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PARTE I – A Turquia, um Estado  
complexo e multifacetado                 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (1) [MAPA: Encyclopædia 

Britannica]



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (2) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

• É necessário notar, desde já, que a Turquia é um Estado com 

uma dimensão geográfica muito grande, quando aferida por 

padrões europeus. Ao mesmo tempo, situa-se numa zona de 

transição entre a Europa e o Médio Oriente, o que é 

particularmente relevante em termos geopolíticos. 

• O território, com 769.604 km2, é superior ao conjunto dos dez 

Estados que entraram para a União Europeia em 2004 — o maior 

alargamento de sempre —, os quais totalizam ‘apenas’ 736.482 

km2.  A Turquia é cerca de 1,5 vezes maior do que a França, que é 

geograficamente o maior Estado da União Europeia. 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (3) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

Arménia 

•A Turquia não reconhece os massacres da população arménia – 

cerca de um milhão de vítimas –, ocorridos na fase final do Império 

Otomano (1915-1917), como genocídio. 

•Ambições irredentistas, não oficiais, sobre os antigos territórios 

históricos da Arménia, situados na actual Turquia, sendo as mais 

simbólicas as que recaem sobre o monte Ararat (a montanha da 

Arca de Noé, segundo a Bíblia) e Ani, a antiga capital do reino 

medieval da ‘Grande Arménia’. 

•Apoio turco ao Azerbaijão no conflito do Nagorno-Karabach. 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (4) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

Bulgária 

•O principal ponto de discórdia, aparentemente sanado nesta 

altura, é o da minoria islâmica da Bulgária, os pomaks, herdada do 

Império Otomano (cerca de 12 % da população).  

•Após a tensão de 1989, que levou à emigração de cerca de 300 mil 

pomaks para a Turquia, a queda do regime comunista — e, mais 

recentemente, a adesão à União Europeia da Bulgária — trouxe 

melhorias nas relações entre os dois países, permitindo o regresso 

da maioria dos que tinham fugido a uma  ‘bulgarização’ forçada. 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (5) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

Chipre 

•A Turquia ocupa militarmente a parte norte da ilha onde mantém 

cerca de 30 mil efectivos que garantem a existência de facto da 

República Turca do Norte de Chipre, a qual só é reconhecida de 

jure, a nível internacional, pela própria Turquia.  

•A situação data da invasão turca de Chipre no Verão de 1974, 

tendo múltiplas tentativas de solução do conflito e reunificação 

da ilha falhado (a última das quais, o ‘plano Annan’ levado a 

referendo em 2004). 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (6) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

Geórgia 

•Após a independência da ex-URSS não foram reiteradas (pelo 

menos até agora), as reivindicações territoriais sobre as regiões 

vizinhas da Turquia, cedidas pelo Tratado de Kars (1921), 

efectuado entre a Rússia bolchevique e os nacionalistas turcos. 

•Existem na própria Geórgia significativas minorias muçulmanas 

(cerca de 11% da população do país — resíduos do Império 

Otomano), localizadas essencialmente na república autónoma da 

Abkhazia e da região autónoma da Ossétia do Sul, mas o seu 

principal ‘protector’ externo é a Rússia. 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (7) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

Grécia 

•Litígio sobre as águas territoriais marítimas e os corredores 

aéreos no mar Egeu. 

•Litígio sobre os direitos da minoria muçulmana turca na Grécia 

(Trácia Oriental). 

•Litígio sobre os direitos do Patriarcado da Igreja Ortodoxa grega de 

Constantinopla/Istambul. 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (8) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

Irão 

•Não existem litígios territoriais fronteiriços. Todavia, há uma 

rivalidade histórica — herança dos Impérios Otomano e Persa —

sobre a influência / primazia no Médio Oriente e nas ex-repúblicas 

soviéticas da Ásia Central. 

•Coloca, tradicionalmente, turcos e iranianos em campos opostos 

nos conflitos da região (por exemplo, no conflito do Nagorno-

Karabach a Turquia apoia o Azerbaijão e o Irão apoia a Arménia). 

•  Com a guerra da Síria, a partir de 2015, houve um (re)alinhamento 

de conveniência de ambos os Estados, para gerir a influência 

nesse território. 



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (9) [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 
5, 2005, pp. 47-60.]

Iraque 

•Ambições irredentistas da Turquia sobre o Norte do Iraque (região 

de Mosul e Kirkuk), que foi a principal reivindicação territorial não 

conseguida pela República da Turquia em 1923, após a extinção 

do Império Otomano. 

