perante as diferenças étnicas demarcadas entre os vizinhos que se 

confrontam; 2) diminuir as assimetrias sociais pós independência, tais como a pobreza e a 

crescente corrupção, através de um bloco económico pós-soviético, a UEE; 3) conservar as 

raízes culturais, por via da propagação da língua e arte russa. 

 

A Rússia tem intensificado a sua influência com a neutralização das ameaças transnacionais 

proveniente do Afeganistão. Suas bases militares são a espinha dorsal das operações - no 

Tajiquistão o complexo optoelectrónico e o sistema de monitorização espacial (Krakowska, 

2017); no Cazaquistão o complexo cósmico de Baikonur; no Quirguistão, com o centro de 

comunicações da Marinha Russa, base de armas de torpedos antissubmarinos no lago Issyk- 

Kul, e a base de aviação de Kant (Gumalyov, 2018). A cooperação militar com a Ásia Central 

é relevante no combate ao tráfico de estupefacientes dirigidos ao mercado russo; à radicalização 

religiosa de segmentos das sociedades, que exercem influência sobre as comunidades 

imigrantes na Rússia e à ameaça de degradação da segurança regional, após a retirada das forças 

da missão da NATO do Afeganistão (Laruelle, 2011). 

 

A criação da UEE no espaço pós-soviético moveu-se para a linha da frente da política externa 

russa, ultrapassando as consequências destrutivas da dissolução da URSS, descrito como uma 

via de saída da crise financeira (Bykov, 2016). A UEE substituiu os regimes tarifários 

individuais por um imposto externo único, países como o Quirguistão ou o Cazaquistão viram- 

se obrigados a aumentar suas tarifas sobre os produtos chineses, para convergirem com as 

tarifas russas, mais elevadas. Além disso, os controlos mais apertados das fronteiras externas 

parecem ter aumentado o tempo de travessia dos camiões que entraram no Cazaquistão vindos 

da China, o que representou uma jogada deliberada de Moscovo para restringir o crescente 

poder chinês. A UEE visa incrementar o papel da Rússia como principal participante nos 

contínuos processos de remodelação global, afirmando a sua prosperidade (Maçães, 2018). O 

passo mais arrojado desta organização, unanimemente aceite, é a criação do Parlamento Euro- 

Asiático, que terá poderes para negociar e concluir acordos internacionais, antevendo a criação 
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de um mercado único (Tarr, 2016), esperando-se ma maior coordenação económica no setor 

energético, industrial, agrícola e de transportes (Kansikas, 2015). 

 

A consumação da influência russa traduz-se na conservação das raízes culturais, tendo as elites 

russas tido uma relação de longa data com as autoridades centro-asiáticas, ambas se conhecem 

e falam a mesma língua, contribuidora para a criação de perceções e gostos, modas e tendências 

culturais (Vajdic, 2012). O soft power russo lê-se nas palavras de Vladimir Putin, por meio de 

instrumentos constitutivos não militares (Putin, 2012), coadunados nos atributos orgânicos da 

Fundação Russkiy Mir, cujo propósito é popularizar a cultura russa. No Cazaquistão quatro 

centros (Astana, Ust-Kamenogorsk, Aktobe e Almaty); no Quirguistão três (Osh, Bisqueque e 

Kant), no Tajiquistão e no Usbequistão quatro centros (Shevtsova, 2015). A génese da política 

externa russa evidencia predomínios da própria cultura, na exaltação da sociedade eslavófila e 

do neoeurasianismo, teoria que entende a Rússia com um parte europeia e outra asiática, 

rejeitando preceitos liberais e práticas ocidentais de desenvolvimento (Dugin, 2014). 

 

O equilíbrio de poder entre a China e a Rússia encontra os seus paralelismos, ambos feridos 

pelo Ocidente, a Rússia vítima de sanções económicas, a China lesada pelos Tratados 

Desiguais, Pequim e Moscovo são, ao mesmo tempo, competidores e parceiros estratégicos 

quando se trata de devolver a Ásia aos asiáticos. O facto de ambos terem a sua própria agenda 

de securitização – a UEE russa versus Uma Faixa, Uma Rota – não os impede de colaborar 

para evitar que seja controlada pelo Ocidente (Duarte, 2017). Tal se reflete na essência da OCX, 

que atualmente se depara com a dicotomia, por um lado, a China pretende focar a organização 

no espetro económico, por outro lado, a Rússia prefere manter o bloco exclusivamente focado 

em questões de segurança (Freire, 2013). 

 

Já os EUA e a UE surgem como potências que podem servir de contrapeso à presença da Rússia 

e China. Também a Turquia e o Irão têm interesses na Ásia Central, sobretudo centrados na 

partilha étnica e cultural. Os interesses dos EUA são impulsionados pelas preocupações de 

segurança na região, principalmente na fronteira com o Afeganistão. Para ajudar as forças de 

segurança no combate ao terrorismo proporcionaram treino militar. Em retorno, esta apoia as 

operações no Afeganistão em cooperação com a NATO. Todos os Estados regionais 

permitiram sobrevoos de aviões militares americanos, além de que o Quirguistão e o 

Uzbequistão hospedaram ainda bases aéreas (Sokolsky, 2016). 
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O interesse europeu objetiva-se em três: 1) promoção dos direitos humanos, da sociedade civil 

e do Estado de direito, que são fundamentais para os valores da UE como base para o 

envolvimento; 2) ligação energética do Turquemenistão ao Corredor Meridional; e 3) 

promoção da segurança regional, com o envolvimento da NATO no Afeganistão. Em 2007, a 

UE lançou a Estratégia para a Ásia Central, revista em 2016, no sentido de reforçar o diálogo 

na área de Direitos Humanos, Estado de Direito, Gestão de Fronteiras e Combate ao Tráfico de 

Drogas e Terrorismo (COEST, 2017). A sua implementação tem vindo a contribuir para o 

aprofundamento, em processo previsto para 2019, com um novos programas regionais para 

apoiar o setor privado e investimento, combater as alterações climáticas e promover a 

cooperação inter-regional (anexo 3). Espera-se o restabelecimento das negociações para o 

“Acordo Reforçado de Parceria e Cooperação” com o Uzbequistão, baseado no 

desenvolvimento sustentável e boa governação. A UE abrirá brevemente uma delegação no 

Turquemenistão, o permitirá intensificar o diálogo político, económico e sectorial. O crescido 

interesse europeu na cooperação inter-regional, subconsciente à ideia de uma federação 

regional, independente das grandes potências que a circundam. Sua determinação na 

diversificação das fontes de abastecimento acentuou‑se com as crises regulares com a Rússia, 

e à procura de maior articulação com a Ásia Central, com destaque para o petróleo e gás natural 

cazaque e o gás natural do Turquemenistão (Peyrouse, 2017). Com efeito, a região fornece 

energia, e efetiva novas rotas de trânsito dirigidas à Europa, procurando fugir ao controlo russo, 

que reduz o seu controlo sobre as importações. Esta estratégia reflete-se na criação do “Caspian 

Sea – Black Sea – EU Energy Transport Corridor”, traduzida em programas TRACECA e 

INOGATE projetados para o desenvolvimento das infraestrutura de trânsito de 

hidrocarbonetos. Um choque frontal energético entre a UE e a Rússia em torno da Ásia Central 

parece pouco provável, o que tal não obste registo a condicionantes políticas, na medida em 

que o acesso direto à região se encontra bloqueado pela Rússia. A UE tende a avaliar esta 

matéria como um binómio, que a obrigue a escolher entre uma aproximação à Ásia Central ou 

estreitar laços comerciais com a Rússia. 

 

A Turquia, o Irão e a Índia também demonstram um interesse na região. O Irão considera-se 

um parceiro de peso pelas ligações culturais, principalmente com o Tajiquistão, porém o grande 

entrave continua a ser religião, sendo os tajiques sunitas e os iranianos xiitas (Suvankulov, 

2012). Os sinais de cooperação com o Irão são encorajadores, com a assinatura da Convenção 

sobre o estatuto legal do Mar Cáspio, na 5.ª Cimeira do Cáspio que reuniu os Chefes de Estado 
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dos países que partilham a sua costa. Já a Turquia, aspira ser a porta de entrada de petróleo na 

Europa, no entanto, Ancara contínua dependente das importações de energia, não atendendo à 

procura doméstica para poder exportar (Ögutçu, 2013). A Índia não quer perder mão da região, 

por temer uma aliança islâmica daqueles países com o Paquistão, e a sua prioridade é liderar o 

bloco afro-asiático, numa diplomacia que distinguir-se da superpotência do norte, apostando 

num posicionamento mais a sul (Xavier, 2019). 

 

1.4 Ásia Central e seu paradoxo de fronteiras 

A Ásia Central em si, com maior ou menor perceção delineada, ocupa um território de imensa 

relevância estratégia, situando-se entre as duas superpotências, a Rússia e a China, sendo um 

ator chave na Ásia e na Europa, não obstante a sua inegável fraqueza militar face aos gigantes 

que a circundam. Partilha um legado soviético recente, mas seu ponto fraco, continua a ser ela 

própria, da qual se separa, entre muitos e referidos aspetos, uma profunda desconfiança. As 

relações fronteiriças apresentam paradoxos - por um lado, moldadas por conflitos 

incapacitantes, ao mesmo tempo, que impedem tentativas externas de impor uma coerência. 

Algumas variáveis coexistem ao mesmo tempo e criam sinergias de consensos e conflitos – 

geografia; etnicidade; recursos hídricos; economia; política interna e externa, infraestruturas; e 

segurança. O conjunto destas regula os traços gerais da política regional, tendo elas contribuído 

para a coesão ou para a incoesão, ao serviço do grande poder, impulsionado pela sede de 

mercados, ameaça de instabilidade criada pelo terrorismo. O que liga e o que divide é o 

constructo meta-geográfico, produto de uma divisão espacial e designação taxonómica que 

reflete alguns interesses partilhados, as atitudes de cada um dos cinco Estados determina 

estratégias de convergências e divergências. Alguns baseiam-se no engajamento internacional 

e potencial económico alavancado pelos recursos de hidrocarbonetos, outros buscam 

assistência multilateral para compensar os consideráveis défices de recursos. Estes paradoxos 

prevalecentes subordinam a região nas mãos de outros Estados, e contrabalançam aspirações e 

obstáculos comuns, convergindo na ideia de que o une é capaz de dividir. 

A geografia, redesenhada nas políticas dos impérios que por la passaram, descrita como um elo 

entre partes distantes sem fronteiras exatas e atraídas por atores concorrentes, onde as 

sucessivas lutas de poder acolheram ideologias difusas (Cummings, 2012). Lar de altas 

montanhas, deserto árido e vales fluviais, originou-se na bacia entre os rios Amu Darya e Syr 

Darya, desde o Hindu Kush até o mar Cáspio, e da sibéria à pérsia. Os desertos, barreiras à 
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produção agrícola extensiva, os intransponíveis vales fluviais, asseguraram abrigos 

acidentados, bloqueios ao desenvolvimento de infraestruturas, especialmente de transporte 

seguro, numa área sem litoral e povoada por nómadas (Hanson, 2012). Esta diversidade 

morfológica reflete a amplitude cultural e a sobreposição estética, num passado em que as 

cidades serviam de centros de guarnições para repositórios de arte impressas. A ascensão e a 

queda de cada império foi determinada pela capacidade gerar riqueza - os Persas ocuparam o 

sul; os chineses expandiram o comércio para leste; os Turcos estabeleceram precedentes 

culturais profundos para o oeste; os Russos abriram a região para o norte (Golden, 2011). 

