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Resumo 

A presente dissertação examina o envolvimento internacional de unidades subnacionais e 

suas relações com seus governos centrais através de uma perspectiva institucional que investiga a 

provincia de Québec na federação canadense e no âmbito do Nafta. A pesquisa analisa as 

estratégias de inserção internacional do referido governo subnacional e as medidas adotadas pela 

federação canadense, em diferentes períodos, com o propósito de permitir ou tolerar as medidas 

paradiplomáticas de seus  entes federados. O trabalho discute a imbricada relação desses arranjos 

políticos com a governança complexa, a ordem doméstica e a integração regional. Da mesma 

forma, o estudo trata do processo de formação das preferências dos principais atores políticos 

envolvidos para explicar a construção do atual estratégia de promoção econômica da província e 

sua relação com o nacionalismo minoritário subestatal. O estudo explica o comportamento dos 

atores políticos investigados diante de momentos críticos, mostrando ligação desses com a 

emergência e “normalização” da paradiplomacia quebequense, que conduziu à implementação de 

reformas e a criação de novas instituições. 

 

Palavras Chave: Integração Regional, Paradiplomacia, Política Externa, NAFTA, 
Federalismo, Québec  
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Abstract 

This master’s thesis examines the international actuation of subnational units and their 

relationships with their central governments through an institutional perspective that investigates 

the province of Quebec within Canadian Federation and in the NAFTA. The research scrutinizes 

the international insertion strategies of the referred subnational government and the measures 

carried by Canadian Federation, through different periods, in order to allow or tolerate 

paradiplomatic endeavours of their federated entities. The investigation discusses the nested 

relationships of these political arrangements with complex governance, domestic order and 

regional integration. Likewise, the study deals with preferences formation process of the main 

political actors involved, explaining its relationship with subnational minority nationalism. The 

study explains the investigated political actor’s behaviour when facing critical junctures, 

showing it’s connexions with Quebecker paradiplomacy emergence and “standardisation,” which 

has led to reforms implementation and the creation of new institutions. 

Key Words: Regional Integration, Paradiplomacy, Foreign Politics, NAFTA, 

Federalism, Quebec 
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Résumé 

Ce Mémoire de Maîtrise examine l'engagement international des unités sous-nationaux et 

ses relations avec leurs gouvernements centraux à travers de une perspective institutionnelle que 

étude la province de Québec dans la fédération canadienne et au milieu de l’ALENA. La 

recherche analyse les stratégies d'insertion internationale de ce gouvernement sous-national et les 

mesures adoptées pour la fédération canadienne, pendant différentes périodes, avec le propos de 

permettre ou tolérer les mesures paradiplomatiques de ses unités  fédérés. Le travail discute la 

relation imbriquée de ces arrangements politiques avec la gouvernance complexe, l’ordre 

domestique et l'intégration régionale. De la même façon, l'étude traite du processus de formation 

des préférences des principaux acteurs politiques impliqués pour expliquer la construction de 

l'actuelle stratégie de promotion économique de la province et sa relation avec le nationalisme 

minoritaire subétatique. L'étude explique le comportement des acteurs politiques travaillés 

devant les moments critiques, en montrant la liaison de ces sujets avec l’émergence et 

«normalisation» de la paradiplomatie québécoise, qui ont conduit à l’implémentation de réformes 

et à la création de nouvelles institutions. 

Mots Clés : Intégration Régionale, Paradiplomatie, Politique Extérieur, ALENA, 

Fédéralisme, Québec 
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Glossário de Siglas 

 

AACT- Agence de coopération culturelle et technique- Agência de Cooperação Técnica e 

Cultural (Organização de cooperação internacional funcional integrada pelos países de língua 

francesa fundada em 1970. Atual  Organização Internacional da Francofonia) 

BQ- Bloc Québecois- Bloco Quebequense (agremiação partidária liberal de caráter federal 

criada em Québec em 1991) 

