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Nota introdutória

Fruto de um processo histórico que remonta ao século xvii, o multilate-
ralismo tem vindo a trilhar um caminho de estabelecimento de formas 
de cooperação entre Estados, que entendem que a resolução das questões 
internacionais se faz melhor em conjunto do que individualmente . Na sua 
génese está o Congresso de Vestefália (1643–1648), convocado com o 
objetivo de pôr fim à Guerra dos Trinta Anos, no qual participaram pleni-
potenciários dos diversos países beligerantes e de mais de cem outros paí-
ses europeus, o que o tornou um verdadeiro congresso europeu, que estaria 
na origem da criação de um sistema de Estados soberanos . O princípio da 
soberania é o fundamento do sistema de Vestefália, um sistema internacio-
nal em que não existe uma entidade supranacional e em que os Estados 
detêm o monopólio das relações internacionais . Quase dois séculos mais 
tarde, na sequência do fim das Guerras Napoleónicas, os Estados europeus 
voltariam a reunir-se, desta feita no Congresso de Viena (1814–1815), para 
estabelecer os termos da paz e assegurar os equilíbrios de poder na Europa . 
O princípio do equilíbrio é o fundamento da nova ordem internacional e o 
cerne do primeiro sistema permanente de diplomacia multilateral saído de 
Viena . Reforçaria a ideia de multilateralismo e conduziria posteriormente 
à institucionalização da cooperação internacional, sobretudo a partir da 
segunda metade do século xx . 

Durante séculos, os Estados detiveram o monopólio das relações inter-
nacionais . Este panorama mudou a partir de meados do século xix, com 
a criação de mecanismos institucionalizados com vista a facilitar a coope-
ração entre as potências europeias da época . Surgiram, então, as primeiras 
organizações internacionais, ainda sectoriais e com um carácter essencial-
mente técnico . O fim da I Guerra Mundial vê surgir a primeira organização 
internacional de carácter político e destinada a manter a paz e a segurança 
internacional, a Sociedade das Nações . Mas é após a II Guerra Mundial, 
com o triunfo do multilateralismo, que surgem diversas organizações inter-
nacionais, não apenas de cooperação multilateral, mas também de inte-
gração regional, de que são exemplos maiores a Organização das Nações 
Unidas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Comunidade 
Económica Europeia, hoje, União Europeia . 

Portugal é membro de todas elas . Mas é, historicamente, muito anterior 
a presença portuguesa nas organizações internacionais . Portugal é membro 
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12 Portugal Multilateral

de uma organização internacional desde 1865 com a adesão à União Inter-
nacional de Telecomunicações . Foi membro fundador da Sociedade das 
Nações, membro fundador da NATO, sendo atualmente, para além das 
Nações Unidas, da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, membro de quase 90 organizações internacionais, de acordo 
com fontes oficiais do Ministério dos Negócios Estrangeiros . 

Apesar da participação constante de Portugal no sistema multilateral 
e nas organizações internacionais, o tema permanece ainda pouco estu-
dado e nunca foi objeto de um estudo global e sistemático, pela academia . 
O dicionário Portugal Multilateral que agora se dá à estampa tem, precisa-
mente, esse objetivo e procura suprir essa lacuna .

O dicionário cobre o período temporal entre 1865 e a atualidade e 
aborda a participação de Portugal nas organizações internacionais, das 
quais é, ou já foi membro . Abre com um ensaio introdutório de Nuno 
Severiano Teixeira, está organizado em três volumes e conta com cerca de 
90 entradas, cada uma delas dedicada à presença portuguesa numa orga-
nização internacional . De entre estas, figuram as organizações internacio-
nais politicamente mais relevantes, e que são estruturantes para a política 
externa portuguesa, e outras menos relevantes, e praticamente desconheci-
das do público em geral .

Esse acaba por ser outro dos objetivos deste dicionário: aproximar o lei-
tor não apenas desta vertente multilateral da política externa portuguesa, 
mas também mostrar a diversidade de organizações, os seus respetivos fins, 
a sua ação e resultados alcançados . Nesse sentido, cada entrada do dicio-
nário faz uma breve referência à história da organização, sua estrutura e 
funcionamento, explica como se operacionalizou a adesão de  Portugal à 
respetiva organização, e sintetiza quais têm sido as questões ou os momen-
tos mais importantes dessa participação . No seu conjunto mostram a 
magnitude, diversidade e abrangência da representação do Estado portu-
guês no sistema multilateral . Mas evidenciam também, por outro lado, 
os vetores fundamentais da política externa portuguesa e uma agenda de 
compromissos que acompanham o tempo, de um país aberto ao mundo 
e ao diálogo entre Estados e organizações regionais e internacionais, no 
prosseguimento de metas partilhadas como as consignadas nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e na Agenda 2030 .

Os coordenadores do dicionário querem deixar expresso o seu agra-
decimento, em primeiro lugar, ao ministro dos Negócios Estrangeiros, 
 Professor Augusto Santos Silva, pelo entusiamo com que recebeu esta 
ideia, o apoio que sempre manifestou e a honra que nos deu de prefaciar o 
 Dicionário . Agradecemos também ao Instituto Diplomático — Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, na pessoa do seu diretor, embaixador Freitas 
Ferraz, e à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, na pessoa 
da sua presidente, Dra . Rita Faden, o apoio e os patrocínios sem os quais 
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Nota introdutória 13

esta obra não teria sido possível . Aos autores das entradas que generosa-
mente aceitaram o nosso convite e quiseram partilhar o seu saber e expe-
riência neste projeto . E à Almedina, que acolheu este projeto editorial e, 
com o profissionalismo que caracteriza as suas edições, agora publica este 
dicionário Portugal Multilateral .

Nuno Severiano Teixeira e Alice Cunha
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Portugal Multilateral:
ensaio sobre o multilateralismo  
na política externa portuguesa

Na literatura teórica da Ciência Política e das Relações Internacionais, 
o multilateralismo é, genericamente, entendido como uma forma de coo-
peração internacional envolvendo três ou mais Estados . Esta definição 
minimalista com base num critério estritamente quantitativo deve ser com-
plementada por uma outra mais extensa, com base em critérios qualitati-
vos que definem a natureza da cooperação entre os Estados e os princípios 
que a regulam . De um ponto de vista teórico, a identificação de um ideal 
tipo do multilateralismo compreenderia três princípios fundamentais: 
a indivisibilidade dos interesses entre os Estados participantes; o compro-
misso desses Estados com uma reciprocidade mais ou menos difusa; e a 
existência de um sistema de regulação de diferendos, vinculativo e aceite 
por todos . Estes princípios de cooperação multilateral que começaram por 
aplicar-se ao comércio internacional e à segurança coletiva estendem-se, 
hoje, a uma multiplicidade de áreas nas relações internacionais .