Idêntico e relacionado palco de divergências é a multiplicidade de etnicidades regionais. Entre 

os séculos VIII e IX, a Ásia Central era dominada pelo Turquestão, “terra dos turcos”, que 

assimilava culturas pré-islâmicas, e abrigava clãs e línguas compostas em dinastias 

prevalecentes (Roy, 2007). Antes da criação da URSS, nunca se conheceu o princípio de 

Estado, associando-se a grupos étnicos que lá habitavam. Em 1924, Estaline dividiu a região 

em Repúblicas, reescreveu artificialmente o mapa, agrupando populações de distintos costumes 

(The Economist, 2010). Os relacionamentos étnicos prevaleceram unicamente na base de 

interesses económicos, ao mesmo tempo, que a ausência de uma identidade dificultou a 

estruturação de instituições inclusivas e de cooperação. 

Motivo de desagregação regional concerne à crise hídrica. Os rios Amu Darya e Syr Darya 

representam a fonte vital do suprimento de água, da mesma maneira que representam o fator 

desestabilizador entre as fronteiras, ambos nascem a leste, no Tajiquistão e Quirguistão, fluem 

pelas vastas planícies do Uzbequistão e Turquemenistão, e desaguam no Mar de Aral, no 

Cazaquistão (anexo 4). Durante o período estalinista, as autoridades transformaram as estepes 

à beira-rio em centros de produção agrícola, mas ao desviarem as águas para a produção, 

secaram parte do Aral, as cidades à beira-mar ficaram abandonadas e as concentrações de sal 

extinguiram a fauna - anexo 5 (Russell, 2018). Em resposta, em 1992, as repúblicas assinaram 

o Acordo de Almaty, que reconheceu responsabilidades conjuntas no uso racional da água. A 

jusante passaram a captar 82% da água (Uzbequistão 52%, Turquemenistão 20% e Cazaquistão 

10%), e a montante apenas 17% (Quirguistão e Tajiquistão). O acordo não disfarçou a 

desigualdade subjacente à distribuição dos recursos naturais: os países a jusante dispunham de 

reservas de hidrocarbonetos que forneciam energia elétrica, e as nascentes a montante 

abasteciam a agricultura a jusante (Allouche, 2007). A desvantagem comparativa despoletou 

um conflito nas terras aráveis do Vale de Fergana, epicentro agrícola da região, dividido entre 
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Quirguistão, do Tadjiquistão e do Uzbequistão. Sem solução às interrupções intermitentes de 

eletricidade, as autoridades tajiques e quirguizes desenvolveram projetos de centrais 

hidroelétricas, Rogun Dam e Kambarata-1 Dam, com maior captação de volume de água 

(Bernauer, 2012). O risco de não armazenar água para a produção agrícola, levou o Uzbequistão 

a fomentar o clima de inimizade. Karimov advertiu que a execução desses projetos desencadearia 

numa guerra regional (Matyeeva, 2012). Em 2016, o novo presidente uzbeque, Mirziyoyev, 

retirou as objeções à construção das barragens (Zhiltsov, 2019), todavia, em resposta ao 

reequilíbrio hidroelétrico, os países têm aproveitado o degelo dos glaciares de Tian Shan. A 

curto prazo, a solução favorece os ecossistemas agrícolas a jusante, mas a longo prazo 

convergirá numa situação semelhante à que se verificou no Mar de Aral. A previsão do aumento 

de temperaturas levará ao recuo progressivo dos glaciares, com vazamentos de lama e 

inundações prejudiciais à produção agrícola (Engle, 2019). 

 

Uma quarta contrariedade é a doutrina económica, pois a crescente abertura às teias de 

comércio internacional parece tender a estimular o crescimento. O FMI estima que em 2019, o 

crescimento do PIB a preços constantes se situe entre os 4%, no caso do Cazaquistão, e os 9%, 

no Turquemenistão - ainda que se avaliado à paridade do poder de compra, apenas no 

Cazaquistão o PIB per capita se assemelhe ao europeu. No entanto, a economia desagrega a 

região, visto que depende quase exclusivamente da exportação para fora da região. Em 2018, 

o comércio intrarregional representou apenas 3,5% do comércio total. Somente certos produtos 

básicos, como produtos agrícolas e máquinas são comercializados dentro da região. A própria 

APEC não teve resoluções propostas implementadas. As organizações internacionais têm feito 

um esforço conjunto para promover a cooperação económica na Ásia Central, a partir da 

criação do ADB, e o processo da RECCA, patrocinado pelo governo dos EUA, que busca 

promover o consenso regional sobre iniciativas de investimento privado. Esses programas 

patrocinados internacionalmente não têm sido correspondidos (Mogilevskii, 2012). 

 

Permanecem problemas no respeito pelo Estado de Direito e Direitos Humanos, sendo de 

assinalar a margem de progressão no que respeita à boa governação e transição para uma 

economia de mercado (Warkotsch, 2008). Embora se evidenciam riscos sociais de diversa 

índole, como o declínio demográfico, a crise dos recursos hídricos e as tensões interétnicas13, 

existem contudo, outras variáreis que promovem a integração regional, como no plano da 

 

13 World Report 2019 
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política doméstica e da política externa, com recentes sinais positivos - acrescida 

disponibilidade para entendimentos bilaterais entre si e, não obstante a sua heterogeneidade, o 

desejo de afirmação conjunta perante a comunidade internacional. Em matéria de política 

externa, a Ásia Central tem prosseguido com êxito uma visão diversificada, onde orientações 

se sobrepõem, sem se digladiarem. Desenvolve-se uma relação preferencial com a Rússia, sem 

irritar a UE, não se opondo a Pequim ou a Washington, mantendo um sensível equilíbrio nas 

relações com o Irão e Turquia. Destaca-se a cooperação multilateral com as organizações 

internacionais. Segue um breve resumo da situação interna e política externa por país: 

O Cazaquistão é o mais próspero da região, rico em recursos naturais, que desde a sua 

independência liderado pelo nepotismo de Nazarbayev, a quem os cazaques apelidam de papa. 

Reeleito em 2015, operou uma transformação para uma economia de mercado, caracterizada 

pelo crescimento da propriedade privada (Shedard, 2016). Em 2019, anunciou a renúncia ao 

cargo presidencial, tendo em simultâneo alterado o nome da capital para Nur-sultan14, e nesse 

mesmo ano, o presidente interino Tokaïev venceu as eleições presidenciais com 70,6% dos 

votos, prometendo continuar o caminho iniciado pelo seu antecessor, com novos enfoques. As 

eleições ficaram marcadas pela prisão de centenas de manifestantes, e mostraram "um respeito 

insuficiente pelos padrões democráticos"15. A percentagem da população abaixo do limiar da 

pobreza decresceu de 35%, em 1999, para menos de 3%, em 201616. As liberdades cívicas são 

restringidas, sendo proibidas quaisquer manifestações pró-democráticas (Rfe/Rl, 2018) e a 

liberdade de imprensa é monopolizada. O país segue uma política externa multivetorial, 

concentrando-se na abertura global, incluindo a adesão proactiva na OSCE, OCX e CSTO. De 

natureza pragmática e não ideológica é motivada por interesses do Estado, e como membro 

fundador da OCX, tem uma estreita colaboração com a Rússia e a China na sua segurança, ao 

mesmo tempo, tem vindo a envolver-se ativamente na NATO. O Cazaquistão beneficia de ser 

o estado mais extenso e com mais hidrocarbonetos, capaz de garantir condições favoráveis para 

tarifas internacionais (Hanks, 2009). 

O Quirguistão é o único que conhece uma experiência de transição democrática. Após a 

independência, seguiram-se duas revoluções - a Revolução das Tulipas, em 2005, que derrubou 

o PR, e em 2010, foi outro deposto pelos mesmos motivos que pautaram a queda do seu 

 
 

14
 https://www.theguardian.com/world/2019/mar/23/kazakhstan-renames-capital-nur-sultan 

15 https://www.osce.org/odihr/elections/kazakhstan/422501 
16 http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/KAZ 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/23/kazakhstan-renames-capital-nur-sultan
https://www.osce.org/odihr/elections/kazakhstan/422501
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/KAZ
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antecessor, nomeadamente corrupção. As remodelações constitucionais e o progresso das 

instituições não disfarçaram os problemas na qualidade de competição política, tendo o 

multipartidarismo não resultado num verdadeiro pluralismo (Laruelle, 2015). Em 2017, durante 

o período das legislativas, o Governo silenciou a oposição com detenções a adversários políticos 

e multas provenientes de investigações duvidosas (OSCE, 2017). A liberdade de imprensa 

sofreu danos profundos, e os processos por difamação resultaram em sentenças condenatórias. 

Já em 2019, têm sido revividos confrontos internos e a esperada transição pacífica de poder 

transformou-se numa guerra aberta entre o ex-PR Almazbek Atambaiev e seu delfim 

Sooronbay Jeenbekov, atual PR (Rfe/Rl, 2019). A política externa do Quirguistão baseia-se na 

cooperação internacional multivetorial, procurando as instituições multilaterais e organizações 

financeiras para defender interesses económicos. A China tem vindo a perder o seu poder neste 

país, surgido ultimamente por um sentimento anti-chinês, com manifestações contra a emissão 

de passaportes de vistos para cidadãos chineses (Reuters, 2019). Especula-se que a opinião 

pública esteja a ser manipulada pela Rússia, seu principal parceiro, com o comércio mútuo a 

crescer mais de 30% em 2018 (TASS, 2019). Note-se que as gigantes russas Gazprom, Rosneft 

e Risatom operam ativamente neste mercado. 

O Tajiquistão foi devastado por uma guerra civil entre 1992-97, assim que as divisões refletiam 

a luta entre clãs, os comunistas dos clãs do norte contra os democratas dos clãs a sudoeste, que 

desafiavam a ordem herdada da URSS. Acabaria por vencer a fação soviética de Emomali 

Rahmon, reeleito em 2013 para o quarto mandato, que mantém a estabilidade sob sua mão de 

ferro (Johnson, 2006). A corrupção permanece enraizada na sociedade, e embora a Constituição 

forneça a base democrática, as eleições presidenciais têm sido marcadas por irregularidades, 

com recenseamento generalizado e votos por intimidação, tendo a OSCE verificado 

“deficiências significativas, incluindo voto múltiplo e enchimento de urnas” 17. O governo tem 

vindo a reforçar a segurança em Gorno-Badakhshan, zona sensível no alto das montanhas, 

limitada pelo Afeganistão e a China, local onde habitam os Pamiris, um povo indo-iraniano 

que professa a fé ismaelita18. O mesmo, isolado e volátil, rodeado por uma China predatória, e 

um Afeganistão disfuncional, tornou-se um corredor de tráfico e contrabando de drogas. Os 

défices internos substanciais, levaram as autoridades a executar uma política externa de "porta 

aberta" que visa servir de interligação com o mundo exterior, enquanto corredor de transporte 

 
17

 https://www.osce.org/odihr/elections/111006 
18 https://eurasianet.org/tajikistan-what-is-going-on-in-the-pamirs 

https://www.osce.org/odihr/elections/111006
https://eurasianet.org/tajikistan-what-is-going-on-in-the-pamirs
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do projeto Uma Faixa uma Rota (Imam, 2011). A China é atualmente a maior parceira 

comercial e de infraestruturas, com 58% do fluxo de investimento. 