C&T- Ciência e Tecnologia 

CD-Cooperative Desjardins (instituição financeira criada em Québec por Alphonse Desjardins) 

CEDEC-Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (centro de pesquisa que mais 

desenvolve estudos sobre paradiplomacia no Brasil) 

CEGEPE-Collèges d’enseignement général et professionnel (centros de formação técnica e 

profissional  criadas em Québec em 1967) 

DAFAIT- Departament of Foreign Affairs and International Trade- Departamento de Assuntos 

Estrangeiros e Comércio Exterior (Ministério Canadense das Relações Exteriores e Comércio 

Internacional estabelecido em 1993) 

DEA-Department of External Affairs (Orgão criado em 1909 para gerir as relações 

internacionais do Canadá- então parte do Império britânico-)  

FLQ- Front de Libértation du Québec- Frente de Libertação de Québec (Organização separatista  

radical quebequense  que praticou atos terroristas  nos anos 70) 

FTQ- Fédération des Travailleurs du Québec- Federação dos Trabalhadores de Québec (maior 

central trabalhista de Québec) 

GNC- Governo não Central 

HQ-Hydro-Québec (empresa estatal de geração de energia hidro-elétrica de Québec) 

IQ- Investessiment Québec- Investimento Québec (empresa pública de fomento a economia de 

Québec) 

MAFP-Ministére des Relations Fédérales Provinciales- Ministério de Relações Provinciais 

Federais (ministério provincial) 
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MAIQ-Ministère des Affairs Internationales du Québec- Ministério de Assuntos Internacionais 

de Québec (Ministério provincial substitído pelo MRI) 

MDEIE- Ministère de Devellopement Econnomique Inovation et Exprtation- Ministério de 

Desenvolvimento Econômico Exprtação e Inovação (Ministério provincial de Québec) 

MI- Montréal International- Montreal Internacional (empresa privada de promoção econômica 

de Québec fundada em 2000) 

MRI- Ministère des Relations Internationales du Québec- Ministério das Relações 

Internacionais de  Québec (ministério provincial que gere a atividade paradiplomática da 

província) 

NAFTA- Noth America Free Trade Agreement- Acordo de Livre Comércio da América do Norte 

ONU- Organização das Nações Unidas 

PIB- Produto Interno Bruto 

PLQ- Parti Liberal du Québec- Partido Liberal de Québec (agremiação partidária liberal 

provincial criada em 1955) 

PQ- Parti Québécois- Partido Quebequense (agremiação partidária social democrata provincial 

criada nos anos 60 por René Levesque) 

PUN- Parti D'Union national (agremiação partidária democrata cristã que governou Québec 

nos anos 40 e 50) 

RCMP- Royal Canadian  Mounted Police- Real Polícia Montada Canadense (polícial federal 

canadense) 

REXFOR (empresa estatal de Gestão dos Recursos Florestais de Québec) 

RRQ-Régie des Rentes du Québec (regime de contribuições previdenciárias de Québec- distinto 

do modelo federal) 

SGF- Société Général de Financement - Sociedade Geral de Financiamento (holding criada pelo 

governo de Québec em 1962) 

SOQUEM (empresa estatal de gestão dos recursos minerais de Québec) 

SOQUIP (empresa estatal de prospecção de petróleo de Québec) 

SQ- Surêté du Québec- Segurança de Québec (Polícia Provincial de Québec) 

U.E- União Européia 
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UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (órgão especializado 

das Nações Unidas para assuntos científicos, culturais e de educação) 

UQ- Université du Québec (rede provincial de ensino superior criada na década de 60) 
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INTRODUÇÃO: 

 

Nos últimos anos a literatura acadêmica especializada tem apontado para a emergência e 

complexificação da atividade de governos subnacionais no plano político internacional (Aldecoa; 

Keating: 1999 Vigevani et al: 2004). Em meados dos anos 1980 os trabalhos de Ivo Duchaceck e 