Em primeiro lugar, o princípio da indivisibilidade dos interesses traduz -
-se, no comércio internacional, pelo conceito da nação mais favorecida, 
que permite aos países terceiros um tratamento inclusivo e não discrimina-
tório a todas as partes contratantes . Na segurança internacional, a indivisi-
bilidade dos interesses traduz-se, por seu turno, no princípio da segurança 
coletiva e de defesa mútua, em que o ataque a um membro da aliança é 
considerado um ataque a todos os aliados .

Em segundo lugar, o princípio da reciprocidade difusa significa que não 
há uma reciprocidade direta e imediata, uma obrigação automática e equi-
valente . Antes uma expectativa futura de um equilíbrio entre trocas poten-
ciais e indefinidas entre os parceiros . Na segurança coletiva, por exemplo, 
isso significa que o fundamento da aliança não é transacional, mas, pelo 
contrário, de confiança mútua . Isto é, um Estado participante não espera 
ser ressarcido pelos custos militares que possa ter tido na defesa de um 
outro aliado . A sua compensação não é direta nem material . É imaterial e 
reside na certeza que tem de que, em caso de ataque, beneficiará do mesmo 
auxílio por parte dos outros aliados .

Finalmente, um terceiro princípio é o da existência de um mecanismo 
de regulação de diferendos . Este mecanismo vinculativo assegura aos Esta-
dos participantes o respeito pelas normas, multilateralmente, acordadas, 
assim como um sistema de correção em caso de não cumprimento . É um 
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16 Portugal Multilateral

mecanismo essencial para assegurar a confiança na indivisibilidade dos 
interesses e a aceitação da reciprocidade difusa entre todos os participan-
tes . Isto é, essencial para que a cooperação multilateral funcione .

Na prática, nem sempre todos os princípios constitutivos do ideal tipo do 
multilateralismo se registam, cabal e simultaneamente, nas concretizações 
históricas da cooperação multilateral . Mas nem por isso esses princípios 
teóricos deixam de ser fundamentais para a identificação da natureza do 
multilateralismo . De um ponto de vista histórico, sob o conceito de multi-
lateralismo designam-se diferentes fenómenos, dos quais importa destacar 
dois: o multilateralismo como sistema institucional na ordem internacio-
nal e o multilateralismo como estratégia de política externa dos Estados .

O sistema multilateral constitui-se, na longa duração histórica, pela 
formação de uma rede de acordos e convenções, regimes e organizações 
internacionais que se densifica progressivamente e se consolida em fases 
diferentes .

A primeira fase, que constitui, em certo sentido, a sua pré-história, 
remonta aos primórdios do século xix e ao chamado Concerto Europeu, 
saído do Congresso de Viena de 1815 . Concretizou-se em mais de 30 con-
ferências nas décadas seguintes e constituiu o primeiro ensaio de diplo-
macia coletiva com carácter permanente . O princípio dinástico no plano 
interno e o princípio do equilíbrio no plano externo constituíam os funda-
mentos da ordem internacional cuja estabilidade, de acordo com um prin-
cípio aristocrático, era responsabilidade das grandes potências . Por um 
lado, a  Rússia, a Áustria e a Prússia, aliadas na Santa Aliança . Por outro, 
a Grã-Bretanha, que, recusando o princípio dinástico, aceitava o princípio 
do equilíbrio e se associava através da Quádrupla Aliança . Datam, tam-
bém, desta fase as primeiras tentativas de resolução de conflitos através 
do direito internacional com a institucionalização de mecanismos diplo-
máticos de mediação e arbitragem que foram utilizados, sobretudo, na 
regulação de diferendos coloniais . Esta primeira fase regista, ainda, a fun-
dação das primeiras organizações internacionais, a primeira das quais, 
a União Telegráfica Internacional, nasce em Paris, em 1865 . Seguem-se 
várias outras organizações internacionais especializadas, todas de natureza 
técnica e sectorial . Em 1900, eram já 12, primórdios da exceção à regra 
que era, então, o monopólio dos Estados no sistema internacional .

A segunda fase do sistema multilateral inicia-se no pós-I Guerra  Mundial 
com o Tratado de Versalhes, em 1919 . A nova ordem internacional é uma 
ideia americana, baseada nos 14 pontos do Presidente Wilson e fundada 
na derrota dos impérios autocráticos e na vitória das nacionalidades e 
das democracias, na diplomacia aberta e na institucionalização da pri-
meira grande organização internacional de carácter político: a Sociedade 
das Nações (SDN), fundada em 1920, com sede em Genebra . A guerra 
era colocada fora da lei e constituía-se, pela primeira vez, um sistema de 
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segurança coletiva, fundado no princípio democrático do parlamentarismo 
internacional que deveria assegurar a resolução pacífica dos conflitos . Isto 
é, a Sociedade das Nações constituía-se com o objetivo expresso de garan-
tir a segurança internacional e a paz . Ao lado e em paralelo constituíram-se 
outras organizações internacionais especializadas, a mais importante das 
quais a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ainda em 1919 . 
A Sociedade das Nações falhou no seu objetivo político principal: não foi 
capaz de evitar a guerra, que regressou à Europa menos de duas décadas 
depois da sua fundação . Mas a sua experiência pioneira e as lições apren-
didas com ela foram fundamentais para o reordenamento da cena interna-
cional pós-II Guerra e a fundação daquela que seria a sua sucessora direta .

A terceira fase do sistema multilateral inicia-se no fim da II Guerra, 
com as conferências de Ialta e Potsdam e a constituição daquele a que 
chamamos, hoje, o sistema das Nações  Unidas . Lançado na Conferência 
de São Francisco que aprovou a Carta das Nações Unidas, em abril de 
1945, foi ratificada em outubro desse mesmo ano, dando origem à Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) com sede em Nova Iorque . Como a 
sua antecessora, tem carácter político e tem como objetivo principal 
a garantia da segurança internacional e da paz, mas, ao contrário dela, 
não é euro -centrada, antes tem vocação universal . E, sobretudo, o sistema 
de segurança coletiva que institui procura uma síntese entre o princípio 
democrático do parlamentarismo internacional da Sociedade das Nações 
e o princípio aristocrático de responsabilidade das grandes potências do 
Concerto Europeu . O primeiro traduzido na Assembleia Geral, o segundo 
no Conselho de Segurança, em particular, nos cinco membros permanentes 
com direito de veto . Paralelamente, começa a desenvolver-se uma vasta e 
complexa rede de agências funcionais, cobrindo os mais variados sectores 
da atividade: a Organização  Mundial da Saúde (OMS); a Organização 
para Alimentação e a  Agricultura (FAO); a Organização para a Educa-
ção, Ciência e Cultura (UNESCO) . No Ocidente, sob liderança americana, 
começa a desenhar-se a ordem internacional liberal baseada nos princípios 
do livre comércio, das alianças político -militares permanentes e da demo-
cracia .  Surgem, então, o Banco  Mundial (BM) ainda em1944, o  Fundo 
Monetário Internacional (FMI), em 1945), e não tendo sido possível a cria-
ção de uma Organização Internacional do Comércio, esta foi substituída 
por um regime internacional, menos ambicioso e institucionalizado do que 
uma organização, mas que cumpria a mesma funcionalidade internacional: 
o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) (1947) . 