O Turquemenistão é o mais repressivo Estado da região, um dos maiores produtores mundiais 

de gás natural (CIA, 2018) e liderado pelo círculo autoritário do PR Berdimuhamedov, reeleito 

em 2017. A oposição é pouco expressiva, os partidos não afiguram uma oposição real, ao invés, 

representa grupos corporativistas dominados pelo poder central, bem como os órgãos de 

comunicação social e o sistema judicial19. O regime social é rígido com regras estritas no 

quotidiano, porventura um dos traços mais particulares da sociedade, verificando-se proibições 

ao consumo de álcool, proibição de conduzir viaturas e construir edifícios com cores escuras, 

sendo as mulheres obrigadas a vestir um traje tradicional e a usar tranças sendo solteiras. No 

que respeita à política externa, o Turquemenistão permanece alheio às lógicas de alianças, 

desenvolvendo uma neutralidade positiva para travar as ambições da Rússia, em parcerias 

estratégicas com o Irão, Turquia e Índia na área do comércio. Pratica uma política de cadeira 

vazia na CSTO, OCX e UEE, mantendo estatuto de membro associado (Nyyazow, 2013). 

O Uzbequistão é o mais populoso com 31 milhões de pessoas. Após a morte do autocrata 

Karimov, em 2016, o poder concentrou-se em Mirziyoyev, cujo mandato destaca a libertação 

de presos políticos, reformulação das políticas públicas e promoção da iniciativa privada 

(Imamova, 2018). Outras reformas enfrentam obstrucionismos burocráticos, que travam o 

processo de modernização, como os elevados índices de trabalho forçado no setor agrícola. 

Trata-se de uma sociedade clânica, em que as comunidades locais (mahallas) supervisionam o 

cumprimento das tradições familiares, com a homossexualidade sendo punível com pena de 

prisão, subsistindo a prática da tortura (Financial Times, 2018). A política externa isolacionista 

uzbeque é cética à cooperação internacional, priorizando a ameaça do islamismo para justificar 

a postura de controlo à segurança no Afeganistão (Yeniseyev, 2019). 

A agregação de fronteiras está presente na modernização de infraestruturas, redes elétricas e 

oleodutos, da iniciativa Uma Faixa, uma Rota. As infraestruturas planeadas para resultar em 

projetos de ligação de dois extremos, Europa e Ásia, poderiam isolar as localidades que o 

atravessassem, com uma “cintura de cidades”, ou então convergindo comercialmente. As redes 

elétricas têm sido alvo de reparações, exigindo esforços colaborativos para as financiar. Este 

reunir esforços estende-se às redes para o Irão e China, como o CASA 1000, patrocinado pelo 

 
19 World Report 2018 
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USG, que proporcionou a venda de eletricidade gerada pelo Tajiquistão e Quirguistão para o 

Afeganistão e o Paquistão (Chow & Hendix, 2010). A Rede de Distribuição do Norte, criada 

para fornecer bens não letais à NATO ajudou a consolidar a cooperação na mobilidade, com 

passagens fronteiriças no Cazaquistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Várias iniciativas criam 

simbioses de integração nos transportes, e todas elas assumem como pivot a Ásia Central. 

O último campo de consenso concerne à política de combate ao terrorismo islâmico, tráfico de 

drogas e de pessoas. As ameaças transfronteiriças deixaram o secularismo político da região 

sujeito à ascensão do fundamentalismo do Afeganistão (Kassenova, 2014). A chamada "rota 

do norte" estabeleceu o corredor de opiáceos e de heroína que flui para a Rússia, através do 

Tajiquistão (Heathershow, 2014), bem combate do como o tráfico humano, entregando as 

crianças e jovens centro-asiáticas às fileiras do ISIS, que fogem ao trabalho forçado e ao 

desemprego (Mamyrayymov, 2017). A NATO e a ONU têm vindo a assegurar a melhoria das 

forças de reação, e a participação no “Plano Conjunto da ONU”, através do diálogo contra o 

terrorismo, que se destaca o trabalho do Uzbequistão e do Tajiquistão. Em 2015, o Vice- 

Ministro da Defesa do Tajiquistão planeou um golpe de estado terrorista que viria a falhar, e 

em 2016, o comandante das forças de segurança tajiques desertou para o ISIS, sendo abatido 

durante um ataque aéreo russo em Deir ez-Zor (Standish, 2016). O Uzbequistão aproveita ainda 

as plataformas internacionais, como a OCI e a Riyadh Summit para promover o combate ao 

radicalismo islâmico (Trend, 2017). A OSCE e o Banco Central uzbeque estabeleceram uma 

parceria de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 OSCE supports combating money laundering and financing of terrorism in banking sector, Modern Diplomacy, October 25, 2017; 
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1.5 Entre a estepe o oceano 

 
A prioridade da política externa portuguesa não foi a Ásia, nem Russia, menos ainda a Ásia 

Central. A história partilhada atenta em polos opostos, que entre a estepe e o oceano reviveu 

encontros e desencontros, remontes à presença moura na Península Ibérica. Nessa altura, a Ásia 

Central irradiava o comércio transnacional, estendido em estradas decorridas dos Himalaias ao 

longo dos vales do Sir Darya até ao rio Amu Darya, numa rede difusa, uma meada oscilante de 

trilhos de camelos, passagens estreitas nas montanhas, caravançarais com torreões, bazares nas 

margens de rios e penhascos no deserto (anexo 6), e entre essas fiadas estabeleceram-se 

impérios, cruzaram-se comerciantes, filósofos, soldados e peregrinos, que em al-Andalus se 

haviam estabelecido, como o explorador Ibne Battuta, o astrónomo Ibne Sina ou o filósofo Al- 

Farabi (Coelho, 2010). Aferiram-se sinergias culturais noss elementos artísticos, os tapetes de 

Arraiolos do Turquemenistão, as filigranas e os azulejos do Uzbequistão (Adalberto, 1999), 

mais tarde, o acesso às obras astronómicas inspiraram os navegadores portugueses, que 

confiaram assistência náutica a navegadores persas, como exemplo o navegador ibne Majide 

(Brochado, 1959). 

 

Pode dizer-se que os navegadores portugueses tiveram golpe de vista e enfrentaram o 

desconhecido, mas a verdade é que conheciam os problemas crónicos da antiga Rota da Seda: 

i) as suas debilidades de segurança, com os assaltos frequentes às caravanas e os conflitos entre 

clãs que se gladiavam entre si (Grygriel, 2006); ii) as dificuldades na conservação adequada 

das mercadorias e alimentos (Newitt, 2004); iii) os preços inflacionados, devido às taxas de 

circulação que transitavam por entre portos e castelos (Saraiva, 2001). 

 

A rota marítima idealizada pelos portugueses oferecia uma resposta mais direta, segura e 

rentável (anexo 7), consubstanciada na construção de feitorias, que funcionavam como 

entrepostos de apoio à navegação (Rau, 1965). No século XV, o sonho encarnou uma realidade 

ao acelerar a redistribuição de recursos, coincidindo com a desintegração do império de 

Tamerlão, emir da Ásia Central, que viu o seu comércio definhar (Barisitz, 2017), e esmorecer 

na sombra do um novo império marítimo. Os povos centro-asiáticos fomentaram a aversão aos 

navegadores portugueses, e Portugal afastou-se diplomaticamente destes reinos, ao contrário 

de Castela e França, que estabeleceram Embaixadas em Samarcanda (Castelo Branco, 2018). 
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No século XVI, consolidada a influência lusa no Golfo Pérsico, em Portugal eram populares 

os cavalos das estepes centro-asiáticas, em relatos sobre a procura de puro-sangue (Frankopan, 

2015), e a espécie Akhal-Teke era a mais apreciada pela sua resistência e velocidade. Já no 

século XVII, a chegada dos Jesuítas marcou o reencontro com a região, destacando-se Bento 

de Góis, o primeiro português e europeu a percorrer o caminho terrestre pela região e a 

diferenciar as populações segundo sua origem étnica – caucasiana, tártara, turca ou mongol. 

Dos seus relatos destaca-se a crua descrição da guerra civil entre o clã de Calcia e os 

governantes de Bucara (Wessels, 1992). 

 

No século XIX, a coroa portuguesa havia perdido grande parte dos seus territórios ultramarinos 

na Ásia, abandonando as missões católicas, mas sem nunca permitir dirigir-se pelos intentos 

britânicos na definição da sua política externa, como exemplifica o Grande Jogo, marcado por 

conflagrações na Ásia Central, que opunham os britânicos aos russos, no recurso à utilização 

de métodos de guerra que englobavam agentes secretos e ações militares ostensivas (Hopokirk, 

2002). Portugal declarou a sua neutralidade, alheado da sua área de interesses (Soarez Martinez, 

2010). Portugal estava exausto de lutas internas entre absolutistas e liberais, resignado a 

garantir a sobrevivência das colónias em África. O expansionismo russo eclodiu com a Guerra 

Russo-Japonesa, em 1907, e sob pressão da Inglaterra, o governo português colocou obstáculos 

à entrada de navios russos. A esfera de ação no continente asiático foi mais tarde redefinida, 

tendo a Rússia renunciado ao Afeganistão. Um esfriamento das relações russo-portuguesas 

ocorreu, e por consequência, Portugal só voltaria a ter contacto com a Ásia Central após a queda 

da URSS, no final do século21. 

 

Deste modo, Portugal afastou-se duas vezes da região, primeiro ao implementar a Rota das 

Especiarias, alternativa à Rota da Seda, e mais tarde, afastou-se novamente na ascensão da 

URSS, persistindo ainda a ideia que a Ásia Central representa um polo oposto aos interesses 

nacionais, consolidada em três premissas de impasse: i) ausência de uma política externa 

orientada para o continente asiático, compreendida na falta de terreno comum de negociação, 

por exemplo quando se verificou a perda dos territórios de Goa, Damão, Diu, Macau no século 

XX; ii) incompreensão de uma lógica de benefícios na relação com os países da eurásia, espaço 

de pertença à Ásia, mas associada à esfera de influência russa; iii) distância geográfica 

 

 
21 https://portugal.mid.ru/istoria-otnosenij 

https://portugal.mid.ru/istoria-otnosenij
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traduzida na dicotomia entre mar e terra, no passado comercial de trânsito de mercadoria, e na 

concorrência do transporte e do armazenamento energético. 

 

Após a dissolução da URSS, Portugal estabeleceu relações diplomáticas, mas mesmo quando 

comparados com a Espanha, geograficamente distantes da região, a relação é compreendida 

como marginal, com enfoque nas preocupações de segurança e no pragmatismo da diplomacia 

económica (Simão, 2012). Os desafios na vizinhança a Sul e a Leste exigem a atenção 

permanente da UE, mas Portugal considera-a pouco relevante na persecução dos seus 

interesses, revelando um entendimento limitado da importância geoestratégica da mesma ainda 

que se tenha cruzado, quer ao nível bilateral, quer em contextos multilaterais. Mantém o 

interesse no reforço das relações, em especial com o Cazaquistão, no qual inaugurou uma 

Embaixada em 2015, chefiada a nível de encarregado de negócios. Esse relacionamento 

bilateral está intrinsecamente ligado aos esforços empreendidos pelas organizações 

multilaterais de segurança na estabilização e desenvolvimento regional. 