Panayotis Soldatos deram início à investigação da atuação internacional de governos não 

nacionais através do emprego do conceito de paradiplomacia1. Inicialmente utilizado no debate 

intelectual e político que envolvia o chamado novo federalismo2 norte-americano, esse 

neologismo converteu-se em um conceito que passou a descrever um novo fenômeno político: o 

crescente envolvimento internacional de governos não nacionais em assuntos externos. A 

discussão acadêmica envolvendo a dimensão subnacional das relações internacionais se 

estruturou a partir das mudanças no cenário político internacional ocorridas durante os anos 1970 

e 1980 que levaram os autores a problematizar sobre as relações entre governos federais e entes 

federados em questões de política externa frente a essas transformações.  Desde então, uma 

expressiva quantidade de trabalhos em Ciência Política e Relações Internacionais têm se 

dedicado a esse objeto de estudo, gerando uma nova agenda de pesquisa em Política 

Internacional. 

O conceito de paradiplomacia constitui-se em objeto bastante disputado entre os 

analistas.  A definição de paradiplomacia não é ponto de consenso entre os especialistas da área, 

                                                           

1 O pioneirismo de Duchaceck na investigação da atividade estrangeira de governos subnacionais figura 
em trabalhos datados do início dos anos 80. Nesses escritos, mediante a criação do conceito de “microdiplomacia” e 
posteriormente de “diplomacia paralela”, o teórico já problematiza essa temática ao apontar a projeção internacional 
dos estados americanos e províncias canadenses. Notabiliza-se nesse quadro o artigo intitulado “The International 
Dimension of Self Government” publicado em 1984 na revista Publius. Em meados da mesma década o referido 
autor passa a empregar a categoria “paradiplomacia”, a qual atribuiu a seu amigo e colaborador Panayotis Soldatos 
então professor de política internacional da Universidade de Montreal. (Paquin: 2004) 

2 O Novo Federalismo corresponde a uma ideologia política que defende a devolução, ou a transferência de 
determinados poderes do governo federal dos E.U.A para os seus estados federados.  Essa filosofia política se 
distingue do federalismo clássico do século XVIII no sentido de que busca restabelecer uma parcela da autonomia 
dos estados que foi perdida para o governo federal como conseqüência do New Deal do governo Roosevelt e das leis 
de direitos civis dos anos 1960. Como prática política, o novo federalismo se caracteriza pelo estabelecimento de 
arranjos capazes de dotar os estados federados de instrumentos destinados à promoção de políticas públicas e sociais 
no nível local. Do ponto de vista das Relações Internacionais, o novo federalismo enseja algumas formas de atuação 
externa para os estados norte-americanos ainda que sob a tutela do governo federal. 
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fazendo com que variadas concepções de paradiplomacia estejam presentes na literatura 

especializada. Esse dissenso está intimamente ligado à progressiva importância alcançada pelo 

tema nos círculos acadêmicos; bem como pelas novas questões que foram se colocando 

gradativamente para os analistas diante de transformações políticas e econômicas do sistema 

político. De maneira geral, é possível afirmar que as noções de paradiplomacia se alteram e se 

expandem à medida que novos elementos são introduzidos no debate, complexificando a 

discussão. Essa complexidade é na verdade uma marca registrada da atuação externa dos 

governos infra-estatais. A nata das formulações que se ocupa da investigação desse recente 

problema de pesquisa dá conta de um expressivo número de conexões macro-micro associadas à 

paradiplomacia e da pluralidade de atores e instituições envolvidos na projeção externa de entes 

subnacionais. 

 O crescimento acentuado da participação dos atores governamentais subnacionais em 

questões de política externa tem sido demonstrado tanto pela experiência empírica, quanto pelo 

crescente volume de referências acadêmicas, descrições densas e análises desse novo fenômeno 

na literatura científica. Por outro lado, o conceito de paradiplomacia encontra também opositores 

que negam total ou parcialmente a viabilidade dessa categoria analítica na explicação de 

fenômenos de Política Internacional. Discutida, identificada, polemizada, rejeitada e relativizada 

a paradiplomacia representa um objeto de estudo controverso que mesmo encontrando grande 

respaldo na realidade política contemporânea, permanece ainda muito pouco conhecida em 

detalhe pelos estudiosos das Relações Internacionais.  A presente dissertação parte do debate 

acadêmico sobre a paradiplomacia para explicar um caso particular de envolvimento 

internacional de um governo subnacional, articulando esse envolvimento externo com as 

temáticas do federalismo e da integração regional.  

