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A campanha portuguesa
para o Conselho
de Segurança

Breve ensaio sobre
a política externa
portuguesa

Brief essay about
the Portuguese
foreign policy

João Gomes Cravinho

Nuno Severiano Teixeira
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m Outubro de 2010 Portugal foi
eleito para um mandato de dois
anos no Conselho de Segurança das
Nações Unidas (csnu). Este artigo
apresenta-se como uma memória descritiva das várias etapas, argumentos,
estratégias e métodos de trabalho, partilhando ao mesmo tempo uma curta
análise dos resultados obtidos durante
a campanha portuguesa para o Conselho de Segurança.
Palavras-chave: onu, Conselho de Segu
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The Portuguese
campaign to the
Security Council

ortugal viveu, sempre, um equilíbrio instável, entre a pressão continental e a procura de uma alternativa
marítima. Dessas condicionantes geopolíticas e desta contínua tentativa de
equilíbrio decorrem movimentos de
longa duração que foram definindo
permanências nas opções estratégicas
e nas características históricas da política externa portuguesa, que podemos
definir como estruturas ou modelos de
inserção internacional. E, historicamente, Portugal conheceu três modelos de inserção internacional, a que
correspondem, também, três momentos históricos diferentes.

ortugal has always lived an unstable
balance between the continental
pressure and the search for a maritime
option. In this way some movements
had defined the continuities in the
strategic options and in the historical
features of the Portuguese foreign
policy, which we may define as structures or international insertion models.
Historically, Portugal has known three
models of international insertion also
connected with three different historical periods.
Keywords: Portugal, Portuguese foreign
policy, Estado Novo, European Union
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n October 2010 Portugal was elected
for a two years term at the United
Nations Security Council. This article
constitutes a descriptive memory of
the steps, arguments, strategies and
work methods making also a brief
analysis of the results achieved during
the Portuguese campaign to the Security Council.
Keywords: United Nations, Security Council, Portugal, Portuguese foreign policy

Resumos · Abstracts

223

Função presidencial
e política externa

Portugal na União
Europeia

António de Araújo

João Marques de Almeida
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relato do cerimonial de apresentação das cartas credenciais dos
novos chefes de missão mostra como
o exercício de uma competência juridicamente «anódina» pode encerrar
uma projecção de poder que se afigura
essencial para uma adequada ou correcta compreensão do lugar e sentido
da função presidencial no sistema
político português. É no âmbito das
relações internacionais que tal projecção de poder se reflecte com uma
intensidade muito particular. Este
artigo debate o papel do Presidente da
República, nomeadamente no domínio da política externa, à luz da Constituição portuguesa.

artigo começa por discutir quais
devem ser os pilares da política
europeia de Portugal e, numa segunda
parte, elabora sobre o modo como a
União Europeia deverá servir de instrumento para ajudar a prosseguir
outros objectivos centrais da política
externa portuguesa. Os objectivos do
artigo são, por um lado, compreender
de que modo a crise financeira e económica da zona euro afecta a construção europeia e a política portuguesa
na União e, por outro, quais serão as
implicações geopolíticas e diplomáticas da crise económica da zona euro.
Palavras-chave: Portugal, União Europeia, política externa portuguesa, euro
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The presidential role
and foreign policy

Portugal in the
European Union
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T

his article starts by discussing the
pillars of the European policy of
Portugal, and then explores the way in
which the eu night become an instrument of support in the implementation of the main Portuguese foreign
policy goals. On the one hand, the
article seeks to understand how the
Eurozone financial and economic crisis influences the European construction and the Portuguese policy in the
Union, and on the other hand, it looks
at the geopolitical and diplomatic
implications of the crisis in the Eurozone.

he ceremonial’s presentation of
new mission chiefs’ credentials
shows how this exercise of juridical
“insignificance” may enclose potencial
for power projection crucial to adequately understand the place and sense of
the presidential role in the Portuguese
political system. It is in the international relations domain that this projection is reflected with more intensity.
This article examines the President of
Republic role in light of the Portuguese Constitution, namely in the
foreign policy domain.
Keywords: Portugal, President of Republic, Portuguese foreign policy
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Portugal, Espanha,

a integração europeia
e a globalização:
balanço de uma época
José Félix Ribeiro

O

artigo começa por enunciar os
riscos e desafios apontados à
relação luso-espanhola no momento
da adesão dos países à União Europeia; depois, avalia a evolução do posicionamento geoeconómico de
Portugal, à luz da estratégia de internacionalização da Espanha nos últimos vinte e cinco anos. E, por fim,
sugere uma hipótese de reformulação
da estratégia portuguesa para gerir as
relações com a Espanha que permita
superar riscos de subordinação a
longo prazo.
Palavras-chave: Portugal, Espanha, política externa portuguesa, economia