A interação entre ambos no âmbito da OSCE debruça-se sobre questões de segurança, ameaças 

transnacionais, e matérias ligadas à chamada 3ª Dimensão da OSCE, como o Estado de direito 

e a democracia. Portugal, juntamente com a UE, acompanha de perto o papel da região no 

combate ao terrorismo, tráficos de drogas e armas, e apoia os programas de assistência nestas 

áreas. Portugal considera que as avaliações do cumprimento dos compromissos assumidos 

pelos países da Ásia Central no âmbito da 3ª Dimensão, por parte dos organismos autónomos 

da OSCE constituem fontes de informação sobre a correspondência destes com as práticas 

euro-atlânticas. Neste sentido, o acompanhamento da implementação do acervo da organização 

é um dos elementos utilizados para avaliar a oportunidade de um estreitamento dos laços 

bilaterais. Portugal considera que a OSCE desempenha um papel singular para a estabilidade, 

que resulta do facto de ser um fórum de consulta onde todos os participantes se podem fazer 

ouvir em condições de plena igualdade em matéria de segurança. Portugal reconhece a 

importância da sua ação na construção de um espaço europeu alargado. Em 2002, Portugal 

assumiu a Presidência, tem vindo a manter a presença em diversas missões e participar nas 

missões de observação eleitoral (Côrte-Real, 2007). 

No que respeita à NATO, a situação estratégica consiste na proximidade com a Rússia, 

Afeganistão, Irão, Índia e China - conferindo-lhes destaque particular enquanto parceiros 
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atlânticos. Portugal reconhece a sua função na dinâmica de segurança da região, em particular 

no que se refere à sua contribuição para os esforços de estabilização do Afeganistão22. 

De entre as superfícies económicas com maior sucesso económico no pós-guerra, o caso 

europeu foi o que mais se destacou, tornando-se no maior mercado do mundo e atingido 

sucessivos superavits na balança comercial de bens, todavia, a partir dos anos 80 e 90, outros 

blocos emergiram. Primeiro a China, depois a Ásia Sudoeste, a América do Sul, e mais 

recentemente a Ásia Central (Fedorenko, 2013). 

As relações económicas são pouco mais que simbólicas, quer em termos de posicionamento, 

quer na dimensão das respetivas trocas comerciais, quer na presença de investidores. A 

cooperação é incipiente, pouco autonomizada e o apoio diplomático é limitado. Para uma 

capitalização eficiente da imagem nacional granjeada no âmbito dos contactos multilaterais, 

procura-se explorar um investimento mínimo na presença regional e acompanhamento da 

comunidade empresarial, com um entendimento aprofundado das dinâmicas regionais em 

curso, dos quais os contributos podem dar a estes parceiros numa lógica de reciprocidade. A 

estrutura das importações é pouco variada, concentrando em enormes fonte a combustíveis 

fósseis e abundantes recursos de minérios. Quanto às exportações portuguesas, na sua maioria 

dizem respeito aos grupos de produtos alimentares, madeira e cortiça, pastas celulósicas e 

papel, máquinas e aparelhos. No domínio do Turismo a presença é praticamente nula, ainda 

que se registem subidas assinaláveis dos fluxos comerciais. Já em matéria de oportunidades de 

negócio para as empresas portuguesas, considera-se existir espaço em setores como as 

tecnologias de informação, software, energias renováveis, construção e infraestruturas, 

produtos farmacêuticos, educação e franchising de marcas nacionais. Um dos investimentos 

portugueses mais significativos é na Partex-Oil and Gas Company, empresa que tem estado 

envolvida no Cazaquistão, em parceria com a Oman-oil e a Maersk, da Noruega. Essa 

participação nacional não é substancial e ocorre somente em alguns campos do Mar Cáspio, 

conferindo uma influência limitada (Simão, 2012). 

A percentagem da população centro-asiática residente em Portugal é de 0,3%, cerca de 1000 

pessoas, e na sua maioria provenientes do Cazaquistão e do Uzbequistão. O investimento 

financeiro centro-asiático em Portugal é quase inexistente, assim como o número de turistas 

 

 
22 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=primeiro-ministro-visitou-militares-portugueses-destacados-no-afeganistao 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=primeiro-ministro-visitou-militares-portugueses-destacados-no-afeganistao
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que visitam. No que toca à balança comercial esta é tradicionalmente equilibrada, visto que 

0,6% das suas importações advêm da Ásia Central, e somente 0,5% das suas exportações têm 

como destino esta região23. Com base nos dados da AICEP segue uma análise das relações 

económicas por país, no ano de 2017: 

A relação económica com o Cazaquistão assume um forte pendor económico - a balança 

comercial é positiva para Portugal, sendo o 19º cliente e 117º fornecedor. Os produtos mais 

exportados para são máquinas e aparelhos. As importações são quase exclusivamente 

combustíveis minerais e energéticos, que representam 99,5% do total. Após as visitas de 

delegações empresariais portuguesas, foram identificadas oportunidades de trocas comerciais 

nas áreas das tecnologias de informação, energias renováveis e eficiência energética. Na sua 

deslocação a Astana, o VPM participou no VII Fórum Económico naquela capital, tendo 

diversos contactos ao mais alto nível político, nos quais convidou interlocutores cazaques a 

visitar Portugal, designadamente PM, Presidente do Fundo Soberano e o Governador do Banco 

Nacional. 

O Uzbequistão é o segundo parceiro regional, mas ainda de reduzida relevância quer em fluxos 

de investimentos, quer em trocas comerciais. A balança comercial é desequilibrada a Portugal 

- foi o 160º cliente e 113º fornecedor. A estrutura das exportações é também pouco variada, 

sendo o grupo de produtos mais representativo os plásticos, a borracha, madeira e cortiça. As 

importações resumem-se a matérias têxteis, que representam 93.3% do total importado. 

As relações económicas com o Turquemenistão, Tajiquistão e Quirguistão são quase nulas, 

pela falta de interações comerciais e de investimentos. A balança comercial com o 

Turquemenistão é positiva para Portugal, sendo o 143º cliente e 121º fornecedor. O grupo de 

produtos mais exportados para este país são os metais comuns, máquinas e aparelhos, veículos 

e outros transportes. Portugal importa exclusivamente materiais têxteis. A balança comercial 

com o Tajiquistão é favorável a Portugal, com os dados mais recentes a indicarem um 

crescimento exponencial das exportações neste país, particularmente no grupo dos veículos e 

transportes. O Tajiquistão foi o 58º cliente e 51º fornecedor de bens e serviços. As importações 

provenientes são quase nulas. Por fim, a balança comercial é favorável a Portugal com o 

Quirguistão, ainda que entre 2013-2016, as exportações sofreram uma quebra considerável. O 

 

 
23 The Observatory of Economic Complexity – 2017 
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mesmo foi o 186º cliente e 162º fornecedor de bens e serviços. O grupo de produtos mais 

exportados são a cortiça, o papel e o calçado, sendo as importações maioritariamente têxteis. 

A Ásia Central não constitui uma prioridade para a Cooperação Portuguesa, e sua intervenção 

incide sobre as áreas da promoção da língua e cultura portuguesa, Governo e Sociedade Civil, 

designadamente o apoia às missões de paz em períodos pós-conflito. No domínio da diplomacia 

cultural destaca-se a relação com o Cazaquistão, tendo a Universidade de Ablai Khan, de 

Almaty manifestado interesse na abertura de um curso de Português. Em 2017, o reitor da 

Universidade de Aveiro visitou instituições de ensino superior cazaques, com encontro na 

reitoria, sendo aflorada a possibilidade de se iniciar a docência de Língua Portuguesa naquela 

instituição. 

Na relacionação cultural com a Ásia Central, destaca-se a contribuição das organizações da 

sociedade civil portuguesa, em particular, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Aga 

Khan, na linha da frente da compreensão do legado, tradições e sensibilidades culturais das 

comunidades da antiga Rota da Seda. Gulbenkian pela identidade étnica originária dos povos 

turcos, e Aga Khan por sua raiz ismaelita (Elnazarov, 2018). A da Fundação Calouste 

Gulbenkian tem vindo a esboçar maior colaboração universitária, de forma a dinamizar o 

intercâmbio de investigadores e no que diz respeito à promoção de conferências com o intuito 

de contribuir para mitigar o desconhecimento face à mesma. Já a disposição da Fundação Aga 

Khan revela-se na promoção cultural - em 2013, o Castelo de São Jorge foi palco da cerimónia 

de entrega do Prémio Aga Khan para a Arquitetura. No mesmo ano, os músicos da AKMI 

atuaram na Assembleia da República para os deputados24. O AKMI tem sua génese na Ásia 

Central (Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão), e projeta as diversas atividades que invocam 

o património cultural da Ásia Central25. 

No que concerne a visitas oficiais, o MNE Paulo Portas visitou o Cazaquistão em 2012 26, e 

abriu uma representação diplomática em Astana em 2013, com a colocação de um Encarregado 

de Negócios na Embaixada da Estónia. O Cazaquistão dispõe, desde 2013, de uma missão 

diplomática chefiada por um Embaixador não-residente Jean Galiev, que mantém dois 

Cônsules-Honorários, em Lisboa e Porto. Em 2016, por ocasião da Ministerial da OSCE, em 

Hamburgo, o MNE Augusto Santos Silva encontrou-se com o seu homólogo, enfatizando a 

 

24 https://www.akdn.org/where-we-work/europe/portugal/cultural-development-portugal 
25 https://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-trust-culture/aga-khan-music-initiative/overview 
26 https://sol.sapo.pt/artigo/50451/paulo-portas-na-rota-da-china 

https://www.akdn.org/where-we-work/europe/portugal/cultural-development-portugal
https://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-trust-culture/aga-khan-music-initiative/overview
https://sol.sapo.pt/artigo/50451/paulo-portas-na-rota-da-china
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cooperação bilateral em matéria de digitalização, na participação do Vice-PM Askar 

Zhumagaliyev na Web Summit27. Portugal não participou na EXPO Astana 2017, dedicada à 

temática da energia, embora várias empresas portuguesas se tenham feito representar28. 

Realizou-se, em 2018, a segunda ronda de consultas políticas, tendo sido sinalizado o interesse 

em cooperar no domínio dos recursos hídricos. 

Em 2009, o MNE Luís Amado realizou a primeira visita ao Uzbequistão, tendo debatido o tema 

da gestão da água29. No mesmo ano, o VMNE Rustam Tuktabaev esteve em Lisboa para 

consultas políticas. Em 2010, o SENEC João Cravinho visitou Tashkent. A representação 

oficial naquele país é feito pelo embaixador Paulo Viseu Pinheiro, em Moscovo, que 

apresentou credenciais em Tashkent como embaixador não residente. Em 2018 foi conhecido 

o embaixador uzbeque em Portugal, Sardor Rustambayev, residente em Paris, aguardando-se 

pedido de creditação. 

Em 2009, o MNE Luís Amado realizou a única visita política ao Tajiquistão, recebido pelo 

Presidente Rakhmon, e discutida a possibilidade de cooperação no setor hidroelétrico. Não 

tiveram lugar visitas do lado tajique. O Embaixador Paulo Vizeu Pinheiro, em Moscovo, é 

Embaixador não residente no Tajiquistão, embora Portugal não tenha apresentado credenciais. 