No plano da segurança, contra a ameaça soviética que começava a 
emergir, é fundada, em 1949 pelo Tratado de Washington, a Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (NATO) . Ao mesmo tempo que se desen-
volve o multilateralismo no plano mundial, desenvolvem-se as primeiras 
experiências de cooperação e de integração regional . A Europa é a este 
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18 Portugal Multilateral

título o exemplo mais acabado . Nos anos de 1940, o princípio dominante 
é o da cooperação internacional e estende-se às esferas económica, política 
e militar . 

No plano económico, decorrente do Plano Marshall e com o objetivo do 
planeamento da reconstrução económica da Europa, nasce a Organização 
Económica de Cooperação Europeia (OECE) em 1948, a futura OCDE já 
nos anos de 1960 . No plano político e na sequência do chamado Congresso 
Europeu presidido por Churchill, na Haia, em 1948, nasce o  Conselho da 
Europa, em 1949, no quadro do qual se estabelecem, também, a Conven-
ção Europeia dos  Direitos Humanos e o Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos . No plano militar, e já contra a ameaça soviética, o Tratado de 
Bruxelas de 1948 institui o primeiro sistema de defesa mútua na Europa e 
que se alargará ao quadro atlântico com a fundação da NATO . 

Nos anos de 1950, pelo contrário, o princípio dominante será o da inte-
gração supranacional . Com sucesso nos planos técnico e económico e sem 
ele nos planos político e militar . A criação da Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço (CECA) em 1951 e a fundação da Comunidade Europeia 
da Energia Atómica (EURATOM) e da Comunidade Económica Europeia 
(CEE), em 1957, marcam o sucesso da integração económica, assim como 
o insucesso da Comunidade Europeia de Defesa (CED), em 1954, marca 
o fracasso da integração política e militar . É nesse contexto que os países 
do Tratado de Bruxelas alargam o pacto à Alemanha e instituem, ainda em 
1954, a União da Europa Ocidental (UEO), que fica, porém, adormecida 
até à década de 1980, já que a Guerra Fria exigia um quadro de segurança 
atlântico e era a NATO que preenchia a função da defesa europeia . Sob 
a liderança britânica e como reação à CEE, sete membros da OECE que 
ficam fora do projeto de integração europeia formam, em 1960, a Associa-
ção Europeia de Comércio Livre (EFTA) . Durante a Guerra Fria, porém, 
o  sistema multilateral nunca funcionou como era suposto que pudesse 
funcionar . O sistema das Nações Unidas não colapsou como o da Socie-
dade das Nações, mas viu-se completamente paralisado pela bipolaridade 
heterogénea da cena internacional, a política de blocos e veto dos cinco 
grandes no Conselho de Segurança .

A quarta fase do sistema multilateral inicia-se com o fim da Guerra 
Fria . A vitória dos Estados Unidos confirma o triunfo da  economia de 
mercado e da democracia liberal, o que universaliza o modelo americano . 
Sem os constrangimentos da Guerra Fria, o momento unipolar americano 
permite maior consenso no Conselho de Segurança e é, por isso, acompa-
nhado de um relançamento das Nações Unidas, que ganham, então, maior 
relevância política e um papel reforçado na segurança internacional com 
o lançamento de uma nova geração de operações de paz . Esta nova fase 
das Nações Unidas é, também, acompanhada pelo aparecimento de uma 
nova vaga de organizações internacionais, de que a evolução do regime do 
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GATT para da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995 é, tal-
vez, a mais significativa . O continente europeu regista também a fundação 
de novas organizações internacionais: o antigo processo da  Conferência 
para a Cooperação e  Segurança na Europa (CSCE), lançada em 1973, 
transforma -se, em 1995, na Organização para a Segurança e Cooperação 
na Europa (OSCE); e, sobretudo, o alargamento e o aprofundamento do 
processo de integração europeia pós-Maastricht transformam, em 1992, 
a Comunidade Europeia na atual União Europeia (UE) . Com uma iden-
tidade internacional única: mais do que intergovernamental, menos do 
que supranacional, mais do que organização internacional, menos do que 
estado federal .

O sistema multilateral, porém, não se reduz apenas ao mundo das orga-
nizações internacionais . É igualmente composto por uma rede complexa 
de regimes e convenções internacionais . Ao contrário das organizações, 
que têm obrigatoriamente sede, burocracia e orçamento próprios, os regi-
mes internacionais são menos institucionalizados, mais ou menos formais, 
mas sempre mais flexíveis e orientados para questões específicas . Era o 
caso do regime do comércio, nos tempos do GATT, do regime de não 
proliferação nuclear lançado pelo Tratado de Não -Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP), em 1968, ou o regime do clima, nos dias de hoje,  lançado 
pela  Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáti-
cas . E há, ainda, as convenções . São instituições informais que traduzem 
normas consuetudinárias e habitus que regulam certos entendimentos dos 
acordos e tratados e tornam expectáveis certos comportamentos em áreas 
específicas da vida internacional . Claro que entre as organizações, os regi-
mes e as convenções se tece essa rede de relações complexa a que cha-
mamos o sistema multilateral . Este sistema é, ainda, predominantemente, 
estatocêntrico . São os Estados que integram as organizações intergover-
namentais, negoceiam os acordos e assinam os tratados que formam os 
regimes e as convenções . Mas não é menos certo que desde o fim da Guerra 
Fria é cada vez mais evidente o papel das forças transnacionais no sistema 
multilateral: das empresas multinacionais às organizações não-governa-
mentais, das cadeias de informação global às redes sociais, passando pela 
opinião pública internacional .

O sistema internacional está em transição e é provável que tenhamos 
entrado numa nova fase do sistema multilateral . O distanciamento his-
tórico não permite, ainda, defini-lo com clareza, mas uma coisa é certa: 
o 11 de Setembro, primeiro, e a crise financeira de 2008, depois, marcaram 
o princípio do fim da unipolaridade americana . A hegemonia americana, 
antes incontestada, passa a ser disputada pela emergência de novas potên-
cias autocráticas ou iliberais, à procura da hegemonia global ou regional . 
A emergência da China e a rivalidade sino-americana são a este título o 
exemplo mais acabado . A vitória de Trump nos Estados Unidos, em 2016, 
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consagrou o princípio do America First e o abandono da ideia da hege-
monia americana e ficou caracterizada por um período de nativismo ideo-
lógico, protecionismo económico e bilateralismo transacional no plano 
político e diplomático . A ordem internacional liberal, uma criação ame-
ricana, passou a ser contestada pela da própria administração americana 
que abriu, assim, um período de crise do sistema multilateral e do próprio 
multilateralismo . O fim do ciclo Trump e a subida ao poder da administra-
ção Biden abrem uma nova oportunidade para o multilateralismo . 

