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PARTE I – Contextualização histórica e 
geopolítica da questão de Chipre                 



A situação de jure: um único Estado, a 
República de Chipre  [IMAGEM: mapa da Chipre]



A situação de facto: uma ilha dividida, 
com dois poderes no terreno [IMAGEM: BBC, arame 

farpado na linha divisória entre o Norte e o Sul da Ilha]



Alguns dados geopolíticos fundamentais  
[FONTE: CIA, World Fact Boook]

o Área total da ilha: 9.521 Km²  (é a terceira maior ilha do 
Mediterrâneo, após a Sicília e a Sardenha). 

o Área de facto administrada pelo governo da República de 
Chipre (Sul da ilha): 6.015 Km²  (cerca de 63%). 

o Área da República Turca de Chipre do Norte (KKTC), não 
reconhecida internacionalmente: 3.355 Km²  (cerca de 
35,4%). 

o Área das bases soberanas britânicas (Episkopi/Akrotiri e 
Dekhelia: 150,4 Km²   (cerca de 1,6%). 

o População total da ilha: 1.189.097 (estimativa do World Fact 
Book da CIA para 2015). 

o População da área de facto administrada pelo governo da 
República de Chipre: 803,200 (dados oficiais de 2009); para 
a KKTC a população será de 317.289 (autóctones 87.600?).



Contextualização histórico-política (1)  
[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Questão de Chipre. Implicações para a União 

Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o Entre 1571 e 1878: pertença ao Império Otomano. 
o Entre 1878 e 1960: pertença ao Império Britânico. 
o Em 1960: independência como República de Chipre, 

sob a Presidência do Arcebispo Makarios III e a Vice-
Presidência de Fazil Küçük.  

o 1963-1964: confrontos intracomunitários, abandono 
unilateral do governo pelos cipriotas turcos e envio da 
UNFICYP para o terreno. 

o 1974: golpe de Estado de Nikos Sampson contra 
Makarios (instigado pelo governo da “ditadura dos 
coronéis” na Grécia) e posterior intervenção militar 
turca que levou à partição e à ocupação da parte 
Norte da ilha.



Contextualização histórico-política (2)  
[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Questão de Chipre. Implicações para a União 

Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o 1975: proclamação unilateral e não reconhecida 
internacionalmente (exceto pela Turquia) do 
Estado Federado de Chipre do Norte. 

o 1983: proclamação unilateral e não reconhecida 
internacionalmente (exceto pela Turquia) da 
República Turca de Chipre do Norte (KKTC).  

o 2004 (Abril): Plano Annan V submetido a referendo 
e não aprovado por rejeição dos cipriotas gregos. 

o 2004 (Maio): adesão da República de Chipre à 
União Europeia (de facto só a parte Sul da ilha).



As disposições do Tratado de Lausana (1923), 
sobre Chipre [FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Questão de Chipre. 

Implicações para a União Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o ARTIGO 16º: “A Turquia por este meio renuncia a 
todos os direitos e títulos e a tudo o que respeite 
aos territórios situados fora das suas fronteiras 
traçadas no presente Tratado e das ilhas para 
além daquelas cuja soberania é reconhecida pelo 
dito Tratado […]”. 

o ARTIGO 20º: “A Turquia pelo presente Tratado 
reconhece a anexação de Chipre proclamada pelo 
Governo Britânico, a 5 de Novembro de 1914.” 



Os Acordos Tripartidos de Londres e Zurique 
(1960) [FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Questão de Chipre. Implicações para a 

União Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o  As bases jurídicas da República de Chipre estão nos 
três acordos assinados a 16 de Agosto de 1960 (que 
resultaram de negociações tripartidas entre o Reino 
Unido, a Grécia e a Turquia, feitas em Londres e 
Zurique): 

o O Tratado de Estabelecimento (da República de 
Chipre). 

o O Tratado de Garantia (que instituiu como “Potências 
Garantes” o Reino Unido, a Grécia e a Turquia). 

o O Tratado de Aliança (que estabelece uma aliança 
entre Chipre, a Grécia e a Turquia).