Em 2001, o MNE Jaime Gama realizou a única visita política ao Quirguistão, no âmbito da 

preparação da Presidência da OSCE30. Não tiveram lugar visitas do lado quirguiz. O 

relacionamento traduz-se na troca de mensagens de cortesia entre os Chefes de Estado. O 

Embaixador Paulo Vizeu Pinheiro, em Moscovo, é Embaixador não residente no Quirguistão, 

embora Portugal ainda não tenha apresentado credenciais em Bisqueque. 

Em 2010, o SENEC João Cravinho realizou a única visita política ao Turquemenistão. Não 

tiveram lugar visitas do lado do Turquemenistão. A representação nacional é assumida pela 

Embaixadora Paula Silva, em Ancara. Em 2018, apresentou Cartas Credenciais como 

Embaixadora não-residente em Ashgabat, a fim de entregar em mão a missiva de S.Exa. MNE 

sobre a candidatura do Dr. António Vitorino a DG da OIM. A Embaixadora foi recebida pelo 

 

 

 

 
27 https://astanatimes.com/2017/11/digital-kazakhstan-initiative-presented-at-web-summit-2017/ 
28 https://www.publico.pt/2017/06/06/economia/noticia/portugal-volta-a-estar-fora-da-expo-1774734 
29 https://www.rtp.pt/noticias/pais/luis-amado-visita-russia-e-asia-central_n213274 
30 https://www.osce.org/cio/54228 

https://astanatimes.com/2017/11/digital-kazakhstan-initiative-presented-at-web-summit-2017/
https://www.publico.pt/2017/06/06/economia/noticia/portugal-volta-a-estar-fora-da-expo-1774734
https://www.rtp.pt/noticias/pais/luis-amado-visita-russia-e-asia-central_n213274
https://www.osce.org/cio/54228
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VMNE turquemeno, que confirmou o interesse na realização de consultas políticas e acreditar 

em Lisboa o Embaixador residente em Itália. 

Os acordos bilaterais entre os países são instrumentos de reciprocidade sectorial, designados a 

fortalecer as relações entre os Estados, enquanto demonstração de interesse da dinâmica 

bilateral, porquanto mais se verificam assim se infere maior a ligação diplomática. Cumpre 

separar a condição desses mesmos acordos em “vigor”, “negociação” e “sem seguimento”. 

Compreende-se acordo “em vigor” aquele que se encontra assinado e publicado em Diário da 

República; “em negociação” em redefinição por ambas as partes; e “sem seguimento” em que 

o mais recente acontecimento negocial data há mais de dez anos. 

Com o Cazaquistão, país de maior relevância para Portugal na região, permanecem em vigor 

quatro acordos: Acordo sobre Supressão de Vistos para Titulares de Passaportes Diplomáticos 

(2013); MdE entre AICEP e KAZNEX Invest (2012); MdE entre a Associação Industrial 

Portuguesa e Câmara do Comércio e Indústria da República do Cazaquistão (2012); MdE sobre 

Consultas Políticas (2010). Encontram-se em negociação onze acordos, pendentes do lado 

português quatro, nas áreas da justiça, fiscalidade, mobilidade, cultura e economia. Do lado 

cazaque estão pendentes seis acordos, no domínio da justiça penal, serviços aéreos e turismo. 

Com o Uzbequistão estão em vigor cinco acordos bilaterais: MdE para a Cooperação e 

Mobilidade no domínio da Educação (2015); MdE sobre Parcerias, Cooperação e Troca 

Científica entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Estatal de Línguas do Uzbequistão 

(2012); Protocolo de Cooperação entre o Instituto Diplomático e a University of Diplomacy do 

Uzbequistão (2010); Acordo para a Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos (2010); 

Acordo de Cooperação no Turismo (1996). Encontram-se em negociação, pendentes do lado 

português, três acordos nas áreas da justiça, passaportes diplomáticos e matéria fiscal. 

Não se encontra nenhum acordo em vigor com o Quirguistão, estando pendentes do lado 

português três acordos nas áreas de passaportes diplomáticos, administração interna e 

cooperação económica. O Tajiquistão também não conta com qualquer acordo estabelecido, 

verificando-se dois acordos sem seguimento nos domínios da fiscalidade e passaportes 

diplomáticos. À semelhança dos dois últimos, não se encontra nenhum acordo em vigor com o 

Turquemenistão, somente sem seguimento um na área da fiscal. 
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Os dois países prioritários são o Cazaquistão e o Uzbequistão, ambos alvo de interesse do XIX 

Governo Constitucional, sido assinados cinco acordos. Com os outros, genericamente, 

constata-se uma relativa passividade de Portugal na celeridade e vontade negocial, sendo que 

dos vinte e nove textos propostos, metade estão pendentes do lado português, ou sem 

seguimento por falta de interesse político nacional. 

Por conseguinte, no que toca à política externa, esta define-se na contingência de abordagens 

estratégias para a Ásia Central e a mais tradicional assenta na parceira militar nas operações 

internacionais da NATO para a monotorização, cessar-fogo e reconstrução do Afeganistão, no 

combate aos Talibãs neste, pela perigosidade à sua estabilidade. Defende que Portugal retira 

mais vantagens energéticas em explorar a via Atlântica, antevendo a emergência dos EUA 

como exportador de gás natural, e através disso, potencializando o ponto estratégico do porto 

de Sines enquanto porta alternativa à entrada de energia na Europa, considerando o contexto 

de convulsão política no Mediterrâneo e o Médio Oriente, a bacia Atlântica em oposição ao 

caminho terrestre (Ribeiro, 2011). A aplicação desta estratégia tornou-se premente durante o 

exercício das funções ministeriais dos Exmos MNEs Jaime Gama (1995-02) e Luís Amado 

(2006-11), ao priorizar a política externa direcionada para os compromissos com a Europa e 

NATO. Uma estratégia alternativa sugere um maior rebalanceamento político para o continente 

asiático, alvo de crescente atenção, em particular a Ásia Central, inserido no espaço pós- 

soviético, até recentemente visto pelo prisma secundário, servindo de plataforma privilegiada 

para a intervenção no Afeganistão. Nesta visão, Portugal aceitaria uma progressiva integração 

no bloco euroasiático, servindo-se do seu património marítimo para a convergência euro- 

asiática, ao invés de válvula de escaque para a prossecução de uma política pró-Atlântica. O 

porto de Sines representaria o fim e o princípio, a última escala da rota marítima e a primeira 

estação da rota ferroviária para o centro da Europa. Portugal procuraria cooperar com os países 

centro-asiáticos, não ignorando o crescente apetite que se traduz na capacidade de recursos que 

emanam do Cáspio, cuja afluência de interesses tem sido possível acomodar, dado que a 

reconfiguração do papel regional tenderá a levá-la a sair do seu isolamento, num mundo cada 

vez mais global (Duarte, 2013; Maçães, 2018). 

 

O MNE Paulo Portas (2011-13) foi o primeiro a manifestar abertura a novos mercados asiáticos 

com as primeiras visitas oficiais ao Cazaquistão, cujos préstimos foram granjeados durante o 

exercício das funções. A diplomacia alargada foi extensível à sociedade civil e à projeção de 
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empresas nacionais, objeto da perceção externa (Balsemão, 2013).O MNE Augusto Santos 

Silva (2016-19) tem procurado dar seguimento à política legada pelo seu antecessor, na 

aproximação à China, ao assumir o ambicioso desejo de participar na iniciativa Uma Rota, 

Uma Faixa31, contudo, não tem vindo a associar a mercados alternativos para a 

internacionalização empresarial, tendo o seu mandato sido marcado pela estagnação das 

relações com a Ásia Central. 

 

Com a identidade cultural proveniente da Rússia, e atrativa aos olhos de uma China sequiosa 

de recursos naturais, a Ásia Central procura diversificar as suas relações, ainda que de forma 

prudente e paulatina, com uma recente aproximação à UE. A região ilustra-se na sua contínua 

mudança, com as primeiras impressões políticas a surgir do período pós-Karimov no 

Uzbequistão, que permitem adivinhar a curto-prazo, o desanuviamento de uma relação 

truculenta em particular com o Quirguistão e o Tajiquistão. Em 2019, após trinta anos de 

responsabilidades presidenciais, Nazarbayev resignou ao cargo, ao sinalizar maior tolerância 

política e inevitável descentralização de poder (Kassenova, 2019). A abertura económica e a 

interligação daqueles mercados, num total de 70 milhões de consumidores às teias de comércio 

internacional tenderá a estimular o crescimento. O FMI estima que o crescimento do PIB a 

preços constantes nos próximos anos dos países da região se situe entre os 4-8%. 

 

Colocam-se desafios à manutenção de presença europeia, dada a falta de interesse 

administrativo acentuada, à medida que as tropas da NATO se retiram, sendo necessário 

assegurar os interesses económicos neste contexto. Um menor envolvimento, a distância física 

e a amizade com a Rússia revisionista de Putin, podem ditar uma compreensão limitada das 

dinâmicas regionais, certamente entendido como a expressão do oportunismo ocidental e falta 

de interesse relativamente às consequências que uma retirada militar terá sobre as populações 

locais. A heterogeneidade da região, a instabilidade da guerra afegã e a falta de presença em 

torno do Cáspio, merecem atenção das autoridades europeias deve fazer uso das plataformas 

multilaterais para abrir as portas a mais investidores, na procura alargada de benefícios. 

 

Feita a devida ponderação, afigura-se revelante acompanhar a atualidade da região, não 

somente no seu papel enquanto parceiro da UE e NATO, mas pelo vasto potencial de reforço 

bilateral, e de alcance limitado da cooperação com o Quirguistão, o Tajiquistão e o 

 
31 http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=157549 

http://www.presidencia.pt/?idc=10&amp;idi=157549
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Turquemenistão, sendo os contactos a nível político próximos de inexistentes, o quadro de 

acordos bilaterais restrito, as trocas comerciais residuais, o investimento não quantificável e o 

plano cultural, a registar, quase nulo. Que caminho seguir? A assimetria evidencia-se na falta 

de reciprocidade na acreditação dos Embaixadores de Portugal no Quirguistão, Tajiquistão e 

Turquemenistão. Observa-se um desnível comparado o relacionamento de Portugal com 

Cazaquistão e Uzbequistão. Consideram-se assim um conjunto de iniciativas, a fim de 

procurar-se colmatar as lacunas identificadas, que deverá ser clara e flexível, com vista à 

definição de objetivos tangíveis. 

 

Na expansão do diálogo diplomático, propõe-se a (i) realização de diligências em momento 

julgado oportuno, a fim de transmitir a recetividade de Portugal à acreditação de Embaixador, 

mesmo que não-residente em Lisboa, por parte do Quirguistão, Tajiquistão e Turquemenistão; 

(ii) condução, pelo Senhor Diretor-Geral de Política Externa, de um exercício de reflexão 

conjunta com os seus homólogos nos Ministérios sectoriais, que resultasse num non paper com 

ideias de atividades concretas com vista a aprofundamento do relacionamento bilateral; (iii) 

nomeação de um ponto focal no MNE para o relacionamento com a Ásia Central, de modo a 

facilitar, no plano interno, a concertação de posições e, no externo, assegurar uma visão de 

conjunto daquelas realidades e a implementação dos roteiros bilaterais. Proporcionaria a 

Portugal visibilidade acrescida junto daquelas autoridades, mercê de uma articulação 

permanente com e entre os Embaixadores de Portugal aí acreditados, garantindo um contacto 

estreito, para trocas de notas, com a REUE para a Ásia Central; (iv) uma prévia troca de 

experiências sobre o relacionamento desta com parceiros europeus com compromisso de longo- 

prazo e interesse sustentado na região, como é o caso dos países Bálticos (v) e investir em 

contactos a nível políticos mais próximos com Quirguistão, Tajiquistão e Turquemenistão, de 

forma a reduzir as assimetrias de relações com a região. 