Portugal, Spain, the
European Integration
and the globalization
José Félix Ribeiro

T

his article explores the risks and
challenges of the Portuguese
‑Spanish relationship at the time of
accession to the European Union; then
it examines the evolution of the geoeconomic position of Portugal, regarding the Spanish internationalization
strategy over the last 25 years. Finally,
the article advances with a proposal for
reformulating the Portuguese strategy
of management of relations with Spain
in order to overcome the risks of
subordination in a long term.
Keywords: Portugal, Spain, European
Union, Portuguese foreign policy, economy
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Portugal no Conselho
de Segurança. O Médio
Oriente

A internacionalização
da economia
portuguesa

A política energética
no contexto das
dinâmicas globais

Manuela Franco
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om a tensão geopolítica provocada pelo desafio iraniano, as
questões do Líbano e da Palestina estarão entre as que mais directamente
irão testar a capacidade política de
Portugal no Conselho de Segurança.
Este artigo analisa a forma como a
onu tem lidado com a situação do
Líbano e da Palestina, bem como as
estratégias desenvolvidas pela ue e
pelos Estados Unidos no quadro do
processo de paz do Médio Oriente,
concluindo com a avaliação do lugar
do Médio Oriente na política externa
portuguesa.
Palavras-chave: Portugal, política
externa portuguesa, Médio Oriente,
Conselho de Segurança

mundo mudou muito significativamente nos últimos vinte
anos. Enquanto a Europa envelheceu
e foi reconhecendo os constrangimentos que o seu modelo social enfrenta
no mundo global que ajudou a criar,
surgiram novos actores na cena internacional. Portugal insere-se numa
região que globalmente perdeu importância e que também sentiu alguns
constrangimentos específicos em função das suas características, e da sua
vulnerabilidade à alteração de preços
relativos resultantes das pressões que
o aumento de procura de matérias-primas e combustíveis inevitavelmente
produziu.
Palavras-chave: Portugal, crise económica, investimento, comércio externo.

Estado português aprovou recentemente a Estratégia Nacional
para a Energia e o Plano Nacional de
Acção para as Energias Renováveis com
o horizonte do ano 2020, dispondo
desde 2008 de um Plano Nacional de
Acção para a Eficiência Energética.
Actualmente, é reconhecido que a
coordenação internacional das políticas energéticas entre os diferentes países é decisiva para se conseguir
combater eficazmente a ameaça das
alterações climáticas, correspondendo
às legítimas preocupações ambientais
das sociedades. Partindo deste pressuposto, o artigo debate as estratégias
energéticas de Portugal no quadro das
interdependências económicas globais.
Palavras-chave: Portugal, política energética, recursos energéticos, alterações
climáticas
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he world has changed significantly
during the last 20 years. While
Europe is growing old and has been
recognizing the limits of its social
model in the global world, new actors
have appeared in the international
scene. Portugal is in a region that globally has lost importance and that also
felt specific constraints resulting both
from its characteristics, and from its
vulnerability to the changes in the relative prices a consequence of the pressures motivated by the increased
search of raw materials and fuel.
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he geopolitical tension motivated
by the Iranian challenge, the
Lebanon and the Palestine will be crucial questions to test the Portuguese
political ability within the Security
Council. This article analyses the way
the un has been managing the Lebanese and Palestine questions, as well
as the strategies implemented by the eu
and the us in the context of the Middle
East peace process, concluding with the
evaluation of the Middle East’s place in
Portuguese foreign policy.
Keywords: Portugal, Portuguese foreign
policy, Middle East, Security Council
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ortugal has recently approved the
National Energy Strategy and the
National Action Plan over Renewable
Energies, enjoying since 2008 of a
National Action Plan on Energy Efficiency. Nowadays it is recognized that
the international coordination of the
energy policies among the countries is
crucial to fight climate changes in line
with the environmental concerns of
societies. In this way, the article discusses the Portuguese energy strategies in the framework of global
economic interdependencies.
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