As limitações à soberania nos Acordos Londres 
e Zurique (1960) [FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Questão de Chipre. 

Implicações para a União Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o Proibição da união da República de Chipre com outro 
Estado (leia-se da enosis/união com a Grécia) ou 
partição (leia-se da taksim/divisão feita pela Turquia ou 
dupla partição entre a Turquia e a Grécia). 

o Potências Garantes ficam com direito de intervenção 
em Chipre (conjunta, ou, se tal não for possível, 
isolada).  

o Grécia e Turquia ficam com direito de estacionar 
contingentes  militares na ilha. 

o Permanecem sob soberania do Reino Unidos as áreas 
das bases militares de Episkopi/Akrotiri e Dhekelia (de 
facto, ambas estão na parte cipriota grega).



A forma de governo da Constituição de 1960: 
uma democracia “étnico-religiosa” [FONTE: José Pedro Teixeira 

Fernandes, “A Questão de Chipre. Implicações para a União Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o Presidente da República obrigatoriamente cipriota grego e 
Vice-Presidente obrigatoriamente cipriota turco, escolhidos 
por corpos eleitorais separados (artigos 1º e 39º). 

o Parlamento com 70% dos deputados eleitos por cipriotas 
gregos e 30% por cipriotas turcos (art. 62º  nº 2).  

o Supremo Tribunal presidido por um juiz estrangeiro (art. 
133º nº3). 

o Exército composto na proporção de 60% e 40% por 
cipriotas gregos e turcos  respectivamente, e, no caso das 
forças policiais, 70% e  30% (art. 129º nº e 130º nº 2). 

o Municipalidades com administrações separadas nas 
maiores cidades da ilha (art. 173º nº 1).



A herança otomana: a catedral-mesquita 
de Famagusta (1)  [FONTE:  Wikipedia]



A herança otomana: a catedral-mesquita 
de Famagusta (2)  [FONTE:  Wikipedia]



A herança otomana: a catedral-mesquita 
de Famagusta (3)  [FONTE:  Wikipedia]



A herança otomana: a catedral-mesquita 
de Famagusta (4)  [FONTE:  Wikipedia]



A herança otomana: o Arcebispo Makarios, 
como líder religioso e político (1)  [IMAGENS: O Arcebispo e 

Presidente de Chipre, Makarios IIi, em Nova Iorque e em Berlim (1962). FONTE: Wikipedia]



A herança otomana: o Arcebispo Makarios, 
como líder religioso e político (2)  [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



A herança otomana: o Arcebispo Makarios, 
como líder religioso e político (3)  [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



A herança britânica: as bases soberanas 
de Akrotiri e Dhekelia (1)  [MAPAS: Wikipedia]



A herança britânica: as bases soberanas 
de Akrotiri e Dhekelia (2)  [FONTE: The SBA Administration]



A herança britânica: as bases soberanas 
de Akrotiri e Dhekelia (3)  [FONTE: Guardian, 21/10/2015]



A herança britânica: as bases soberanas 
de Akrotiri e Dhekelia (4)  [FONTE: Guardian, 21/10/2015]



A herança britânica: as bases soberanas 
de Akrotiri e Dhekelia (5)  [FONTE: eKathimerini, 28/09/2015]



A herança britânica: as bases soberanas 
de Akrotiri e Dhekelia (6)  [FONTE: BBC, 3/12/2015]



 
 

PARTE II –  A divisão da ilha de Chipre                     



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (1) 
[IMAGEM: Associated Pess]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (2) 
[FONTE: Greek Reporter, 20/07/2013]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (3) 
[FONTE: UNFICYP]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (4) 
[FONTE: UNFICYP]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (5) 
[FONTE: Neil Hall, “Lost in time – the Cyprus buffer zone” in Reuters, 10/4/2014]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (6) 
[FONTE: Neil Hall, “Lost in time – the Cyprus buffer zone” in Reuters, 10/4/2014]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (7) 
[FONTE: Neil Hall, “Lost in time – the Cyprus buffer zone” in Reuters, 10/4/2014]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (8) 
[FONTE: Daily Mail 12/05/2014]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (9) 
[FONTE: Daily Mail 12/05/2014]