 

A segunda área estratégica de cooperação é na promoção da cultura portuguesa, (i) promovendo 

o diálogo inter-religioso enquanto instrumento dissuasor dos radicalismos, aproveitando o 

exemplo centro-asiático no que respeita à separação de poderes e laicidade do Estado; (ii) 

afirmar a presença do espaço da língua portuguesa no mundo, da sua língua e da sua imensa 

riqueza e diversidade cultural, assumindo a centralidade do Instituto da Cooperação e da Língua; 

(iii) desenvolver projetos educativos para investigação e intercâmbio, para melhor compreender 

seus engenhos e receios culturais; (iv) alargar o estabelecimento de acordos no 
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domínio do Turismo, criando passeios atrativos aos visitantes portugueses, assim como prestar 

consultoria para a modernização de infraestruturas turísticas nas cidades históricas regionais; 

(v) investir na diplomacia equestre, estabelecendo acordo bilateral entre a APSL e as 

congéneres regionais, para contemplar o intercâmbio de técnicos e cavaleiros nacionais, 

partilha de estudos genéticos do cavalo puro-sangue lusitano e cavalos centro-asiáticos. 

 

A terceira área de intervenção revela-se na cooperação económica, nomeadamente comercial e 

energética. As relações comerciais são objeto de larga margem de progresso, encontrando-se 

abaixo do seu potencial. Esse equilíbrio assinalável da balança comercial e notável 

diversificação de parceiros abrirá caminhos para as melhores condições de sucessos 

económicos, e para a consumação desse objetivo é imperativo aproveitar a nova “Estratégia da 

UE para a Ásia Central”, prevista para 2019, com vista a desenvolver prioridades financeiras e 

económicas - (i) investir na cooperação económica no setor das energias renováveis e 

sustentabilidade, bem como partilha de experiencia no setor hídrico luso-espanhol, juntando- 

se à Alemanha e à Suíça que cooperação no referido setor com a Ásia Central; (ii) criar 

condições de cooperação comercial nos produtos têxteis, como os tapetes e sedas; (iii) 

promover a tecnologia e o desenvolvimento das redes de wi-fi e internet; (iv) aprofundar o 

tecido empresarial na construção do novo pipeline para o transporte com destino à India e 

Paquistão; (v) estabelecer acordos bilaterais com a Ásia Central para evitar dupla tributação, 

com vista ao aumento de investimento. 
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2. Caracterização da Instituição 

 
O funcionamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) compreende-se na sua 

evolução histórica. Decorria o ano de 1641, quando criada a primeira secretaria de Estado, mas 

somente em 1736 surgiu a Secretaria do Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Por 

um período de escassos meses no ano de 1801 verificou-se uma separação entre a Secretaria 

do Estado dos Negócios Estrangeiros e a da Guerra, separação que viria a ser perpetuada em 

1822, com a publicação de uma Carta de Lei. Em pleno século XIX, o vocábulo “ministério” 

assume relevância, passando a ser atribuído na designação dos organismos do Estado. Em 1822, 

com a promulgação de diversos diplomas, define-se a condução da política externa portuguesa 

como sua incumbência (Gama, 1985). 

 

Mais recentemente, com a reforma da PREMAC, foi atribuída ao MNE a orgânica que se 

encontra em vigor, prevista pelo Decreto-Lei nº 11/2012, de 19 de janeiro de 2012. 

 

Ao MNE, na categoria de departamento governamental, cabe-lhe a missão de formular E 

coordenar e assegurar a execução da política externa portuguesa. Por esse motivo, e por forma 
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a garantir a persecução desses objetivos, foram assignadas ao MNE várias atribuições. Aqui 

destaca-se a alínea a). “ 

 

a) Preparar e executar a política externa portuguesa, bem como coordenar as intervenções, 

em matéria de relações internacionais, de outros departamentos, serviços e organismos 

da Administração Pública;32
 

 
Dos diversos órgãos que compõem o MNE, o enfoque é dado à Direção Geral de Política 

Externa (DGPE), visto que foi nela onde decorreu o estágio. 

 

 

 

Cabe a DGPE garantir a coordenação e a decisão das matérias de natureza político-diplomática, 

assim como a coordenação dos assuntos que englobam a segurança, e executar a política 

externa no campo das relações bilaterais e multilaterais. Considerada sua missão, foram 

assignadas à DGPE diversas atribuições, a que cumpre destacar com apreço à sua 

aplicabilidade:” 

 

 

32 Decreto-Lei nº 11/2012, de 19 de janeiro de 2012 
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a) Promover o desenvolvimento das linhas estratégicas da política externa portuguesa 

nas suas distintas dimensões; 

b) Assegurar genericamente as funções de coordenação político-diplomática, bem como 

a coordenação interministerial no tratamento de todas as questões de política externa, 

no âmbito das suas competências, por forma a garantir a necessária coerência e 

unidade da ação externa do Estado; 

c) Estudar, emitir pareceres, decidir ou apresentar propostas de atuação sobre todos os 

assuntos atinentes às matérias da sua competência; 

d) Recolher informação, analisar e apresentar propostas de atuação sobre assuntos de 

particular relevância político-diplomática; “ 33
 

 
A multiplicidade de objetivos a que se propõe a DGPE transmite a distribuição de tarefas pelos 

serviços setoriais, sendo elas: a tipologia de organismos internacionais; campo de atuação; 

região geográfica. A DSMOM corresponde à categoria de região geográfica, cabe esclarecer 

que existem, nesta tipologia, os seguintes serviços:” Direção de Serviços [DS] para os 

Assuntos Políticos Europeus (APE); DS da África Subsaariana (SAS); DS Médio Oriente e 

Magrebe (MOM); DS das Américas (DSA); DS da Ásia e Oceânia (SAO).” 

 

Aqui se configura a pertinência de esclarecer que o cargo de diretor-geral era ocupado pelo 

Embaixador, Dr. Pedro Costa Pereira, e no cargo de subdiretores-gerais o Conselheiro de 

embaixada, Dr. Carlos Pereira Marques; Conselheira de Embaixada, Dra. Ana Paula Moreira; 

e ainda a Conselheiro de Embaixada, Dr. João Pedro Antunes. 

 

O estágio decorreu na Direção de Serviços para os Assuntos Políticos Europeus (APE), 

particularmente integrado na divisão para os Assuntos Bilaterais, observado no organograma 

em abaixo indicado, com as respetivas funções e distribuição de pelouros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diário da República n.º 22/2012, Série I de 2012-01-31 
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No que compete à Direção de Serviços para os Assuntos Políticos Europeus, abreviadamente 

se designam as seguintes competências importantes para o estágio: “ 

 

a) Acompanhar as questões relativas às medidas restritivas da União Europeia em 

articulação com as competências da Direção de Serviços das Organizações Políticas 

Internacionais em matéria de medidas restritivas da sua área de competência; 

b) Acompanhar as relações com a Rússia; 

c) Acompanhar as relações com os países do Leste da Europa, Ásia Central e Balcãs não 

membros da União Europeia nem candidatos ao alargamento; 

d) Assegurar, em colaboração com os restantes serviços do MNE e outros ministérios, a 

coordenação, definição e transmissão de instruções ou outros elementos a enviar às 

missões diplomáticas, representações permanentes e postos consulares de Portugal, no 

âmbito das suas competências; 

e) Registar, dar expediente e arquivar a correspondência recebida ou expedida que 

respeite a assuntos da sua competência.” 
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3. Natureza do Trabalho 

3.1 Objetivos Gerais e Específicos 

 
A integração na Direção de Serviços correu da melhor maneia, o Diretor de Serviços Dr. 

António Sabido Costa, estabeleceu o horário e as tarefas a serem desenvolvidas, seguindo-se a 

apresentação aos elementos do grupo. Os técnicos Dra. Lucília Graça e Dr. Pedro Bismark 

alertaram acerca dos detalhes operacionais do desempenho técnico e responsabilidade da 

profissão. O diplomata Dr. Pedro Ribeiro aconselhou acerca do rigor e do cuidado linguístico 

na realização dos conteúdos formais. 

 

Já o responsável de estágio, e Chefe de Divisão, Dr. André Oliveira, mostrou-se sempre 

disponível a apoiar, em sua constante atitude pedagógica, delegando responsabilidades e 

incluindo o mesmo na dinâmica equipa, nas reuniões, elaboração de documentos internos e 

externos, contributos e acompanhamento de acordos bilaterais. 

 

O desempenho das funções definiu-se nas competências transversais do trabalho em contexto 

profissional, a partir da atribuição do conhecimento orgânico e apoio técnico do relacionamento 

bilateral com a Ásia Central, moldado em duas fases: primeiro, o contacto com os diferentes 

processos, segundo, o cumprimento de tarefas. Nesse decurso foi ministrada a formação 

necessária a cada área de intervenção. 

 

Desde cedo estabeleceu-se o objetivo geral do estágio na consolidação da política de externa 

portuguesa, com vista a proteger os interesses do Estado, em especial da segurança nacional, 

na prosperidade económica e assente nos princípios democráticos e defesa do Estado de 

Direito. Sua prossecução consumou-se em especificidades e tarefas, por métodos pacíficos de 

cooperação e respeito pelo direito internacional, pois as crises transnacionais, algumas 

intrinsecamente ligadas, representam ameaças à coesão da UE e aos interesses nacionais. 

Dentro dos limitados recursos de que Portugal dispõe, procurou-se contribuir para superar essas 

crises, realçando o papel mediador através da construção de diálogos, pontes de convergência, 

pluralismo institucional, elegância diplomática e engenho político. 

 

Na APE-DGPE acresceu a tomada de consciência da multiplicidade de novos desafios, em 

virtude dos sucessivos alargamentos da UE, que a levou a iniciar um conjunto de planos de 

ação, sob a designação de Política Europeia e de Vizinhança, que abrange o seu relacionamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
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bilateral com países dos Balcãs, Leste, Cáucaso e Ásia Central. Procura-se estabelecer novos 

planos de ação, dada a sensibilidade política afeta a estas áreas, significativamente próximas, e 

que tal facto justifica o esforço acrescidos em fornecer contributos próprios para a sua 

estabilização e dinâmica de relações. 

 

Por ordem de razão, o alargamento da UE veio dar às suas fronteiras uma contiguidade com 

um conjunto de países pertencentes à CEI. Neles, a Rússia merece uma atenção especial - a 

crise na Ucrânia e a anexação da Crimeia pela Rússia é um motivo de grande preocupação. 