Para a União Europeia, pelo contrário, o Multilaterialismo foi sem-
pre constitutivo da sua própria identidade internacional . Desde a versão 
mais idealista, da primeira Estratégia Europeia de Segurança, em 2003, 
revista  em 2008, à versão mais realista da Estratégia Global da União 
 Europeia, em  2016, e à Comunicação Conjunta do Parlamento e do 
 Conselho Sobre o Reforço da Contribuição da UE para um multilatera-
lismo Baseado em Regras, já em 2021, a União Europeia reafirmou, sem-
pre, o Multilaterialismo, a que chamou efetivo, como o centro da sua ação 
externa .

O conceito de multilateralismo, porém, não é usado apenas no sentido 
em que designa o sistema multilateral . Pode designar também, e designa, 
muitas vezes, uma estratégia de política externa dos Estados . Uma estraté-
gia, entre as várias possíveis na formulação da política externa . E são três, 
genericamente, as possibilidades: o unilateralismo, o bilateralismo e o mul-
tilateralismo . O unilateralismo é uma estratégia que privilegia a tomada 
de decisão soberana e autónoma do Estado, independentemente e sem 
consideração de quaisquer outros atores internacionais, isto é, sem con-
sulta, concertação ou cooperação internacional e, em limite, à margem das 
normas internacionais . Em geral, a participação nas organizações inter-
nacionais é secundária e muitas vezes instrumental . O bilateralismo, pelo 
contrário, é uma estratégia que privilegia a relação com um outro Estado 
e só um, considerado aliado . A consulta, a concertação e a cooperação 
são, essencialmente, bilaterais e constituem a base fundamental da aliança . 
Finalmente, o multilateralismo é a estratégia que atribui a prioridade ao 
compromisso com as instituições internacionais . Privilegia a cooperação 
multilateral, o respeito pelas normas e a presença nas organizações inter-
nacionais . Embora nem sempre o adotem, o unilateralismo é privilégio 
das grandes potências . O multilateralismo, pelo contrário, é característica 
entre as pequenas e médias potências . E o bilateralismo é comum entre 
pequenas e grandes . Estas diferentes estratégias da política externa, aliás, 
não são, necessariamente, exclusivas . Antes coexistem entre si e muitas 
vezes de forma arti culada . E nesse ponto Portugal não é exceção .

Desde a formação do sistema multilateral, Portugal esteve sempre pre-
sente nas suas diferentes fases . Durante a primeira fase, Portugal participou 
sempre nas grandes conferências internacionais: no Congresso de Viena, 
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em 1815, e na Conferência de Berlim, em 1885 . Mas não é aí que reside o 
essencial da sua participação no sistema multilateral . Quando o Congresso 
de Viena institucionaliza o primeiro sistema de diplomacia coletiva, insti-
tucionaliza, ao mesmo tempo, as zonas de influência estratégica e o direito 
de ingerência das grandes potências nas suas respetivas zonas . Em nome da 
estabilidade internacional e da paz, bem entendido . 

Ora, nas zonas de influência das grandes potências, os pequenos  Estados 
ficavam, assim, sujeitos a uma espécie de tutela internacional . Portugal há 
muito que era visto como esfera de influência inglesa e fica sob tutela 
da Quádrupla Aliança . Na  interpretação britânica, o direito de ingerên-
cia instituído em Viena não se aplicava ao princípio dinástico, mas ape-
nas e só ao princípio do equilíbrio . Isto é, não autorizava a interferir na 
política interna dos pequenos Estados porque, simplesmente, se dava uma 
mudança política de regime . A intervenção era legítima, se e quando a 
mudança política interna alterava o princípio do equilíbrio internacional 
e, nesse sentido, afetava o interesse nacional das grandes potências . Foi 
sempre essa a posição de Inglaterra e foi sempre essa a ação da  Quádrupla 
Aliança em Portugal, na primeira metade do século xix . Desde que o pri-
mado de Inglaterra em Portugal não fosse posto em causa pela influên-
cia francesa, a  Grã-Bretanha não intervinha . E Portugal era estratégico 
para a potência naval, porque o Tejo era fundamental para o controlo de 
 Gibraltar e Gibraltar fundamental para o controlo do Mediterrâneo . 

Ainda assim, durante toda a primeira metade do século  xix e até à 
década de 1970, a política externa portuguesa foi dominada sem ambiva-
lência nem alternativa pela aliança inglesa . E a Quádrupla Aliança assu-
miu por vezes uma expressão visível, diplomática e/ou militar, durante a 
primeira metade do século: na implantação do liberalismo, em 1834; na 
revolução de setembro de 1836 e na guerra civil da  Patuleia, que culminou 
com a Convenção de Gramido de 1847 . Já na segunda metade do século, 
quando se institucionalizam os primeiros mecanismos diplomáticos de 
resolução de conflitos através do direito internacional, Portugal recorrerá 
frequentemente a estes instrumentos multilaterais . Nos seus diferendos 
coloniais, Portugal invocará o princípio dos direitos históricos e recorrerá, 
com sucesso, à arbitragem internacional para a regulação dos conflitos 
com a Inglaterra, o que acontece por duas vezes: na questão da baía de 
Bolama, na Guiné, pelo Presidente Grant, em 1870, e na questão da baía 
de Lourenço Marques, em Moçambique, pelo Presidente Mac-Mahon, em 
1875 . Apesar da mudança do princípio dos direitos históricos para o prin-
cípio da ocupação efetiva, que a Conferência de Berlim consagrou e não 
favorecia os interesses portugueses, Portugal voltaria ainda a invocar, uma 
vez mais, a arbitragem internacional na sequência do Ultimato Inglês de 
1890 . Desta vez sem sucesso, porque o árbitro possível, a  Alemanha, recusa 
um tal papel internacional . Portugal é obrigado a negociar bilateralmente 
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com a Inglaterra o tratado de 1891 que fixa, definitivamente, as frontei-
ras do império colonial português até à descolonização . Mas não fica por 
aqui a participação portuguesa nesta primeira fase do sistema multilateral . 
Em 1865, é fundada, em Paris, a União Internacional dos Telégrafos, hoje, 
União Internacional das Telecomunicações, uma agência especializada das 
Nações Unidas . Portugal esteve entre os 16 países signatários da Conven-
ção de Paris, tornando-se, assim, membro fundador da primeira e mais 
antiga organização internacional do mundo .

A segunda fase do sistema multilateral inicia-se no imediato pós-I Guerra 
com o Tratado de Versalhes e a presença portuguesa decorre, diretamente, 
da sua intervenção na Grande Guerra de 1914–1918 e da sua participação 
na Conferência da Paz, em 1919 . A estratégia intervencionista do republi-
canismo radical que conduziu Portugal à guerra baseava-se na beligerância 
diplomática e na intervenção militar no teatro europeu e tinha um duplo 
objetivo: no plano internacional, garantir a integridade do império, afas-
tar o «perigo espanhol» e assegurar um lugar «no concerto das nações»; 
no plano interno, o objetivo não confessado de consolidação política e a 
legitimação nacional da República . O desígnio nacional estava certo, mas 
o cálculo estratégico errado . Os objetivos eram demasiado ambiciosos em 
relação aos meios disponíveis: recursos económicos, consenso político e 
capacidade militar . Os resultados viram-se no desastre militar de La Lys e, 
depois, na Conferência da Paz . 

