
  Tiragem: 12264

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 25,37 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 63097918 12-02-2016 | Weekend

O secretário-geral das Nações Unidas é o chefe de 44 mil pessoas espalhadas 
pelo mundo. O cargo implica ser um diplomata, um mediador de conflitos, o 
poda-voz dos ideais de uma organização que representa 193 Estados-membros 
e tem 70 anos. Se António Guterres for eleito para o lugar de topo na ONU, 
espera-o uma vida agitada. Terá o seu tempo dividido entre viagens, reuniões 
e encontros com os líderes mundiais. Nada a que não esteja habituado. 

FILIPA LING 

ANÁLISE 

A
formalização da candidatura de António Guterres ao lugar de 
secretário-geral da ONU deverá ser feita pelo Governo portu-
guês a qualquer momento. A máquina diplomática espalhada 
pelos quatro cantos do mundo já está focada neste objectivo e 
todas as ocasiões estão a ser aproveitadas para fazer lóbi a favor 
do candidato nacional. Tal como o próprio An tónio Guterres já 
admitiu, esta será uma disputa dificil, mas há esperança de que 
a missão seja bem-sucedida. Ainda mais agora, que o ex-conse-
lheiro especial de Ban Ki-moon e analista da ONU, Edward C. 
Luck admitiu numa entrevista à Lusa que Guterres "estará, sem 
dúvida, entre os candidatos mais fortes" e que uma das suas 
principais concorrentes, a búlgara Kristalina Georgieva, vice-
-presidente da Comissão Europeia, desistiu da corrida. Mas afi-
nal de contas que função é esta a que o ex-primeiro-ministro 
anseia chegar? 

Trata-se de um dos lugares mais cobiçados do mundo. Desde 
logo,o secretário-geral da ONUéo "rosto"de wna orwanização que 
reúne193 Estados-membros e que dá emprego a 44 mil pessoas a 
nível global. Será responsável pela coordenação de mais de 30 
suborganizações eagências,entre elas a FA0e a UniceLAcartadas 
Nações Unidas descreve a figuracomoo "principal funcionário ad-
ministrativodaorganLtação". Edá-lhe poderespara "chamanaten-
ção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, em sua 
opinião, possa ameaçara manutençãoda paz e da segurança inter-
nacionais". Além disso,está encarregado de apresentar um relató-
rio anual à assembleia-geral sobre as trabalhos da ONLI. 

"Para mim, é o mais alto cargo internacional aqui,  se pode as-
pirar», diz Monica Ferro, professora de Relações Internacionais 
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP). A 
docente, com vários textos académicos publicados sobre as Na- 
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Ban Ki-moon 
é o secretário-geral 
de saída. Aplicou 
reformas nas forças 
de manutenção 
da paz e conseguiu 
acordos no combate 
ao aquecimento 
global. Lidou com 
dossiês "quentes" 
como o do 
terrorismo e o 
dos refugiados. 
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ções Unidas, explica que o responsável pelo secretariado da ONU 
"tem funções muito importantes de negociação em nome da organi-
zação", exercendo "os bons oficios na mediação de conflitos", umas 
vezes publicamente, outras de forma discreta. Mas ele é também um 
gestor. "Tem funções próprias de um burocrata, mas tem também 
um poder político muito assinalável, que é ode ser o rosto com que 
nós identificamos a organização", refere. 

Quando é eleito, o secretário-geral tem liberdade para definir a sua 
agenda, ou seja, para estabelecer as prioridades do seu mandato. É isso 
que dá um cunho pessoal ao cargo. No caso de Ban Ki-moon, actual lí-
der da organização, que termina o seu mandato no final do ano, o foco 
esteve essencialmente nas reformas em áreas como as forças de ma-
nutenção da paz e nos acordos em volta do aquecimento global. Mas o 
sul-coreano tipi alvo de críticas. Mónica Ferro fala numa personalida-
de pouco influente, que se limitou a ser um "secretário". Por isso, "dei-
xa uma imagem muito modesta de si e da própriaorganização".Antó-
nio Monteiro, embaixador que várias vezes representou Portugal nas 
Nações Unidas em diversos cargos, concorda. Considera que o ante-
rior secretário-geral Kofi Annan foi "muito mais influente". E recor-
da que na altura se dizia que "ele tinha uma qualidade 'rock sta?", diz 
a rir.0 líder africano "tornou-se um nome extremamente conhecido", 
dizo diplomata e "ganhou um peso" dentro e fora da organização. "Foi 
um mandato de alta visibilidade", conclui. Com  Ban Ki-moon houve 
um "mandato discreto e com uma menor marca pessoal", conclui. Por 
isso, defende Monica Ferro, é tempo de "voltarrnos a ter um grande se-
cretário-geral", alguém "muito interventivo" e capaz de produzir do-
cumentos de orientação, tal "como Kofi Annan". 