A divisão da Ilha: a invasão turca de 1974 (10) 
[FONTE: CBC News, 12/05/2014]



 
 

PARTE III –  A (im)possível reunificação                     



 Os principais obstáculos à reunificação (1)  
[FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Questão de Chipre. Implicações para a União 

Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o A questão da alteração demográfica no Norte de Chipre (quem 
é, ou quem deve ser, considerado cipriota turco?) 

o O problema da resti tuição das propriedades e das 
indemnizações (todos têm direito a recuperar o que perderam?) 

o A presença militar da Turquia (qual a razão de uma força militar 
de mais de 30.000 efetivos?) 

o O anacronismo das “Potências Garantes” - Reino Unido, Turquia 
e Grécia – tornam o Estado cipriota numa espécie de Estado 
semi-soberano ou protetorado. 

o A acentuada clivagem económica entre as duas partes da ilha, 
com o sul bastante mais desenvolvido (quem paga a 
reunificação?) 

o Estratégias excessivamente “maximalistas” para o acordo de 
reunificação (cipriotas gregos) e falta de vontade real de 
reunificação num Estado unificado e independente (cipriotas 
turcos).



 Os principais obstáculos à reunificação (2)  
[FONTE: The Cypriot puzzle / Politico (2017)]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (1) [FONTE: UN News, 26/07/2017]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (2) [FONTE: UN Cyprus Talks, 26/10/2018]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (3) [FONTE: Hürriyet Daily News, 5/12/2018]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (4) [FONTE: Hürriyet Daily News, 5/12/2018]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (5) [FONTE: Cyprus Mail, 8/11/2018]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (6) [FONTE: Cyprus Mail, 25/12/2018]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (7) [FONTE: Cyprus Mail, 25/12/2018]



 Os actuais protagonistas das negociações 
de reunificação (8) [FONTE: Cyprus Mail, 25/12/2018]



 O gás natural: uma nova dimensão do 
conflito? (1)  [FONTE: José Pedro Teixeira Fernandes, “A Questão de Chipre. 

Implicações para a União Europeia e a Adesão da Turquia”, 2009]

o Nos últimos anos assistiu-se a uma aproximação estratégica, 
entre Israel, a Grécia e Chipre, por várias razões geopolíticas. 

o Entre outras, Israel descobriu importantes jazidas de gás 
natural no Mediterrâneo oriental (Dalit, Tamar e Leviathan - 
este último a cerca de 130km da costa Norte de Israel, com as 
maiores reservas estimadas, mas com a contestação do 
Líbano). 

o Chipre e Israel assinaram acordo sobre as suas zonas 
económicas exclusivas (ZEE), facilitando a exploração de gás. 

o Israel obteve também uma concessão do “Bloco 12” de Chipre 
- situado próximo do campo do Leviathan. 

o A exploração de gás natural pelo governa da República de 
Chipre enfrenta a oposição da Turquia: considera-a um ato 
“unilateral” e fez um acordo de exploração com a KKTC. 



 O gás natural: uma nova dimensão do 
conflito? (2) [FONTE: The geopolítica monitor]



 O gás natural: uma nova dimensão do 
conflito? (3) [FONTE: The geopolítica monitor, 20/03/2018]



 O gás natural: uma nova dimensão do 
conflito? (4) [FONTE: Times of Israel, 24/11/2018]



 O gás natural: uma nova dimensão do 
conflito? (5) [FONTE:  Times of Israel 24/11/2018]



 O gás natural: uma nova dimensão do 
conflito? (6) [FONTE: Cyprus Mail, 20/12/2018]



Bibliografia



Bibliografia