Beligerante e combatente ao lado dos Aliados, Portugal sentou-se, em 
Versalhes, como potência vencedora . Mas há vitórias e vitórias; vencedores 
satisfeitos e vencedores insatisfeitos . Os que alcançam os seus objetivos e 
os que os não alcançam . Portugal conquistou por inteiro os seus objetivos 
coloniais e manteve a integridade territorial do império . Conquistou os 
seus objetivos económicos de reparações indemnizações de guerra . Mas 
fracassou, por completo, no seu grande objetivo político . É que o lugar no 
concerto das nações, que nos objetivos de guerra assumia a forma de uma 
ideia vaga de reconhecimento internacional, era agora na gestão da paz um 
objetivo concreto e definido: um lugar como membro não permanente no 
Conselho Executivo da Sociedade das Nações . Foi um fracasso . Fracasso, 
em termos absolutos, porque a candidatura portuguesa não foi conside-
rada . E fracasso, em termos comparativos, porque conseguiu a Espanha 
neutra, o que não conseguiu o esforço de guerra do Portugal beligerante . 
Significa isto que Portugal não conquista nem na península nem na Europa 
o tão desejado lugar no concerto das nações . Ora, se a isto se juntarem os 
objetivos internos nunca alcançados, a situação económica e financeira, a 
instabilidade social e crise das instituições políticas no pós-Guerra, fácil 
será compreender que a vitória teve um sabor a derrota . 

Não obstante, Portugal terá uma presença ativa no processo de reor-
denamento internacional do pós-Guerra e será membro fundador da 
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Sociedade das Nações . Abre-se, assim, para a política externa portuguesa 
um novo espaço de relacionamento multilateral que alarga a margem de 
manobra diplomática e permite a diversificação das relações externas no 
final da República e durante a Ditadura Militar . Com incidência especial 
em duas áreas: a questão colonial e a questão financeira . Na questão colo-
nial, Portugal marca presença na Comissão Permanente dos Mandatos 
da Sociedade das Nações e, de acordo com as suas orientações, promove 
um novo regime político-administrativo para as colónias dotado de maior 
autonomia e institucionalizado na figura dos altos-comissários . Na ques-
tão financeira, quando em 1927 se declara uma crise das finanças públi-
cas, Portugal recorre à Comissão Financeira do Conselho da Sociedade 
das Nações na questão de um empréstimo externo que, aliás, não chega a 
concretizar -se por terem sido recusadas as suas condições . Em 1926, pela 
primeira vez, um português desempenha um papel de relevo numa orga-
nização internacional: Afonso Costa, que preside à Assembleia Geral da 
Sociedade das Nações .

Na mesma conjuntura pós-I Guerra e no mesmo contexto da Confe-
rência de Paz é incluída uma dimensão laboral no texto do Tratado de 
Versalhes . Nasce, assim, em 1919, em estreita ligação com a Sociedade 
das Nações, a Organização Internacional do Trabalho . Portugal é membro 
fundador e, até 1933, participa ativamente nos trabalhos da OIT .  Ratifica 
várias convenções internacionais com impacto sobre o mundo do trabalho 
e os direitos laborais dos trabalhadores portugueses .

Este empenhamento multilateral da política externa portuguesa na assem-
bleia internacional de Genebra estende-se até 1933 . Foi um multilateralismo 
efémero a que a institucionalização do Estado Novo pôs termo . No quadro 
do sistema de segurança coletiva da Sociedade das Nações, Portugal chefia, 
ainda em 1935, o Comité de Sanções à Itália de Mussolini depois da inva-
são da Abissínia . Mas tal provoca tensão entre Portugal e Itália e desagrada 
profundamente a Salazar, que decide, definitivamente, pôr fim ao empenha-
mento multilateral . Nesse mesmo ano de 1935, define claramente as linhas 
de força da sua política externa: primeiro, a crítica aberta ao parlamen-
tarismo internacional da Sociedade das Nações que considera o centro da 
política continental e, em contraponto ao qual, afirma a vocação atlântica 
de Portugal; segundo, a reafirmação da aliança inglesa; terceiro, o reforço 
da amizade peninsular; e, finalmente, a defesa intransigente da integridade 
colonial . É o fim do multilateralismo e o regresso à estratégia bilateral e aos 
princípios tradicionais da política externa portuguesa . O difícil equilíbrio 
entre o que  Salazar entendia por amizade peninsular e a aliança inglesa, ou 
seja, entre a neutralidade  oficial requerida por Inglaterra e o apoio oficioso às 
forças nacionalistas de Franco, será o cerne da sua política externa durante 
toda a guerra civil de  Espanha . No fim da guerra, em 1939, assina um pacto 
de amizade e não agressão com Espanha . E são esses dois instrumentos 
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diplomáticos bilaterais — o Pacto Ibérico e a Aliança Inglesa — a chave do 
equilíbrio entre Londres e Madrid que assegura a  Lisboa a gestão da neutra-
lidade na II Guerra Mundial .

A terceira fase do sistema multilateral inicia-se, precisamente, com o 
final da II Guerra . E ao contrário do primeiro pós-Guerra, Portugal estará 
à margem dos trabalhos diplomáticos do regresso à paz e do reordena-
mento do novo sistema internacional . Apesar da sobrevivência do regime 
autoritário à vaga de democratizações do pós-Guerra, Portugal atraves-
sará, entre 1945 e 1949, um período de alguma marginalização interna-
cional . O primeiro sinal dessa marginalização data logo de abril de 1945, 
quando Portugal não é convidado para a Conferência de S . Francisco, 
donde sairá a fundação da nova organização multilateral . Contrariamente 
ao que sucedera com a Sociedade das Nações, Portugal não só não é mem-
bro fundador da Organização das Nações Unidas como a sua primeira 
candidatura, em 1946, é vetada pela URSS no Conselho de Segurança . 
Durante este período dois acontecimentos de sinal contrário anuncia-
vam, em certa medida, duas linhas de orientação para o futuro da política 
externa portuguesa: a recusa do primeiro exercício do Plano Marshall, em 
1947, e a assinatura do Acordo das Lajes, em 1948 . A primeira anunciava 
o afastamento do processo de integração europeia, a segunda, a integração 
no sistema de segurança atlântico . Se a estas orientações se acrescentar 
a defesa intransigente dos territórios coloniais e o impacto que terá no 
quadro das Nações Unidas, então, estão definidas as linhas estratégicas da 
política externa portuguesa até ao final do regime autoritário .