TEMPO DE MUDANÇA? 
Algumas 1/C1 sonalidades internacionais que fazem parte do gru-

po independente de líderes globais "The Elders", criado em 2007 por 
Nelson Mandela, vieram a público em Outubro de 2015 exigindo uma 
mudança no processo de eleição do secretário-geral da ONU, para 
que a organização se torne "mais credível" e "mais transparente". O 
grupo, do qual fazem parte o antigo presidente dos Estados Unidos 
da América. Ji mmy Carter, o anterior secretário-geral da ONU, Kofi 
Annan. e o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, fez 
um vídeo, por al tura das celebrações dos 70 anos das Nações Unidas, 
em que apresentou propostas. Em vez do actual sistema, em que os 
cinco membros permanentes do Conselho de Segurança indicam 
um nome para a assembleia-geral votar, defendem que sejam apte-
sentados três nomes para escolha. O grupo quer ainda que seja um 
mandato único de sete anos, em vez dos actuais cinco anos que po-
dem ser renovados, para que o secretário-geral tenha uma actuação 
"mais independente". 

"Há uma grande expectativa de que este seja o período da gran-
de renovação da organização", diz Mónica Ferro. Para a docente, há 
dois grandes dossiês que estão em cima da mesa. Por um lado, a área 
de paz e segurança, que inclui as missões e o acompanhamento de 
eleições, na qual a ONU em muitas matérias "não tem sido uma voz 
eficiente", como é o caso da Síria. Por isso, "há uma ênfase na orga-
nização para que se revitalize". O outro dossiê é a agenda 2030,0 novo 
documento de cooperação para o desenvolvimento que representa 
"um grande desafio de coordenação para a ONU", defende. Objecti-
vos exigentes que, para Mónica Ferro, implicam uma liderança for-
te na organização. 

Não se sabe se foi a declaração pública do grupo "The Elders" que 
provocou as mudanças no processo de selecção do sucessor de Ban 
Ki-moon. Certo é que, pela primeira vez, seguiu uma carta para to-
dos os Estados-membros, assinada pelo presidente da assembleia-
-geral e pela líder do Conselho de Segurança, em que os países foram 
incentivados a apresentar os seus candidatos de forma competitiva. 
O processo vai incluir audições públicas dos nomes propostos para 
o cargo, na assembleia-geral. Uma novidade que pode jogar a favor 
de Guterres, diz António Monteiro, porque "vai pôr claramente na 
mesa as qualificações e a competência do nosso candidato, relativa- 

mente a outros". Ainda assim, continuará a ser o Conselho de Segu-
rança a decidir o nome que seguirá para votação na assembleia-ge-
ral. E aí é determinante a posição dos Estados Unidos e da Rússia. 
Será que Guterres passa no teste? 

PRÓS E CONTRAS 
O facto de o candidato português ter sido, até ao final do ano pas-

Sado, líder do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugia-
dos (ACNUR), "um cargo que desempenhou com notável competên-
cia e até com alguma criatividade", dá-lhe vantagem, considera An-
tónio Monteiro. Guterres conseguiu reduzir custos no ACNUR, re-
colher fundos e dar visibilidade à crise dos refugiados. "Ele tem uma 
imagem extremamente positiva dentip da organização". diz o diplo-
mata, e conhece bem a "máquina". O Oirgo deu-lhe ainda visibilida-
de internacional, o que pode favorecel.a sua candidatura, mas, aci-
ma de tudo, diz Mónica Ferro, "deu-lhe currículo". "Ele soube gerir 
um dossiê muito dificil e para o qual não há dinheiro, que ainda por 
cima está a gerar uma onda de xenofobia dentro da Europa. l'enso 
que isso funciona a seu favor", defende. Mas tal pode não chegar para 
ser eleito. De facto, pelas "regras" das Nações Unidas, Guterres par-
te em desvantagem nesta corrida. 

