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China
não
vai
copiar
‘‘o senhor Putin
O embaixador jubilado, José Manuel Duarte de Jesus, com
passagens por Pequim e Pyongyang, acredita que a China pode
vir a ser um actor importante para “ultrapassar clivagens”.
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EMBAIXADOR JUBILADO

NUNO FERREIRA SANTOS

JOSÉ MANUEL DUARTE DE JESUS

Quando é fundada a RPC, em
1949, Mao Zedong passou a liderar um país ainda fechado ao
mundo. Neste período como eram
as relações externas chinesas?
Na conferência de Bandung [em
1975], Zhou Enlai, então primeiro-ministro chinês, delineia as grandes
linhas que vão orientar a diplomacia
chinesa e a política externa. É interessante ver que, no caso da China,
comparando com a maior parte dos
países, tem havido uma constância
enorme na sua política externa.
Até aos dias de hoje.
Mesmo com os problemas que se
colocam hoje com a Ucrânia, julgo
que a linha básica é a mesma. Isso
verifica-se no caso de Taiwan e até
com os problemas de agora. As
últimas declarações de Wang Yi
[ministro dos Negócios Estrangeiros]
sobre a Ucrânia não diferem muito
da política estabelecida. Vimos que
a China condena a invasão, mantém
a sua ideia de multilateralismo, a
defesa das grandes orientações da
ONU. A sua abstenção nas votações
manteve-se quando foi do problema
da Crimeia. A ideia da China é evitar
meter-se nas crises internas de outros
Estados.
A China abstém-se, mas a comunidade internacional insiste
numa tomada de posição. Isso vai
acontecer?
Condeno absolutamente a invasão
na Ucrânia. Mas uma coisa é condenar, outra é votar publicamente
contra. A China já está a assumir
alguma posição. Recentemente
houve um longo telefonema da ministra dos Negócios Estrangeiros
da Ucrânia com Wang Yi. A China
está a fazer as coisas com grande
subtileza, está a ter uma intervenção no sentido de promover o diálogo, mas não o faz publicamente.
O pragmatismo da China, no que
diz respeito à política externa, é
imenso. Duvido que a China torne
pública uma posição. Temos de ter
alguma atenção a estas coisas que
se vão dizendo, nomeadamente da
grande aproximação entre a Rússia
e a China.
Porquê?
Temos de ser prudentes. A China
baseia-se, além de Karl Marx e Lenine, na filosofia antiga. E lembro-me
muito, nesta situação, de uma coisa
que Confúcio escrevia e que se aplica
muito a esta situação, sobre a virtude,
quando ele diz que sabe harmonizar-se com o outro quando esse outro
é diferente, mas não o copia. Esta
ideia está presente. A diferença entre
a China e a Rússia é enorme.

“A diplomacia chinesa tem sido basicamente a mesma, mas infelizmente a diplomacia americana tem sido um zigue-zague nos últimos anos.”

E sempre foi.
A aproximação [dos dois países] é
pragmática. Julgo que tentar uma
harmonia não é copiar o modelo. É
difícil entender a China quando não
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“A diferença
entre a China e a
Rússia é enorme”
Ex-embaixador de Portugal em Pequim e Pyongyang, José
Manuel Duarte de Jesus defende que a China tem mantido uma
estratégia para a sua política externa semelhante desde 1949
e que precisa de um mundo estável para a sua sobrevivência.
Quanto à situação na Ucrânia, o embaixador jubilado acredita
que a China “está a fazer as coisas com grande subtileza”

A Rússia é hoje uma oligarquia,
afastada dos ideais do comunismo.
Mas a China tem uma forte relação
comercial com o país. Acha que
esta relação poderá sofrer mudanças profundas nos próximos
tempos?