No quadro atlântico, a partir de 1948, perante o espectro da ameaça 
soviética e a definição do novo quadro de segurança, os Estados Unidos, 
o Canadá e os países europeus membros do Tratado de Bruxelas abrem 
negociações com vista à formação de um sistema de segurança do  Atlântico 
Norte: a futura Aliança Atlântica . O sistema de segurança atlântico assen-
tava em dois pilares, um europeu, outro norte-americano e, nesse contexto, 
a base dos Açores, no centro do Atlântico, tornava-se fundamental na arti-
culação entre os dois pilares da aliança . Era a confirmação do valor estra-
tégico dos Açores e do Acordo bilateral das Lajes, agora, reforçado num 
quadro multilateral . A NATO era uma aliança entre democracias, mas o 
valor estratégico dos Açores foi mais importante do que a natureza auto-
ritária do Estado Novo . Salazar tinha fortes reservas: a referência à carta 
da ONU, a duração do Pacto e a exclusão de Espanha . Mas a margem de 
manobra da política externa portuguesa era estreita e, sob pressão interna-
cional, decide aderir . Adere por imperativo, não por convicção . A 4 de abril 
de 1949, Portugal é signatário do Tratado de Washington e torna-se mem-
bro fundador da Aliança Atlântica . A entrada de Portugal na NATO marca 
o reencontro com a tradição atlântica, já não dominada pela velha aliança, 
mas agora pelos Estados Unidos da América . Mas tem, mais do que isso, 
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profundas consequências para o país: primeiro, a experiência da diplo-
mática multilateral na maior organização internacional político -militar; 
segundo, a modernização das forças armadas portuguesa; e finalmente, até, 
uma certa legitimação internacional do regime . A entrada de Portugal na 
NATO abriu, assim, um período favorável da política externa do Estado 
Novo, que só a entrada na ONU virá encerrar .

Em dezembro de 1955, no quadro da Guerra Fria e num movimento 
de alargamento da ONU, equilibrado entre os dois blocos, Portugal é 
admitido com membro das Nações Unidas . Nesse quadro e, progressiva-
mente, Portugal vai entrar nas diferentes agências especializadas e organi-
zações internacionais associadas do sistema das Nações Unidas . Depois da 
entrada na NATO, a entrada nas Nações Unidas parecia ser mais uma vitó-
ria para a política externa portuguesa e o coroar da aceitação internacional 
de Portugal na ordem multilateral pós-II Guerra . Significou, precisamente, 
o contrário: o fim da tolerância para com o Estado Novo e o princípio 
da contestação internacional à política colonial do regime . A entrada de 
Portugal na ONU seria marcada pelo confronto imediato com o espírito 
anticolonialista do movimento afro-asiático e não-alinhado que dominava 
a Assembleia Geral . Com a abertura das guerras da descolonização, entre 
1961 e 1974, acentua-se o isolamento e a hostilidade internacional ao 
Estado Novo . No Atlântico, reduz-se o empenhamento político e os com-
promissos militares com a NATO e o esforço de guerra concentra-se nos 
teatros africanos . A questão colonial torna-se a preocupação quase exclu-
siva da política externa portuguesa e o confronto ideológico e político nas 
Nações Unidas o maior desafio ao exercício da diplomacia multilateral de 
Portugal . Até ao fim do regime autoritário .

Empenhado na vertente atlântica, primeiro, e obcecado pela integridade 
colonial, depois, Salazar nunca concedeu prioridade à questão europeia 
na política externa portuguesa . Mas, desde a primeira hesitação sobre o 
Plano  Marshall, a  posição portuguesa evoluiu . A mudança nas relações 
luso -americanas depois da do Acordo das Lajes e da entrada na NATO, 
por um lado, e a degradação financeira e cambial portuguesa, por outro, 
conduziram à candidatura de  Portugal ao segundo exercício do Plano 
Marshall, em 1949–50 . Com a adesão ao Plano Marshall Portugal inicia, 
então, a sua primeira experiência multilateral nas instituições de coopera-
ção económica europeia . Integra a Organização Europeia de Cooperação 
Económica (OECE) e a União Europeia de Pagamentos (UEP) . Mas a posi-
ção em relação ao processo de construção europeia foi sempre reticente . 
E à posição tradicional de afastamento de Portugal das questões conti-
nentais, juntava-se, agora, uma desconfiança em relação aos processos de 
integração e supranacionalidade . 

A posição portuguesa foi de resto claramente definida, em 1953, aquando 
da tentativa falhada da Comunidade  Europeia de Defesa . Portugal aceitava 
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participar no processo de cooperação económica, europeia, mas recusava 
todo e qualquer processo de integração política ou supranacionalidade . 
 Portugal ficará excluído da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
em 1950 e da Comunidade Económica Europeia em 1957 . Mas quando a 
Inglaterra se afasta das negociações que haveriam de conduzir ao Tratado 
de Roma e inicia, em 1959, conversações para a constituição de uma zona 
de comércio livre com os países da OECE não-membros da CEE, Portugal 
está entre estes países . E, em 1960, em Estocolmo, é signatário do tra-
tado e torna-se membro fundador da Associação  Europeia de Comércio 
Livre (EFTA) . A EFTA será a grande experiência multilateral europeia de 
 Portugal . Teve um enorme impacto económico e a densificação das rela-
ções económicas com a Europa fará emergir em Portugal uma corrente 
pró-europeia que acabará por ter impacto político e refletir-se sobre o pró-
prio destino internacional do país . 

À ideia da complementaridade África-Europa do pensamento de Salazar 
no início dos anos de 1960, substitui-se, progressivamente, uma perceção 
que era já dilemática no princípio da década de 1970: ou a África ou a 
Europa . A manutenção do império africano obrigava a continuar a guerra 
e a continuação da guerra obrigava a manter o regime autoritário . A apro-
ximação europeia obrigava à descolonização e a descolonização obrigava 
à democratização . Com a saída do Reino Unido da EFTA e a abertura de 
negociações para a sua adesão à CEE, Portugal solicita também abertura 
de negociações e já depois da adesão britânica, Portugal assina, em 1972, 
um acordo comercial com a CEE . Era o mais longe que o regime autoritá-
rio podia ir na sua aproximação à Europa . A verdadeira opção europeia de 
Portugal teria de esperar pela transição para a democracia .

Uma coisa é certa: fosse no plano mundial no quadro das Nações 
 Unidas, no plano atlântico no quadro da NATO ou no plano europeu no 
quadro da OECE ou da EFTA,  Portugal marcou sempre presença ativa no 
sistema multilateral . Mas não é menos certo que nessa experiência multi-
lateral de  Portugal, até ao fim do regime autoritário, o multilateralismo foi 
sempre um imperativo pragmático e nunca uma opção estratégica da polí-
tica externa portuguesa . Foi, numa palavra, um multilateralismo relutante .

A transição para a democracia, que se inicia em 25 de abril de 1974, 
tem não só uma dimensão interna, que se traduz na mudança das institui-
ções políticas, mas também uma dimensão externa, que se traduz numa 
nova inserção internacional do país . A descolonização é o primeiro grande 
desafio internacional do regime democrático . E entre agosto de 1974 e 
janeiro de 1975, embora com variantes específicas para cada caso, comple-
ta-se a transferência de poderes da potência colonial para os movimentos 
de libertação, em todas as antigas colónias portuguesas . E em simultâneo 
Portugal estabelece relações diplomáticas com os países do Bloco de Leste 
e o terceiro mundo . Mas, como é obvio, a descolonização e a abertura 
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ao mundo não constituem, por si só, um programa de política externa . 
E durante todo o período da transição, entre 1974 e 1976, a luta aberta 
sobre o modelo político interno foi acompanhada por uma luta silenciosa 
sobre o destino internacional do país . 