Portugal condena a anexação da Crimeia e Sebastopol pela Rússia e defende a preservação da 

unidade, integridade territorial e soberania da Ucrânia. Apoia os encontros em formato de 

Normandia, o trabalho do Grupo de Contacto Trilateral da OSCE, bem como os esforços 

desenvolvidos pelo Representante Especial dos EUA para a Ucrânia, tendo em vista a 

implementação dos Acordos de Minsk34. Portugal procura manter com a Rússia um 

relacionamento equilibrado. Perante os desafios existentes, defende a necessidade de combinar 

uma política de pressão com outra de engagement. A aplicação de sanções no quadro da UE à 

Rússia, em resposta à anexação ilegal da Crimeia e à desestabilização no Leste da Ucrânia, não 

dispensa a manutenção de canais de diálogo com Moscovo em matérias de interesse comum, 

como melhor forma de fazer valer os princípios e interesses de Portugal. No âmbito do estágio 

em consideração com a política externa, a integração na UE e suas responsabilidades, 

determinou-se a responsabilidade ao estagiário de acompanhar todos os procedimentos formais 

do relacionamento bilateral de Portugal com a Ásia Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Aviso n.º 126/2018: Diário da República n.º 194/2018, Série I de 2018-10-09 
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3.2 Atividades Desenvolvidas 

3.2.1 Arquivo de pastas 

 
O estagiário ordenou a documentação das pastas da APE-DGPE: o primeiro modelo de arquivo 

respeita a documentação conjunta dos telegramas correspondentes aos organismos nacionais e 

internacionais, com separadores de situação de política interna e externa, relações bilaterais, 

situação económica (fluxos de investimentos, presença empresarial no mercado, oportunidades, 

feiras e exposições), contexto cultural e o relacionamento consular. O segundo modelo de 

arquivo respeita a documentação de acordos bilaterais. Nesta última, o aluno deparou-se com 

pastas desatualizadas, sem lombadas, sem índice e com falta de documentação, tendo procedido 

à sua mais pronta reorganização. 

 

3.2.2 Renovação das fichas-país 

 
O aluno reelaborou as fichas-país da Ásia Central - as recentes informações referentes à política 

interna e externa, relação económica e consular datavam de 2014. Tornava-se imperativo 

rescrever toda a informação, através de diversas fontes bibliográficas, como telegramas 

expedidos pelas embaixadas, relatórios interno da COEST, da OSCTE, da UE, livros e artigos. 

Foram também efetuadas fichas índice referentes a estes mesmos países, de forma claras e 

sucintas, na eventualidade de serem necessárias para contributos ou encontros bilaterais. 

 

3.2.3 Reuniões de equipa 

 
Durante o período de estágio, as reuniões de equipa surgiram de forma pontual, maioria dos 

temas tratados individualmente ou institucionalmente por email. Uma das reuniões de equipa 

ficou marcada pela discussão sobre as insistências aos ministérios setoriais para os acordos 

pendentes, juntando os técnicos e os diplomatas a diferir os pontos de situação de cada acordo 

pendente, reunindo esforços a acertar estratégias sobre a melhor abordagem, tendo sido 

chegado à conclusão de que alguns não valeriam a insistência. Outra reunião de equipa traçou 

o mapa de férias para o ano de 2019. Realizaram-se ainda duas de reuniões de equipa, no 

seguimento da visita do MNE russo Lavrov, uma antes, outra após a visita. 
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3.2.4 Política energética portuguesa 

 
O estagiário redigiu um documento sobre a política energética portuguesa. Portugal é o 7º país 

da UE com maior quota percentual de energia renovável (31%), atingindo o dobro da média da 

UE. Em primeiro segue a Suécia com 54%, e na cauda de produção o Luxemburgo com 5% 

(Anexo 8). Embora se mantenha a tendência de diminuição do seu peso relativo, o petróleo 

permanece a fonte mais utilizada, representando 42,7% do consumo (Anexo 9). Em cinco 

Estados-membros, mais de metade da eletricidade foi gerada a partir de renováveis, da qual 

Portugal ocupa a terceira posição (Anexo 10). A energia renovável representa ainda 19,1% da 

utilização para o aquecimento e arrefecimento (Anexo 11). A dependência energética é 

inversamente proporcional à quota de renováveis – a subida de renováveis significa a 

diminuição da dependência energética, e vice-versa. Em Portugal, a quota de renováveis no 

mix de produção elétrico é de 42%,devido à seca que se fez sentir em 2017, o que obrigou à 

importação significativa de combustíveis fósseis. O índice de dependência atingiu 79%, um 

dos valores mais elevados dos últimos anos. 

 

3.2.5 Sistema político da Bósnia e Herzegovina 

 

O funcionamento do sistema político da BeH é complexo, e seus fundamentos constituem a 

compreensão do clima político, económico e social. A sua estrutura é descrita na sua 

constituição, comumente conhecida como Acordo de Paz de Dayton. Representa um raro caso 

constitucional como parte de um acordo de paz imposto aos cidadãos, em vez de ser um produto 

da própria vontade. O sistema não pode ser descrito como presidencialista, semipresidencialista 

ou parlamentarista, mas sim híbrido. O sistema divide-se em duas entidades: a Federação da 

Bósnia e Herzegovina e a República Srpska. Além das duas entidades, existe um distrito 

autónomo de Brcko controlado por ambas as entidades. A cada grupo étnico é garantido uma 

parcela de poder executiva e legislativa equitativa de bósnios, croatas e sérvios (Anexo 12). 

 

3.2.6 Conferência CDR 

 

O aluno participou na CDR, uma conferência que reuniu a comunidade de recursos humanos 

das organizações internacionais, considerado o maior evento no calendário multilateral, que 

desde a sua conceção, expandiu-se continuamente por todo o mundo. A CDR 2018 ocorreu nos 

dias 3 e 4 de dezembro em Lisboa, coorganizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

pelo Fundo das Nações Unidas para a População e pela Organização Internacional para as 
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Migrações. O estagiário colaborou na logística do evento, recebendo ecos positivos da sua 

participação, sendo inclusivamente elogiada a dedicação, a disponibilidade e a competência 

(Anexo 13). 

 

3.2.7 Conferência “A Geopolítica do Gás da Relação Euro-Russa” 

 

O IDN organizou um seminário sobre geopolítica, que perspetivou o futuro de digitalização e 

politização do setor energético, com a integração do blockchain na gestão de recursos. A 

tecnologia formada cadeia de blocos de registo distribuída armazena dados compartilhados 

para a descentralização como medida de segurança. Nesse contexto, Portugal deveria afirmar- 

se como plataforma giratória da Europa pela maximização da sua economia marítima, através 

da exploração de petróleo, fontes hidrotermais e metais valiosos que proliferam na ZEE (anexo 

14). Nessa mesma conferência, foi apresentado um projeto de investigação, que no âmbito das 

relações entre a UE-Rússia, salientou o seguinte dilema orçamental russo: canalizar o 

financiamento para novos jazigos que assegurem o seu peso enquanto produtor mundial, ou 

investir no complexo militar que bloqueia potenciais ameaças. Admitiu-se comos cenários, o 

prosseguimento da rivalidade Rússia-EUA acompanhada da parceria Rússia-China ou a 

cooperação seletiva Rússia-EUA. O aprovisionamento de securitização das relações UE-Rússia 

depende da evolução de relações no triângulo EUA-Rússia-China (anexo 15). 

 

3.2.8 Conferência “Portugal e Recursos Hídricos” 

 

Nesta sessão, apresentaram-se as conclusões da investigação sobre o modo como a política 

externa portuguesa pode ser afetada pela questão hídrica, a três níveis - em primeiro, no quadro 

de relacionamento com a UE em torno da gestão dos recursos envolvendo investimentos 

vultuosos. Em segundo, no relacionamento com a Espanha em torno da gestão das bacias 

hidrográficas de quatro rios internacionais, devolvendo o planeamento comum para 

aproveitamento equitativo de recursos em quantidade e qualidade. Em terceiro, no potencial de 

cooperação internacional com países em desenvolvimento – tendo em conta as competências 

técnicas e de gestão. 
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3.2.9 Consulta política 

 

Realizou-se em Lisboa, a segunda ronda de consultas com o Azerbaijão, entre o DGPE 

português e seu homólogo, que decorreu em atmosfera distendida, tendo as partes convergido 

no interesse de aprofundamento bilateral. O azeri comunicou que abriria Embaixada em 

Portugal, em 2019, tendo deplorado o incidente diplomático, na sequência da visita não 

autorizada da Deputada Rubina Berardo ao Negorno-Karabakh, que levou à sua inclusão na 

“lista negra” de viajantes, e interdição no território. Em resposta, o DGPE lamentou o ato, 

dando a entender que seria desejável sanar esta questão antes da abertura da Embaixada. A 

respeito do conflito do Nagorno-Karabakh, nos termos habituais, o azeri criticou a postura 

confrontacional da Arménia. O português reiterou o apoio aos esforços do Grupo de Minsk e 

respetivos copresidentes, assim como a aderência aos Princípios do Ato Final de Helsínquia. 

 

3.2.10 Pasta de visita ministerial 

 

Realizou-se, a visita do MNE russo Sergey Lavrov. O estagiário ajudou a preparar a agenda da 

reunião, dividida em oito pontos - (1) Relações bilaterais; (2) Relações UE-Rússia; (3) Reforma 

da ONU; (4) Assuntos de Segurança, NATO-Rússia; (5) Ucrânia; (6) Médio Oriente (Líbia, 

Síria, Irão); (7) África (Sahel, Mali e RCA); América Latina (Venezuela). Lavrov fez-se 

acompanhar de uma comitiva de catorze pessoas. O programa previa uma reunião com o MNE 

Augusto Santos Silva, seguindo-se da Assinatura do Memorando de Entendimento, uma breve 

conferência de imprensa, e por fim, um encontro com o PR Marcelo Rebelo de Sousa. 

 

3.2.11 Visita à Embaixada da Rússia 

 

A 12 de fevereiro de 2019 foi inaugurada a Galeria dos embaixadores russos em Lisboa, que 

contou com a participação do MNE de Portugal, jornalistas e compatriotas russos. O 

Embaixador da Rússia Mikhail Kamynin relembrou que se celebra o 240.º aniversário do 

estabelecimento das relações diplomáticas, homenageando o antigo embaixador de Portugal na 

Rússia (2004-2009) Manuel Marcelo Curto, que fez parte da primeira equipa a inaugurar a 

missão diplomática portuguesa no país em 1974, condecorado com a insígnia da Rússia “Pelo 

Contributo para a Cooperação Internacional”. 
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3.2.12 Monotorização dos acordos bilaterais 

 

A monotorização dos acordos bilaterais comportou uma atividade contínua do estágio, que 

passava por organizar as pastas com a indicação ocorrências negociais (envio das propostas, 

contrapropostas, remetimento para pareceres setoriais ou Departamento de Assuntos Jurídicos). 

Em complemento, o aluno efetuou-o as atualizações do mapa de Excel interno. A 

monotorização era executada a partir dos pontos de situação, em que as respostas não seguiam 

os desenvolvimentos desejados dos ministérios setoriais. O estagiário apoio a recomendação 

das insistências, de maneira a depreender se haveria interesse de restabelecer as negociações. 