“A China vai, de certeza,
manter a posição de “wait
and see” [esperar e ver]
e não vai copiar o senhor
Putin e invadir [Taiwan].”
É natural, suponho que todo o mundo
vai sofrer mudanças. Vamos ter uma
ordem mundial com fortes diferenças
e ajustes. É difícil prever o que vai
acontecer, mas estamos perante um
modelo russo que é capitalista no pior
sentido da palavra capitalismo. A dependência daquele senhor [Vladimir
Putin] dos grandes oligarcas é enorme. A Rússia é fundamentalmente
pragmática e nas relações externas
o pragmatismo é a única ideologia
da China. Daí digamos que haja uma
grande vantagem para o diálogo e
para a paz mundial. Pode ser um
actor importante para ultrapassar
clivagens.
No período da Guerra Fria dominavam dois actores, a URSS e
os EUA. A China procurava uma
outra via diplomática?

A China buscava para si um apoio
no que, naquela altura, se chamava
o Terceiro Mundo, a criação de um
bloco que ultrapassasse os problemas
entre os EUA e URSS. Tinha depois
a Índia que queria fazer exactamente
o mesmo, embora na altura nenhum
deles [China e Índia] fosse ainda uma
potência. A China teve uma evolução que lhe permitiu pôr em prática
esse modelo a nível mundial com
maior eficiência do que a Índia, que
não conseguiu a mesma progressão
tecnológica.
Com Deng Xiaoping o país abre-se
ao mundo. A evolução económica
do país teve um impacto na forma
da China se relacionar com os
outros países, com uma visão mais
economicista?
Com certeza, sempre houve essa
visão. Isso porque a China sempre
foi pragmática e deu, desde a velha
Rota da Seda até à actualidade, um
valor especial às relações comerciais
no sentido de poder ultrapassar a
problemática política. Essa tem sido
sempre uma aposta grande na China.
A URSS sempre quis vender o seu
modelo político a outros países e
isso ficou muito evidente no caso da
guerra colonial nas antigas colónias
portuguesas em África. Havia movimentos que estavam ligados à URSS
que queriam copiar o seu modelo.
E que obtinham financiamento.
Exactamente. Sabemos que a China
financia todos. A ideia é sempre esse
pragmatismo e isso ajuda a China a
ultrapassar clivagens ideológicas ou
ligadas ao poder. Hoje assistimos a
um novo bipolarismo, já não entre
a URSS e EUA mas entre os EUA

e China. Mas a China tenta sempre
partir este modelo, às vezes consegue,
outras vezes não.
Essa estratégia verifica-se em
projectos políticos actuais como é o
caso de “uma faixa, uma rota”, em
que há um amplo investimento da
China em diversos países. É uma
cópia desse modelo no período
colonial?

DIREITOS RESERVADOS

se tenta entender um pouco do seu
passado cultural, e que comanda
muitas das reacções que a China tem
no mundo.
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“O pragmatismo da
China, no que diz
respeito à política
externa, é imenso.”
Acho que sim. E é algo que vem
desde os tempos da velha rota da
seda: pegar em todos aqueles que
são inimigos da China e torná-los
parceiros económicos. O modelo tem
sido sempre o mesmo com adaptações às circunstâncias. Há aqui uma