Estava-se em plena Guerra Fria: os defensores do modelo democrático 
pugnavam pela inserção de Portugal no bloco ocidental; os defensores do 
modelo comunista pela inserção no bloco soviético . E uma terceira corrente 
dentro do MFA que defendia uma opção terceiro-mundista e o desenvol-
vimento de relações privilegiadas com os novos países saídos da descolo-
nização portuguesa . Uma espécie de avatar socializante, da tese de Salazar, 
da «vocação africana» de Portugal . Só o fim da transição e o início da 
consolidação democrática, a partir de 1976, vem alterar essa indefinição 
da política externa portuguesa . E é o primeiro Governo constitucional que 
define, desde logo no seu programa, de forma unívoca e rigorosa, a nova 
inserção internacional do país: Portugal é um país ocidental, simultanea-
mente, europeu e atlântico .

A dimensão atlântica significou para Portugal a confirmação de uma 
constante histórica da sua política externa . No  plano bilateral, esse 
atlantismo materializou-se no estreitamento de relações diplomáticas 
com os Estados Unidos e nas sucessivas renovações do Acordo das Lajes . 
No  plano multilateral, traduziu-se na reafirmação política da posição 
atlântica de Portugal e no reforço do empenhamento português nos com-
promissos militares da Aliança . Superadas que estavam as tensões com 
a NATO, primeiro, por causa dos conflitos coloniais, durante o regime 
autoritário e, depois, por causa da presença de comunistas no Governo, 
durante a revolução, Portugal torna-se um aliado credível e empenhado, 
política e militarmente . E, depois da Guerra Fria, na quarta fase do sis-
tema multilateral, continua e reafirma o seu compromisso multilateral 
com a NATO . No  plano político, apoiou o alargamento da Aliança a 
Leste . No plano militar, participou ativamente na reforma dos conceitos 
estratégicos e das estruturas de comando e empenhou as suas forças mili-
tares em todas as grandes missões internacionais da Aliança: dos Balcãs 
ao Afeganistão .

A dimensão europeia é, no entanto, a grande novidade da política externa 
do Portugal democrático . Ultrapassadas as resistências antieuropeias, da 
opção africana do regime autoritário e da tentação terceiro-mundista do 
período revolucionário, Portugal assume claramente, a partir de 1976, 
a opção europeia . Agora, já não numa perspetiva meramente económica e 
pragmática, mas sim como opção estratégica e projeto político . A aproxi-
mação de Portugal ao processo de construção europeia começa, logo em 
1976, com a adesão ao Conselho da Europa e a assinatura dos Protocolos 
Adicionais ao Acordo de 1972 que constituem, em certa medida, uma fase 
preliminar do processo de adesão . 
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Depois de uma primeira ronda pelas capitais europeias para aferir da 
sensibilidade diplomática sobre uma futura adesão, em 1977, Portugal 
deposita, formalmente, o  pedido de adesão de Portugal à Comunidade 
Europeia . Dois  objetivos  fundamentavam esta opção estratégica: primeiro, 
a consolidação da democracia que a entrada de Portugal na Comunidade 
assegurava; segundo, a modernização e o desenvolvimento económico que 
as ajudas comunitárias favoreciam . Ao pedido de adesão seguiu-se um 
longo e complexo processo de negociação que culmina, em junho de 1985, 
com a assinatura do Tratado de adesão de Portugal à CEE . A partir de 1 
de janeiro de 1986, Portugal torna-se membro de pleno direito da Comu-
nidade Europeia . Começa aí o processo de europeização que se estende da 
economia à sociedade, das instituições políticas à inserção internacional 
do país e que transformou Portugal . 

Na quarta fase do sistema multilateral, no pós-Guerra Fria, Portugal 
faz parte da transformação da Comunidade Europeia na União Europeia e 
apoia todos os processos de alargamento e aprofundamento da integração 
europeia . Mais, faz da opção europeia a prioridade das prioridades do 
interesse nacional e integra os núcleos duros da União:  Schengen e o Euro e 
a Política Externa e de Segurança Comum .  Portugal estivera, porém, afas-
tado do Tratado de Bruxelas de 1948 e, consequentemente, da refundação 
da UEO em 1954 . Só depois da integração europeia se coloca a questão da 
sua adesão . O Tratado de adesão é assinado em 1988, ratificado em 1990 
e Portugal torna-se, então, membro de pleno direito da UEO . Quando o 
Tratado de Maastricht, em 1992, associa a UEO à dimensão de defesa da 
UE, Portugal está automaticamente associado, mas vai mais longe e empe-
nha-se também nessa dimensão . 

Em 1994, um português torna-se secretário-geral da UEO: José 
 Cutileiro . Depois do Tratado de Nice, em 2001, a UEO é integrada na UE, 
que absorve as suas instituições e capacidades militares e põe em marcha 
a Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD), futura Política Comum 
de Segurança e Defesa (PCSD), depois do Tratado de Lisboa, em 2007 . 
 Portugal apoia sempre esta dimensão de defesa, integra todas as institui-
ções e participa em todas as missões internacionais e operações de paz da 
União Europeia . Em quase quatro décadas de integração europeia, Portugal 
presidiu por quatro vezes ao Conselho da União e ofereceu um presidente 
da Comissão Europeia: José Manuel Durão Barroso . É, indiscutivelmente, 
a grande experiência multilateral de Portugal, mas dada a natureza única 
da identidade política da União — mais do que intergovernamental, menos 
do que supranacional —, é muito mais do que isso .

Claro que no quadro atlântico como no quadro europeu, ao lado desta 
presença nas organizações internacionais estruturantes da sua política 
externa, Portugal participa também noutros instrumentos multilaterais, 
como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, (OSCE) 
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ou a União para o Mediterrâneo . No quadro euro-atlântico, Portugal par-
ticipou desde a primeira hora e foi signatário da Ata Final de Helsínquia 
que, em 1975, estabeleceu os princípios da Conferência de Segurança e 
Cooperação na Europa (CSCE), assim como foi signatário da Carta de 
Paris de 1990, cujos desenvolvimentos conduziram à institucionalização 
da CSCE e à sua transformação na OSCE . É a maior organização interna-
cional de segurança regional, que conta com 57 membros e 11 parceiros 
e se estende de Vancouver a Vladivostoque . 

