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O Relatório Albright
e a grande estratégia
Obama: um caso de
convergência?

The Report Albright
and Obama’s great
strategy: a convergence
case?

A NATO e o Grande
Médio Oriente

Diana Soller

Diana Soller
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Grande Médio Oriente é simultaneamente uma região-chave
aos interesses de segurança da nato,
e um dos seus maiores desafios. Do
AfPak ao Magreb, do Irão à Palestina,
são demasiadas variáveis em jogo para
que a Aliança se possa alhear. Este
artigo defende um reforço da atenção
estratégica da nato sobre o Grande
Médio Oriente, mas aponta algumas
lacunas na abordagem do Relatório
Albright a esta região. A inevitabilidade estratégica da região para o
espaço euroatlântico é ainda acompanhada de incertezas quanto ao comportamento da Turquia enquanto
membro da nato e potência regional
determinante.

ste artigo argumenta que existe
uma confluência entre a National
Security Strategy dos Estados Unidos
e o «Relatório Albright». Os documentos convergem no que respeita a duas
questões interligadas – que os Estados
Unidos desejam ter um papel menos
activo no sistema internacional e que
se os estados-membros da Aliança
Atlântica aceitarem incorporar as propostas do Grupo de Peritos, a nato
passa a ser uma plataforma fundamental quer na redefinição das regras da
ordem internacional, quer no papel de
entidade pivô, no que respeita às relações do Ocidente com outras orga
nizações internacionais, e com as
potências emergentes.
Palavras-chave: nato, revisão do Conceito Estratégico, Relatório Albright,
National Security Strategy
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his article argues that there is a
confluence between the US
National Security Strategy and the
“Report Albright”. Both documents
converge in what concern the US
sought to have a lesser active role in
the international system, and in the
idea that if the Alliance’s member
states accept the proposals of the
“Report Albright”, nato will be a fundamental stage to redefine the international order rules, as well as will
acquire a pivotal entity role regarding
the relations with international organizations and emerging powers.
Keywords: nato, Strategic Concept
review, Report Albright, National
Security Strategy
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NATO and the Greater
Middle East

A nato e o «regresso»
da Turquia

nato e Rússia: novos
lances estratégicos

Bernardo Pires de Lima

André Barrinha

Sandra Fernandes

T

he Greater Middle East is simultaneous a key-region to nato security interests as well as one of its great
challenges. From the AfPak to the
Maghreb, from Iran to Palestine, there
are too many issues for the Alliance to
stand aside. This article defends a
strengthening of nato’s strategic focus
on the Greater Middle East, but points
out some shortcomings in the approach
of the report Albright. The inevitability
of this strategic region for Euro-Atlantic area needs to be addressed by the
uncertainty of Turkish foreign policy,
not only as a relevant nato member,
but also as a preeminent and determinant regional power.
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Keywords: nato, Strategic Concept
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anto a Turquia como a nato estão
num período de redimensionamento dos seus respectivos papéis na
esfera internacional. A nato encontra-se num processo de definição de um
novo Conceito Estratégico, ao mesmo
tempo que leva a cabo no Afeganistão
a maior missão militar da sua história.
A Turquia, por sua vez, vive um processo de redefinição das suas alianças,
parcerias estratégicas e prioridades de
política externa tanto na sua vizinhança
como relativamente às potências internacionais em ascensão. É perante este
contexto de mudanças mútuas que este
artigo se propõe analisar a relação
entre a nato e a Turquia.

nato and the return
of Turkey
André Barrinha

B

oth nato and Turkey are going
through considerable changes
regarding their place in the world. The
former is in the process of defining a
New Strategic Concept, whilst undertaking its most demanding military
operation to date, in Afghanistan. The
latter is redrawing its map of alliances,
strategic partnerships and overall
foreign policy priorities, in both its
neighbourhood and among the new
international emerging powers. It is
under this context of mutual changes
that this article proposes to analyse
the relationship between nato and
Turkey.
Keywords: Turkey, Turkish foreign
policy, nato , Strategic Concept
review

o contexto do ressurgimento da
Rússia sob a liderança de Putin,
a contestação recorrente da legitimidade da nato passou do nível retórico
para uma maior capacidade de oposição. Os contornos do novo Conceito
Estratégico da Aliança Atlântica, delineado por um grupo de peritos, e as
novas doutrinas russas para a sua
acção externa, aprovadas nos últimos
dois anos, não apontam para convergências políticas. A cimeira da nato
de Lisboa de Novembro de 2010 deverá
acomodar um certo equilíbrio entre os
seus problemas de legitimidade aos
olhos do Kremlin, cristalizados na
Europa, e as necessidades de cooperar
com o gigante russo no ambiente
estratégico global.
Palavras-chave: nato, Federação Russa,
segurança europeia e global, osce

nato and Russia:
new strategic views
Sandra Fernandes

S

ince the resurgence of Russia
under Putin’s leadership the
recurring contestation of nato ’s
legitimacy has evolved from the rhetoric level to a greater oppositional
capacity. The features of the New Strategic Concept of the Atlantic Alliance,
being outlined by a group of experts,
and the new Russian doctrines guiding
its external actions that have been
approved in the last two years, do not
indicate political convergences. The
forthcoming nato Lisbon summit of
November 2010 will have to manage a
balance between its legitimacy issues
towards the Kremlin that have crystallized in Europe, and the need to cooperate with the Russian giant in the
global strategic environment.
Keywords: nato, Russian Federation,
global and European security, osce
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Portugal e o novo
Conceito Estratégico
da nato
Marco Serronha