•O Iraque, pelos menos até à deposição de Saddam Hussein em 

2003, contestava a diminuição unilateral dos caudais dos rios 

Tigre e Eufrates devido à construção de um grande barragem do 

lado turco, no Leste da Anatólia. Esta aumentava seca no Iraque e 

levava a águas poluídas para o seu território.



A complexidade geopolítica da Turquia: 
múltiplos pontos de conflito (10) [FONTE: José Pedro Teixeira 
Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 

5, 2005, pp. 47-60.]

Síria 

•A Síria reclama a província turca do Hatay (onde se encontra a 

cidade de Antioquia), não reconhecendo a soberania da Turquia 

sobre esse território, anexado em 1938, na sequência de um 

referendo  que terá sido fraudulento. 

•À semelhança do Iraque, um ponto e atrito entre os dois países 

é a diminuição unilateral dos caudais dos rios Tigre e Eufrates, 

com efeitos negativos também na Síria. 

•A Turquia acusa a Síria de apoio ao PKK na rebelião curda 

contra o Estado turco.



A complexidade interna da Turquia (1) 
[IMAGEM:  Mustafa Kemal Atatürk em 1931, na inauguração do Instituto de História Turca]



A complexidade interna da Turquia (2) 
[IMAGEM:  António Ferro, Viagem à Volta das Ditaduras, 1927]

“Quase no final [da sessão na Grande 
Assembleia Nacional da Turquia] há um 
momento de sensação: Ismet Pachá diz quatro 
frases em tom violento, quatro frases carimbadas 
a um murro. Esses murros (porque seria?) 
provocam um protesto violento, um erguer de 
punhos. Olho, cheio de respeito e de admiração, 
os dois ou três deputados que ousaram ter uma 
atitude de opinião hostil, diante do chefe. 
Pergunto ao meu camarada que arranha francês 
(que arranhões...) como se chamam os heróis. O 
meu camarada desfaz a minha comoção com 
este balde de água fria: — Está admirado? Aquilo 
não tem importância... São os deputados que 
Mustapha Kemal encarregou de formar a 
oposição...” (p. 336).



A complexidade interna da Turquia (3) 
[FONTE: Eduardo Lourenço “A Turquia na Europa” in Público, 27/10/2004, p. 9]

“A utopia da Europa em construção (?) é a de que a Turquia, como 
outrora os ex-inimigos de Roma, se torne no seu melhor aliado. 

No caso presente, e perante a real ou fantasmada ameaça do islão 
fundamentalista, o país de Atatürk teria vocação para a conter nos 

limites do aceitável e proveitoso, segundo a óptica mundial e, antes 
de mais, da Europa. A História – se nos ensina alguma coisa – 

ensina-nos que o islão não se dissolve […] A nossa impotência de 
ocidentais, e, sobretudo, de europeus, é o nosso último luxo, mas 
custar-nos-á caro. Desarmados por dentro, não podemos esperar 
que a maior potência do islão moderado nos ajude caridosamente 

a encontrar a fé em nós mesmos que há muito perdemos.”



A complexidade interna da Turquia (4) 
[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Geopolítica da Turquia. Um desafio às 

sociedades abertas da União Europeia” in R:I nº 5, 2005, pp. 47-60.]



A complexidade interna da Turquia (5) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]



A complexidade interna da Turquia (6) 
[FONTE: Encyclopædia Britannica]



A complexidade interna da Turquia (7) 
[FONTE: Middle East Eye, 1/04/2019]



O retrocesso nos direitos humanos e 
democracia liberal (1) [FONTE: Chappatte / NYT /  Cartooning for 

Peace]



O retrocesso nos direitos humanos e 
democracia liberal (2) [FONTE:  Human Rights Watch, 18/07/2016]



O retrocesso nos direitos humanos e 
democracia liberal (3) [FONTE:  Human Rights Watch, 18/07/2016]



O retrocesso nos direitos humanos e 
democracia liberal (4) [FONTE: DW, 15/07/2019]



O retrocesso nos direitos humanos e 
democracia liberal (5) [FONTE: Parlamento Europeu, 13/03/2019]



 
 

PARTE III –  A Turquia, a guerra na Síria  
e os riscos para a NATO                     



A Turquia e a NATO (1) [FONTE: NATO]



A Turquia e a NATO (2) [FONTE: NATO]



A Turquia e a NATO (3) [FONTE: José Pedro Teixeira 
Fernandes, “O jogo perigoso da Turquia e os riscos para a NATO” in Público online, 

27/11/2015]

A Turquia sempre procurou no Ocidente — no passado na Grã-Bretanha, 
hoje nos EUA —, um contrapeso para a sua rivalidade com a Rússia dos 
czares/União Soviética/Federação Russa. É isso que explica a ambição de 
entrar na NATO, concretizada em 1952. Na altura, a União Soviética de 
Estaline ambicionava os territórios cedidos ao Império Otomano/Turquia, 
no leste da Anatólia, pelo Tratado de Brest-Litovsk, em 1917. Esse foi o 
Tratado que permitiu a saída antecipada da Rússia da I Guerra Mundial, 
mas com substanciais perdas de território e população. Foi o preço que os 
revolucionários bolcheviques tiveram de pagar para consolidarem a 
revolução. A história e a política internacional estão cheias de cinismo e 
ironias. 