São dois os critérios que podem prejudicá-lo. Primeiro: agora se-
ria a vez de um candidato europeu de Leste ocupar °cargo, o que nun-
ca aconteceu na história da organização. Não é uma regra, é uma tra-
dição, "um acordo de cavalheiros", explica Mónica Ferro. "A partir 
da década de 1990, ficou mais ou menos consolidada a ideia de que 
todos os grupos geográficos podem ter a expectativa de ter um secre-
tário-geral. É por isso que tivemos a América Latina (Pérez de 
Cuéllar), depois África (Kofi Annan). a Ásia (Ban K i-mo( m) e agora 
é a vez de voltar à Europa." 

Segundo critério contra Guterres: é homem. A carta das Nações 
Unidas, assinada em São Francisco a 26 de Junho de 1945, "é o pri-
meiro tratado internacional em que se afirma claramente a igualda-
de entre homens e mulheres", recorda Mónica Ferro. Por isso. "pa-
rece uni bocadinho surreal" a organização nunca ter sido chefiada 
por uma mulher. "Há uma campanha internacional liderada por ONG 
e já com muitas raízes dentro das Nações Unidas que diz: agora é tem-
po de ser uma mulher." 

António Monteiro admite que a rotatividade geográfica e o gé-
nero são dois critérios "fortes e até respeitáveis", mas defende que 
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Guterres conseguiu 
reduzir custos no 
ACNUR, recolher 
fundos e dar 
visibilidade à crise 
dos refugiados. "Tem 
boa imagem dentro 
da organização", diz 
António Monteiro. 

isso não pode "ultrapassar aquilo que é o objectivo principal da esco-
lha do secretário-geral, que é escolher a pessoa mais qualificada". E 
considera que "já não faz muito sentido" haver um grupo da Europa 
de Leste nas Nações Unidas "face ao mundo actual". "As Nações Uni-
das também têm de se adaptar à realidade e não ficarem completa-
mente dependentes daquilo que foi a geometria desenhada a seguir à 
Segunda Guerra Mundial, quando a organização foi criada", diz o di-
plomata. Afinal de contas, "muitos dos países que fazem parte desse 
grupo de Leste são países da UE". 

Já Freitas do Amaral não tem dúvida de que AntónioGuterres "reú-
ne todas as condições para poder ser eleito". Em declarações à TSF, 
cm Janeiro deste ano, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e 
presidente da assembleia-geral da ONU em1995e1996, recordou que, 
além da experiência governativa em Portugal e de dez anos à frente do 
ACNUR, ele tem também "boas relações com os países da NATO, em 
especial com os Estados Unidos da América, o que também é muito 
i m portante". Para Freitas do Amaral. vai ser "muito dificil" encontrar 
alguém nos países de Leste "que tenha um currículo tão bom". Por isso, 
considera que para o Governo português ter avançado com a candida-
tura "é porque percebeu, nos seus contactos, que esses obstáculos teó-
ricos eátão ultrapassados". 

António Guterres foi. nos últimos dez 

anos, o lider do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR). O cargo deu-lhe visibilidade 

internacional e é apontado como uma 

mais-valia no seu currículo para a 

corrida ao lugar cimeiro da ONU. 

QUEM É QUE GUTERRES VAI DEFRONTAR? 