O

processo de revisão do Conceito
Estratégico da Aliança Atlântica
está na fase final, com vista à aprovação do documento na Cimeira de Lisboa, a realizar em Novembro de 2010.
No quadro dos interesses nacionais a
garantir e da sua visão sobre o que
deverá ser a Aliança Atlântica, apresentam-se vários desafios a Portugal, os
quais deverão ser enfrentados no processo de debate da nova estratégia,
nomeadamente, a cooperação nato/
/ue, a cooperação estratégica com a
África e as relações transatlânticas.
Palavras-chave: nato, Conceito Estratégico, relações transatlânticas, Portugal

Portugal and the
nato’s new Strategic
Concept

Portugal e a evolução
do sistema defensivo
europeu: a Cimeira
de Lisboa de 1952

Portugal, a Grande
Recessão e a Europa

Daniel Marcos

relação da economia portuguesa
com a crise internacional começada em 2007, a qual vem ganhando
o nome convencional de Grande
Recessão, não é simples. O grande
problema da economia portuguesa não
é dos últimos anos, mas da última
década: desde o princípio do século
xxi que se sucedem as mais pobres
taxas de crescimento, o que tem levado
a uma substancial perda de terreno em
relação aos países mais desenvolvidos.
Com este artigo tentamos perceber as
consequências da evolução económica
portuguesa, que vão muito para além
da economia, tocando em especial no
projecto da União Europeia e, logo,
na inserção de Portugal nele.

A

Cimeira da NATO realizada em
Lisboa, em Fevereiro de 1952, foi
fundamental para a evolução do sistema defensivo europeu. Os ministros
dos Negócios Estrangeiros da Aliança
aprovaram um conjunto de resoluções
que permitiram o alargamento e o
aprofundamento político do Pacto,
bem como a integração da Alemanha
Federal no esforço de defesa da Europa.
As suas conclusões resultaram de um
profundo trabalho de negociação entre
os principais aliados da Aliança que,
apesar de ter passado à margem do
Governo português, permitiu ao Estado
Novo consolidar a sua posição internacional e definir a sua estratégia quanto
ao processo de integração europeia e à
relação transatlântica.

he debate about nato strategy is
entering the decisive stage in the
run-up to the Alliance´s Summit,
November in Lisbon. Portugal should
try to incorporate its vision about
Alliance´s future in the strategic document namely its views on the transatlantic relations, on the nato / eu
partnership and on the strategic cooperation with Africa and Brazil, among
others.
Keywords: nato, Strategic Concept,
Transatlantic Relations, Portugal
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Portugal and the
evolution of the
European defense
system: the 1952
Lisbon Summit
Daniel Marcos

T

he North Atlantic Treaty Council
of Lisbon was essential for the
evolution of the European defense
effort. Assembled in the Portuguese
capital, the Foreign Ministers of the
Alliance took important decisions
regarding the enlargement and the
deepening of the political structure of
nato. Additionally they established the
formula to integrate West Germany in
the European defense system. Even
though Portugal stood aside from this
negotiation process, the developments
in nato allowed the Portuguese regime
to consolidate its international position
and to define its strategy regarding the
European integration process and the
transatlantic relations.

Portugal, the Great
Depression and Europe
Luciano Amaral

T

he linkage between the Portuguese
economy and the 2007 international crisis – which has been named
as Great Depression – is not clear. The
major problem of the Portuguese
economy is not born in recent years,
since the beginning of the 21st century
that we assist to the lower development
rates, which has contributing to deepener the gap with the developed countries. In this article we will examine
the outcomes of the Portuguese economy evolution that extrapolate the
economic sphere, reaching the European Union project and the Portuguese
insertion on it.
Keywords: Portugal, European Union,
economic history, economic and financial crisis
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Euro: um futuro
incerto
João Ferreira do Amaral

O

euro foi posto à prova pela
emergência da crise económica
e financeira que teve início em 2007.
O impacto da crise na moeda única
europeia foi sentido com tal intensidade que, passados pouco mais de
onze anos desde a sua criação, já muitos põem em causa a permanência do
euro como moeda das economias
europeias. À medida que a actual crise
se vai desenrolando e que os desequilíbrios dentro da zona euro se vão
acentuando duas interrogações essenciais se colocam: primeiro, se a moeda
única é um projecto justificado e,
depois, se a moeda única é um projecto
estável e com futuro.
Palavras-chave: Portugal, União Europeia, euro, crise económica e financeira

Euro: an uncertain
future

O novo populismo
conservador do
movimento Tea Party
e as intercalares
americanas
Teresa Botelho

O

cenário político das próximas
eleições norte-americanas está
marcado por um novo imponderável,
relacionado com a influência de um
novo actor no panorama político americano, a coligação de opiniões e organizações locais que se autodenomina
movimento Tea Party. Desde a sua
erupção na cena política nacional em
Fevereiro de 2009 que comentadores
e analistas políticos têm oferecido
interpretações contraditórias sobre o
significado e influência do novo movimento populista de pendor conservador. Este artigo analisa a génese do
movimento, a sua estratégia política e
a sua relação com os demais actores.

The new conservator
populism of Tea Party
and the American
mid-term elections
Teresa Botelho

T

he political scene of the coming
American elections is marked by
an unexpected, related with the influence of a new actor – the coalition of
opinions and organizations selfdenominated Tea Party Movement.
Since its emergence in February 2009
that political analysts are making contradictory evaluations about movement’s meaning and influence. This
article tries to explore the movement’s
genesis, its political strategy and relation with other political actors.
Keywords: United States, Mid-term elections, Tea Party movement, Ron Paul
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he euro has been tested by the
emergency of the economic and
financial crisis that begun in 2007. The
impact on the single currency was so
strong that is common to doubt its
endurance as the currency of the European economies. With the increasing
of the current crisis and the differences
within the eurozone two questions
emerge: if the single currency is a reasonable project and if is a stable and
durable project.
Keywords: Portugal, European Union,
euro, economic and financial crisis
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