 

3.2.13 Colaboração na resposta ao incidente do Estreito de Kerch 

 

Cooperou também na elaboração da resposta acerca posição nacional relativamente ao 

incidente do estreito de Kerch, sinal de responsabilidade e confiança técnica no campo da 

política externa. Em 25 de novembro de 2018, os navios de guarda de fronteiras russos realizam 

ações contra os navios da marinha ucraniana junto ao Mar de Azov. Após a anexação da 

Crimeia, Moscovo não só passou a explorar os recursos ribeirinhos da Península, controlando 

o Estreito de Kerch, única passagem entre os Mares Negro e de Azov, como tem aumentado o 

controlo sobre a navegação. 

 

Na perspetiva Ucraniana, a Rússia cometeu um ato de agressão conforme estabelecido no 

Artigo 3 (d) da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/29/3314 “Definição 

de Agressão”. As ações descritas no Mar de Azov constituiam uma violação da Carta das 

Nações Unidas e da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ameaçando a paz 

e segurança internacionais35. Foi decretada a lei marcial na Ucrânia em resposta ao 

abalroamento dos navios da sua marinha pelas forças russas estacionadas no Mar Negro e à 

alegada existência de relatórios de intelligence, que sugerem que a Rússia poderá estar a 

preparar uma invasão a larga escala por terra e mar. No mesmo sentido, a UE mostrou a sua 

preocupação com aumento das tensões que levou à tomada de navios ucranianos e disparos 

pela Rússia, considerando inaceitável, num contexto de crescente militarização na região. A 

UE espera que a Rússia assegure a livre passagem para o Mar de Azov. Além da anexação 

ilegal da Crimeia, com graves implicações para a ordem jurídica internacional, reconfigura-se 

uma nova violação da soberania e integridade territorial da Ucrânia, com a recente construção 

 

35 Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 
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da ponte de Kerch. Os membros europeus intervieram condenando o uso da força militar pela 

Rússia, e apelando ao levantamento das restrições ao tráfego marítimo no Estreito de Kerch. 

 

O FSB, agência russa de serviços de segurança e informação, emitiu um comunicado afirmando 

que a sua Guarda de Fronteira recorreu à força para parar três navios da marinha ucraniana. As 

embarcações haviam violado a fronteira russa, tendo cometido “atos ilegais no amar territorial 

da Rússia”. Por não terem respondido às exigências legítimas, antes realizou manobras 

perigosas 36. O Presidente do Comité de Negócios Estrangeiros, Kontantin Kosachyov, 

pronunciou-se na mesma linha da teoria da provocação - as ações dos militares ucranianos 

tinham queriam provocar a Rússia, para depois acusá-la de agressão por ter reagido. Sobre a 

imposição da lei marcial, considera que toda a provocação tinha esse mesmo fim 37. Na 

impressa russa, no geral, é partilhada a mesma linha de pensamento. O canal Rossyial afirma 

que o comportamento da marinha ucraniana procedeu de uma ordem direta de Poroshenko, que 

procurou subir a sua taxa de aprovação na véspera de eleições 38. Moscovo baseia o seu 

argumento nos Acordos celebrados com Kiev sobre a navegação no Mar de Azov e Estreito de 

Kerch, assinados em 2003, onde se estabeleceram direitos das duas partes, e se atribui o estatuto 

de “mar interior”. Devido a esse estatuto, os referidos Acordos concedem a qualquer dos lados 

o direito de inspecionar navios em águas do Azov, caso de fundadas suspeitas sobre a carga. 

Argumenta ainda que as sistemáticas inspeções aos navios ucranianos destinaram-se a evitar 

atos de sabotagem contra a ponte. Argumenta ainda que as tensões remontam a março de 2018, 

quando Guardas de Fronteira da Ucrânia detiveram o navio de pesca Nord, de bandeira russa, 

no Mar de Azov. O navio foi sequestrado e os membros da tripulação interrogados . Em agosto 

de 2018, o petroleiro russo Mekhanik Pogodin foi detido no porto ucraniano de Kherson. A 

Rússia comparou o movimento às atividades dos piratas somalis. 

 
Em suma, por mais prejudicial à implementação dos acordos de Minsk, este acabou por 

aproveitar tanto à Ucrânia, recolocando a questão da integridade territorial no topo da agenda 

e obter um reforço do apoio político de que tem beneficiado por parte da generalidade da 

comunidade internacional, como à Rússia, atenta a citada baixa de popularidade do regime e 

 
 

36http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21_print%3Dtrue%26id%3D10438316%40fsbMessage.ht 

ml 
37 http://tass.com/politics/1032432 
38 https://russia.tv/video/show/brand_id/60851/episode_id/2006608/ 

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21_print%3Dtrue%26id%3D10438316%40fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21_print%3Dtrue%26id%3D10438316%40fsbMessage.html
http://tass.com/politics/1032432
https://russia.tv/video/show/brand_id/60851/episode_id/2006608/
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do próprio Putin. As ações de desestabilização no Mar de Azov permitiu a Moscovo estrangular 

a atividade económica dos portos, cujo tráfego se viu reduzido em 30%, como obrigar a uma 

dispersão de meios militares por parte da Ucrânia, contribuindo para consolidar a sua posição 

na Crimeia e o seu domínio militar no cinto geográfico. 

 

Portugal emitiu, em 26 de novembro de 2018, um Comunicado manifestando a sua séria 

preocupação com a situação no Mar de Azov, reafirmando o seu apoio à soberania territorial 

da Ucrânia, apelando à contenção de todas as partes envolvidas e à restituição imediata dos 

navios apreendidos, bem como ao desbloqueio da passagem marítima no Estreito de Kerch 39. 

Copatrocinou em apoio à Ucrânia, o projeto de Resolução da Ucrânia a apresentar na AGNU a 

respeito do problema da militarização da República Autónoma da Crimeia e da cidade de 

Sebastópolis, bem como de partes do Mar Negro e do Mar de Azov. Portugal tem manifestado 

o seu apoio aos esforços diplomáticos promovidos pela OSCE, nomeadamente os trabalhos do 

Grupo de Contacto Trilateral, bem como o trabalho do grupo de Normandia-4, em estreita 

coordenação com os EUA no sentido de promover a plena aplicação dos Acordos de Minsk, 

única via possível para a resolução política do conflito no Donbass. Ao nível bilateral, Portugal 

tem participado com monitores na SMM da OSCE, oferecido tratamento a militares ucranianos 

no Hospital das Forças Armadas e disponibilizado equipamento militar não-letal para as FA. 

 
No plano multilateral, Portugal condena a anexação da Crimeia e Sebastopol, ilegal à luz do 

Direito Internacional, e defende a preservação da unidade, integridade territorial e soberania da 

Ucrânia. Apoia os encontros em formato de Normandia-4, o trabalho da OSCE, bem como os 

esforços desenvolvidos pelo Representante Especial dos EUA para a Ucrânia, para 

implementação dos Acordos de Minsk. Portugal procura manter com a Rússia um 

relacionamento pragmático, no seio da UE, Lisboa considera que o extremar de posições não 

beneficia nenhuma das partes, explorando oportunidades que possibilitem ultrapassar o nível 

de desconfiança através de canais de diálogo em áreas de interesse comum. É neste contexto 

que, a título de exemplo, deve ser interpretada a decisão portuguesa de não expulsar diplomatas 

russos na sequência do caso Skripal. 

 

 

 

 
 

39 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=comunicado-sobre-a-situacao-no-mar-de-azov 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=comunicado-sobre-a-situacao-no-mar-de-azov
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Conclusão 

 
O relatório responde aos trâmites do cumprimento das Relações Internacionais, com a 

caracterização da instituição, descrição da natureza do trabalho e das atividades contínuas, 

destacando-se o tema de investigação como dado conveniente para a comunidade científica e 

inovador para o trabalho político-diplomático, assim como para o autoconceito do próprio 

MNE. As fontes de informação abertas são escassas, e as disponíveis frequentemente pouco 

idóneas, como tal a pesquisa tem de ser minuciosa e independente. Ao examinar diariamente 

as notícias permitiu um maior conhecimento da região, acompanhando ao pormenor, de forma 

peculiar e crítica. O sucesso do estágio deveu-se à confiança do estagiário na execução de 

tarefas diárias e autonomia profissional. 

 

No que toca ao tema, a Ásia Central, embora associada a períodos de instabilidade política e 

da formulação de instituições extrativas, vindo assumido crescente relevância na cena 

internacional, dando sinais políticos de abertura para prossecução paulatina da cooperação 

democrática, refletida nas mudanças presidenciais de Atambayev no Quirguistão, Karimov no 

Uzbequistão, e mais recentemente Nazarbaev no Cazaquistão. A política externa multivectorial 

focada em diferentes atores e soluções, colocou a região no alvo de jogos de poderes recônditos. 

Entre antigos impérios e contemporâneas potências, associado ao auge das Rotas da Seda, tem 

sido recentemente explorado por armazenar ricos recursos energéticos. O seu potencial tem 

estimulado o interesse da China, que tem vindo a investir na modernização de infraestruturas 

de mobilidade regionais, o que levou a uma dependência regional muito beliscada por uma falta 

de unidade interna, entrave à unidade, maximizadora de interesses dos países que a circundam, 

e que dela retiram seus dividendos energéticos (China e Rússia), culturais (Rússia) ou 

comerciais (China). Dela a UE não se negligencia, apelando ao diálogo inter-regional e ao 

combate ao terrorismo islâmico, prevista uma nova estratégia com expectativa. As linhas de 

intervenção europeias deverão focar o combate aos desafios ambientais, a diplomacia hídrica 

e a introdução de energia renovável como fonte de autoconsumo. 

 

Numa ótica macro, Portugal está mais aberto ao continente asiático, ainda que permaneça 

tímido na afirmação dessa ação externa. O espaço pós-soviético contínua distante, associado 

ao destino de uma história sem fim à vista, entre a UE e a Rússia. Já a China, com a iniciativa 
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Uma Faixa, uma Rota merece alvo da política externa portuguesa, que continua abstraída dos 

frenéticos desenvolvimentos de locais como o Sudeste Asiático e a India. 

 

Por fim, a geopolítica da Ásia Central permanece a léguas do horizonte nacional, na 

idiossincrasia histórica alienada da dinâmica de relações regionais, ainda que denote 

solidariedade com a crise do Afeganistão, que representa uma ameaça à estabilidade asiática e 

europeia. Não considera a região prioritária na esfera dos seus interesses, dado o vazio das 

relações bilaterais, raras trocas de correspondências e ínfimas cartas de congratulações. Nesse 

aparente prossuposto poderá compreender-se o crónico afastamento, todavia, autores como 

Maçães, Freire e Duarte defendem uma progressiva e até célere construção do bloco 

euroasiático, onde a Europa e Ásia tenderão a estabelecer interdependências, o que obriga 

Portugal a prestar atenção redobrada à Ásia Central, a qual integra a Uma Faixa, uma Rota, 

iniciativa que marcou nova consciência nacional, na convergência entre a via marítima e 

terreste, com o objetivo de Portugal conseguir contribuir para uma política ativa e consequente 

da UE em relação à Ásia, continente de desígnios hegemónicos, sem nunca abdicar dos 

princípios democráticos e críticas. A valorização dos parceiros asiáticos jamais distorce a 

integração nacional na aliança europeia. 

 

A importância da Ásia Central não poderá ser obliterada por Portugal. Este relatório define 

algumas recomendações para o reforço e alargamento das relações Portugal-Ásia Central em 

diversas áreas, seja cultural, económica e diplomática, com vista a alcançar metas tangíveis e 

realistas. 
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