Fundador, Portugal organiza, em 1996, a Cimeira de  Lisboa, que foi 
um marco importante na organização . E  deteve a presidência em exer-
cício em 2002 e a presidência do fórum para a cooperação na segurança 
em 2016 . Por outro lado, a integração europeia abriu a Portugal outras 
áreas regionais e outros instrumentos multilaterais diversos dos do seu 
interesse estratégico tradicional . Entre estas, estão o  Mediterrâneo e Norte 
de África . Neste contexto, destaca-se o Diálogo 5+5, que foi lançado em 
1983 e formalizado em 1990, com objetivo de promover o diálogo político 
e a cooperação entre os cinco países das duas margens do  Mediterrâneo 
ocidental .  Portugal participa desde o seu início e em todas as suas forma-
ções . Participa igualmente desde o seu lançamento, em 1995, na  Parceria 
Euro-Mediterrânica, também conhecida como Processo de Barcelona . 
E  desde a sua fundação, em 2008, que integra, com mais 41 países da 
Europa e da bacia do Mediterrâneo, a organização internacional criada, 
precisamente, com o objetivo de reforçar o Processo de Barcelona: a União 
para o Mediterrâneo .

Ora, se à dimensão atlântica e à opção europeia acrescentarmos as rela-
ções pós-coloniais, estão definidos os eixos centrais da política externa da 
democracia . O estabelecimento de relações e laços de amizade e coopera-
ção com os novos países de expressão oficial portuguesa constituiu uma 
preocupação de Governos e Presidentes desde 1976 . No plano bilateral, 
desde 1978, e do chamado «espírito de Bissau», que Portugal estabelece 
acordos de cooperação bilateral com as suas  ex-colónias . Mas a desco-
lonização recente e o clima de Guerra Fria limitam muito os resultados . 
O fim da Guerra Fria e a integração europeia de Portugal mudam por com-
pleto esse panorama . No plano bilateral, Portugal consolida os acordos 
de cooperação com todos os países africanos de expressão portuguesa e, 
embora sob modelos diferentes, participa nos processos de paz de Angola 
e Moçambique . 

Mas a grande mudança seria no plano multilateral . A entrada de  Portugal 
na Comunidade Europeia confere às relações pós-coloniais portuguesas 
uma nova dimensão: a cooperação portuguesa passa a desenvolver-se num 
quadro mais estruturado, numa lógica de ajuda ao desenvolvimento e, 
sobretudo, ganha uma dimensão multilateral: Portugal procura desempe-
nhar uma função internacional de arti culação entre os seus novos parceiros 
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e as suas antigas colónias . As cimeiras EU-África, ou a estratégia UE-Brasil 
nas presidências portuguesas, são exemplos dessa função . Mas a expres-
são concreta da dimensão multilateral das relações pós-coloniais de Portu-
gal é a criação da Comunidade dos  Países de Língua Portuguesa (CPLP) . 
Em 1989, é criado o Instituto Internacional da Língua Portuguesa e, em 
1990, assinado um protocolo sobre a unificação ortográfica do português . 
Mas essa dinâmica internacional em torno da língua e da cultura não 
tinha qualquer tradução no plano político . E países havia como Angola 
e Moçambique que recusavam mesmo essa dimensão política, tal como a 
criação de qualquer organização internacional de carácter permanente que 
a pudesse traduzir . Os anos de 1990 registam uma evolução e, em 1994, 
em Brasília, os sete países de língua portuguesa afirmam pela primeira vez 
a intenção de criar uma comunidade lusófona . Portugal e Brasil assumem, 
então, a liderança do processo e, em 1996, a cimeira de Lisboa marca a 
fundação da CPLP . Ao lado dos espaços multilaterais no Atlântico e na 
Europa, a política externa portuguesa ganha um novo espaço multilateral 
nas relações com os países lusófonos .

Mas a organização multilateral por excelência é a ONU . Ora, logo 
em 1974, a descolonização portuguesa é recebida com entusiasmo pelas 
Nações Unidas e a democratização normaliza as relações de Portugal com 
a ONU . A política externa portuguesa assume, a partir de então, um com-
promisso firme com o sistema das Nações Unidas e participa em todas 
as suas agências especializadas: a OIT, a FAO, a OMS, a UNESCO e a 
 UNICEF . Portugal foi eleito para a Comissão dos Direitos Humanos nos 
triénios 1979–1981, 1988–1990, 1991–1993 e já como Conselho dos 
Direitos Humanos entre 2015–2017 .

No plano da segurança, Portugal tinha participado com uma equipa de 
observadores, logo na primeira operação de paz da ONU no Líbano, em 
1958: a ONUGIL . 

O conflito entre Portugal e as Nações Unidas a propósito da polí-
tica colonial e o esforço militar português em África, durante o regime 
autoritário, afastam Portugal de todas as outras missões durante a pri-
meira geração das operações de paz . Já em democracia, e desde o final da 
Guerra Fria,  Portugal vai empenhar-se ativamente nas operações de paz 
das Nações  Unidas . Logo em 1989, na Namíbia (UNTAG), e depois na 
década de 1990, nos processos de paz de Angola (UNAVEM e MONUA) 
e de Moçambique (ONUMOZ), no Sara Ocidental (MINURSO) e, sobre-
tudo, naquela que seria a sua grande vitória diplomática: a independência 
de Timor-Leste (UNAMET e UNTAET) . Já em 2006, voltaria ao Líbano, 
onde começara e onde ficaria até 2012 (UNIFIL) . Isto é, na segunda gera-
ção de operações de paz, Portugal transforma-se num produtor de segu-
rança internacional e num contribuinte líquido para a manutenção de paz 
das Nações Unidas . Essa credibilidade internacional valer-lhe-á, por três 
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vezes, a eleição como membro não-permanente para o Conselho de Segu-
rança: 1979–1980; 1997–1998 e, finalmente, 2011–2012 . Tal como acon-
tecera em 1926 na Sociedade das Nações, em 1995–1996, a 50 .ª sessão 
da Assembleia Geral das Nações Unidas foi presidida por um português: 
Diogo Freitas do  Amaral . Entre 2005 e 2015, o alto-comissário das Nações 
Unidas para os Refugiados foi também um português: António Guterres . 
O mesmo  António Guterres que em 2016 foi eleito secretário-geral das 
Nações Unidas, o mais alto cargo internacional jamais exercido por um 
português .

Em conclusão, desde 1815 aos nossos dias, de uma forma ou de outra, 
e atravessando os diferentes regimes políticos, Portugal esteve sempre 
presente nas diversas fases do sistema multilateral . Mas até à transição 
para a democracia o multilateralismo português foi sempre ou efémero, 
como o da República no pós-I Guerra, ou relutante, como o do Estado 
Novo no pós-II Guerra . E só o regime democrático substitui o primado do 
velho triângulo bilateral Lisboa-Londres -Madrid ou Lisboa -Washington- 
-Madrid, por um novo triângulo multilateral UE, NATO e CPLP, e  faz 
do multilateralismo a opção estratégica da sua política externa . De  tal 
modo assim é, que quando, hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, no seu livro Evoluir, define de forma geométrica as 
prioridades da política externa portuguesa — a União Europeia; o vínculo 
transatlântico; a relação com os países de língua portuguesa; a ligação 
com as comunidades; e a internacionalização da economia portuguesa —, 
o multilateralismo tem a honra de ocupar um dos seis lados do hexágono .

Nuno Severiano Teixeira
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