A Turquia e a NATO (4) [FONTE: José Pedro Teixeira 
Fernandes, “O jogo perigoso da Turquia e os riscos para a NATO” in Público online, 

27/11/2015]

A Rússia revolucionária de 1917, mais tarde transformada em União Soviética, 
foi um decisivo aliado da nascente República Turquia. O contexto era o da 
guerra contra a Grécia e as potências aliadas da I Guerra Mundial, após a 
derrota do Império Otomano. O fornecimento de material militar e 
reabastecimento pela fronteira leste, vindo da Rússia bolchevique, foi decisivo 
para o movimento nacionalista de Mustafa Kemal Atatürk. Sem esse apoio 
provavelmente teria sido derrotado militarmente. A situação modificou-se no 
pós II Guerra Mundial, como a emergência de uma poderosa União Soviética. 
A Turquia de Inönü procurou a NATO. Receava a vontade de Estaline reverter 
o Tratado de Brest-Litovsk e a pressão soviética sobre os estreitos que ligam 
o Mar Negro ao Mediterrâneo. Os EUA, viram uma oportunidade para 
consolidar a sua política de containment (contenção) da União Soviética, no 
Mediterrâneo oriental e Médio Oriente, cercando-a no seu flanco Sul.



A Turquia e a NATO (5) [FONTE: José Pedro Teixeira 
Fernandes, “O jogo perigoso da Turquia e os riscos para a NATO” in Público 

online,27/11/2015]

Aspecto importante, o Tratado de Washington, de 1949, estabeleceu uma 
garantia de assistência militar mútua. Essa garantia fundamental, prevista 
no artigo 5º, mantém-se em vigor: “As Partes concordam em que um ataque 
armado contra uma ou várias delas na Europa ou na América do Norte será 
considerado um ataque a todas, e, consequentemente, concordam em que, 
se um tal ataque armado se verificar, cada uma, no exercício do direito de 
legítima defesa, individual ou colectiva, reconhecido pelo artigo 51° da Carta 
dias Nações Unidas.” O mesmo artigo acrescenta ainda que a NATO 
“prestará assistência à Parte ou Partes assim atacadas, praticando sem 
demora […] a acção que considerar necessária, inclusive o emprego da 
força armada, para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico 
Norte”. Quer dizer, prevê-se, assim, uma resposta militar aliada a um ataque 
externo contra qualquer dos membros, no perímetro de segurança da área 
do Atlântico Norte ou seja, contra o território de qualquer um dos membros, 
na Europa, América do Norte ou Turquia.



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (1) [FONTE: 

Foreign Policy, 25/11/2015]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (2) [FONTE: 

Foreign Policy, 25/11/2015]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (3) [FONTE: 

Foreign Policy, 25/11/2015]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (4) [FONTE: RT 

News, 30/11/2015]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (5) [FONTE: 

Guardian 9/08/2016]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (6) [FONTE: Daily 

Sabah, 25/01/2019]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (7) [FONTE: BBC, 

13/06/2019]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (8) [FONTE: BBC, 

13/06/2019]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (9) [FONTE: DW, 

5/09/2019]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (10) [FONTE: 

CNN, 10/10/2019]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (11) [FONTE: FT, 

17/10/2019]



A ambição neo-otomana da Turquia: do 
conflito à entente com a Rússia (12) [FONTE: 

Sputnik News, 19/02/2019]



 A ambição neo-otomana da Turquia: o  gás 
natural no Mediterrâneo oriental (1) [FONTE: The 

Geopolítical Monitor]



 A ambição neo-otomana da Turquia: o  gás 
natural no Mediterrâneo oriental (2) [FONTE: Times of Israel, 

24/11/2018]



A ambição neo-otomana da Turquia: o  gás 
natural no Mediterrâneo oriental (3) [FONTE:  Times of Israel 

24/11/2018]
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natural no Mediterrâneo oriental (4) [FONTE: Financial 

Times, 2/1/2020]
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natural no Mediterrâneo oriental (5) [FONTE: Financial 

Times, 2/1/2020]
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à Líbia (8) [FONTE: Foreign Policy, 23/12/2019]
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