À partida, os concorrentes mais fortes do candidato português se-
rão os que reúnem os dois critérios mencionados: mulheres do Leste 
europeu. A Bulgária tinha dois nomes "a marinar". Mas só apresentou 
formalmente a candidatura de Irina Bokova, a actual chefe daorgani-
zaçâo da ONU para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Esta di-
plomata de carreira tem 63 anos e é a primeira mulher a liderar a 
UNESCO e a primeira figura do antigo bloco soviético à frente de uma 
agência das Nações Unidas. Para trás ficou Kristali na Georgieva, vice-
-presidente da Comissão Europeia, que desistiu da corrida alegando 
que as suas funções em Bruxelas exigem dedicação total. Era aponta-
da como uma das mais fortes candidatas ao cargo de secretário-geral 
das Nações Unidas. 

Para já, fala-se em mais duas candidaturas daquele bloco regional: 
a da ministra dos Negócios Estrangeiros croata, Vesna Pusic, e a do 
macedónio Srgjan Kerim, que presidiu à assembleia-geral da ONU en-
tre 2007 e 2008. Mas há também rumores de que poderá haver a can-
didatura do ex-presidente da Eslovénia. Danilo Türk. do antigo minis-
tro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia, Vuk Jeremie, e da ex-primei-
ra-ministra da Nova Zelândia, l lelen Clark. 

Para Mónica Ferro, a grande questão vai ser como é que Moscovo 
se irá posicionar. Havendo candidatos de Leste, "a que os russos cha-
mam o seu 'estrangeiro próprio', é certo que terão uma opinião mui-
to forte sobre muitas personalidades da zona. Se aparecer alguém que 
manifestamente não tem o apoio da Rússia, isso pode jogar a favor de 
Guterres", defende. 411> 

CORRIDA CONTRA O TEMPO 

Agora é tempo de a máquina diplomática portuguesa fazer o seu 
trabalho no sentido de garantir apoios à candidatura de Portugal. Em 
particular nos países com assento permanente no Conselho de Segu-
rança da ONU - Estados Unidos da América, Rússia, França, Reino 
Unido e China. São eles que têm poder de veto. 

Mónica Ferro explica que já terá sido feita "uma espécie de verifi-
cação", no sentido de perceber se algum destes países tem "alguma 
questão incontornável" em relação à candidatura de Guterres. E "pa-
rece que não há obstáculo nenhum". Esse é um passo importante, su-
blinha, "se ele for aprovado no Conselho de Segurança, passa para a 
assembleia-geral das Nações Unidas". De acordo com os procedimen-
tos para a eleição do secretário-geral da ONU. há unia primeira vota-
ção no Conselho de Segurança e só depois o candidato é votado na as-
sembleia-geral. Olhando para trás, "não há história de um candidato 
ter passado no Conselho de Segurança e depois não passar na assem-
bleia-geral", diz a docente. 

A assembleia-geral da ONU decorre habitualmente em Setembro. 
Até lá, será uma corrida contra o tempo para a máquina diplomática 
portuguesa. Mas mesmo que Guterres não seja o escolhido, este desa-
fio "é extremamente importante para Portugal", diz Antón io Montei-
ro, "porque é uma candidatura mobilizadora da nossa diplomacia, mo-
bilizadora em termos da nossa presença internacional". 

Mas o embaixador recusa a ideia de que se trata de um "teste" à 
máquina "A nossa diplomacia tem sido extremamente activa na cena 
internacional nos últimos anos", diz. As negociações de bastidores pas-
sam muito pela troca de apoios, mas o foco será ode valorizar o candi-
dato. "Embora ele seja sobejamente conhecido, não podemos pensar 
que isso basta", explica É preciso "mostrarempenho, reafirmare rea-
vivar a qualidade e as qualificações do seu currículo". afirma o diplo-
mata. E, nisso, Guterres ganha porque "os nomes que têm aparecido 
têm menorqualificação", defende. E acrescenta: "Eu penso que ele se-
ria até o preferido da própria máquina das Nações tinidas." As candi-
daturas deverão ser enviadas para Nova Iorque até Abril, seguem-se 
as audições dos candidatos. O Conselho de Segurança avaliará em Ju-
lho os vários nomes em competição e decidirá qual será o indicado para .. 
propor à votação da assembleia-geral. O futuro secretário-geral da 
ONU iniciará funções em Janeiro de 2017. "Acho que é meu dever es-
tar disponível", diz António Guterres. w 