orientação milenar que a maior parte
dos políticos e analistas se esquecem.
Aanálise que tem sido feita à diplomacia chinesa peca por não olhar
para esse lado filosófico, essa base
confucionista, e que é diferente de
outros países?
Sim. Há sempre um erro, mas penso
que Portugal é dos países que menos
comete esse erro por ter uma experiência de 500 anos de convivência
com o país através de Macau. Tenho
alguns exemplos que aconteceram
comigo, e fiquei abismado com frequência por ver até que ponto essa
história ainda se reflecte no nosso
diálogo. Esse modelo que criámos
permanece, com altos e baixos, e
Portugal deveria explorar mais, do
ponto de vista diplomático, este
vector.
Actualmente a China parece estar
a usar a pandemia como uma
ferramenta de soft power, e Xi
Jinping tem usado muito o conceito
do “socialismo com características
chinesas”. Com base nestes dois
factores, como olha para a estratégia diplomática de Xi Jinping
para os próximos tempos?
Sou prudente nessas coisas, porque
mesmo a China tem desvios nesse
tipo de linhagem ideológica. O problema que está a acontecer, e que é
grave, são as relações com os EUA.
Vimos que o Trump teve uma política
externa desastrosa para a imagem externa do país. Estava com esperança
de que Joe Biden viesse dar uma volta
a isso, mas infelizmente não deu.
Ou ainda não teve tempo para dar?
Agora é tarde demais para dar, e ainda
por cima tem de lidar com problemas
internos graves. Ele quer afirmar-se
e nesse processo não quer dialogar,
porque acha que dessa forma fica
com uma imagem de fraqueza. Isso
prejudica porque estamos perante
dois pólos economicamente e
tecnologicamente concorrenciais.
Sem diálogo, o problema é grave e
isso junta-se ao problema que temos
hoje na Ucrânia. Penso que da parte
da China há uma vontade real de
diálogo, porque sem isso os problemas económicos podem agravar-se
no país. A China está numa grande
fase de desenvolvimento e para
isso precisa de um mundo estável,
a sobrevivência do país depende
dessa estabilidade, pois permite-lhe
ter relações vantajosas. Se há uma
guerra ideológica isso prejudica
gravemente a China.
Um cenário de guerra comercial
com os EUA está afastado?
Infelizmente não está.
Em relação a Taiwan, paira o
fantasma de um conflito armado?
Convém não confundir Taiwan com a
Ucrânia, que não têm nada a ver um
com o outro. Mais uma vez a política

da China em relação a Taiwan foi
sempre a mesma, que é afirmar que
o território faz parte da China desde a
dinastia Ming. A diplomacia chinesa
tem sido basicamente a mesma, mas
infelizmente a diplomacia americana
tem sido um zigue-zague nos últimos
anos. E há académicos a afirmar
isso, incluindo o próprio Kissinger.

“[A China] Pode ser um
actor importante para
ultrapassar clivagens.”
É difícil prever o que vai acontecer,
porque vai depender muito da influência externa dos outros países.
Teremos de ver qual vai ser a atitude
dos EUA face a Taiwan. A China
vai, de certeza, manter a posição de
“wait and see” [esperar e ver] e não
vai copiar o senhor Putin e invadir.
Se não tivesse surgido o problema
da Ucrânia a questão de Taiwan seria
um dos maiores focos de tensão a
nível mundial. Vamos ter esperança
de que as coisas se resolvam com
Taiwan de uma maneira diferente,
porque Taiwan é hoje uma grande
economia e já é diferente da região
que era nos anos 70. É natural que o
diálogo tenha de ter uma formulação
diferente.

ORADOR NO CCCM
José Manuel Duarte de Jesus será um
dos oradores no ciclo de conferências da
Primavera organizado pelo Centro Cultural
e Científico de Macau. No dia 31 deste mês
irá apresentar a palestra “A construção de
uma imagem externa na diplomacia da
República Popular da China, desde Zhou
En Lai até aos nossos dias”, que serviu
de ponto de partida para esta entrevista.
José Manuel Duarte de Jesus participa na
qualidade de académico do Instituto do
Oriente, ligado à Universidade de Lisboa.

ACoreia do Norte condenou as forças ocidentais na invasão da Ucrânia. Sendo uma potência nuclear,
tal como a Rússia, teme algum tipo
de união entre os dois países para
um maior poder nuclear?
Espero que isso não aconteça. Não
vejo nenhum tipo de ligação possível entre Putin e Coreia do Norte,
são actores radicalmente diferentes.
Quando eu lá estava, um dos inimigos
da Coreia do Norte era a URSS. Mas
quando há inimigos comuns, a união
entre adversários é relativamente
possível, pelo que há sempre um
perigo. Não podemos esquecer as
quatro potências nucleares a Oriente
e não podemos brincar com o fogo,
com o louco da Coreia. A Coreia
do Norte é mais um laboratório
psíquico do que um Estado. Nunca
vi nem vejo comparação com outro
país. Mas quem tem um cão tem de
saber lidar para que ele não morda.
Andreia Sofia Silva