A pesquisa examina o envolvimento internacional de unidades subnacionais e suas 

relações com seus governos centrais através de uma perspectiva institucional que investiga a 

província de Québec na federação canadense e no âmbito do Nafta. O trabalho analisa as 

estratégias de inserção internacional do referido governo subnacional e as medidas adotadas pela 

federação canadense, em diferentes períodos, com o propósito de permitir ou tolerar as medidas 

paradiplomáticas de seus entes federados. O estudo discute a imbricada relação desses arranjos 

políticos com a governança complexa, a ordem doméstica e a integração regional. Da mesma 

forma, a análise trata do processo de formação das preferências dos principais atores políticos 
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envolvidos para explicar a construção do atual estratégia de promoção econômica da província e 

sua relação com o nacionalismo minoritário subestatal. A investigação explica o comportamento 

dos atores políticos estudados diante de momentos críticos, mostrando ligação desses com a 

emergência e “normalização” da paradiplomacia quebequense, que conduziu à implementação de 

reformas e a criação de novas instituições. 

 

O envolvimento de governos subnacionais em questões de política externa é uma 

realidade cada vez mais presente e verificada nos mais díspares contextos do cenário político 

internacional (Kincaid, 2001; Prieto, 2004). Motivo, pelo qual tem-se convertido gradualmente 

em um dos principais elementos problematizados pelos analistas políticos que buscam subsídios 

para compreensão da dinâmica da política global. Em meio ao debate a respeito dos movimentos 

existentes nos processos de redefinição do conceito de soberania e da redistribuição das 

competências do Estado (Deutch, 1981, Krasner, 1988, 2001) o papel ocupado pelas unidades 

subestatais deve ser levado em consideração para o entendimento das novas formas de 

governança. A atuação desses agentes constitui-se em uma fração relevante das complexas redes 

de relacionamento político-econômicas no âmago dos blocos regionais (Mariano; Barreto, 2004). 

De maneira que proceder a uma investigação acerca das atividades de governos subestatais 

corresponde a um empreendimento relevante para análise da arena política internacional 

contemporânea. 

A província de Québec, unidade infra-estatal selecionada para efeito de estudo da 

temática em apreço, corresponde a um governo subestatal importante pelo seu peso econômico e 

político na federação que integra. O Canadá pertence a um bloco econômico regional que se 

estruturou no início dos anos 1990 (NAFTA). A literatura acadêmica a respeito da dimensão 

subnacional das relações internacionais sugere que a presença desse tipo de processo 

integracionista representa um grande incentivo à atividade paradiplomática. De maneira que 

realizar uma investigação sobre esses atores contribui para o esclarecimento das questões 

concernentes ao tema analisado. A pardiplomacia econômica, mesmo sendo continuamente 

relacionada com os processos de integração regional pelos textos que lidam com esse objeto de 

pesquisa não tem ainda sido alvo de investigações mais detalhadas que possibilitem seu 

entendimento em termos gerais, ou em casos mais específicos. De modo que empreender um 
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estudo que busque prescutar esse campo da atividade pardiplomática contribuiria para o melhor 

entendimento do fenômeno, aperfeiçoando o entendimento que se tem a esse respeito. 

Apesar da importância desse objeto de estudo (pardiplomacia) ser cada vez mais 

apontada pelos autores e da atuação externa de governos não centrais ter ganhado significativo 

impulso depois da Guerra Fria, ainda são escassos os textos acadêmicos que lidam com a 

paradiplomacia com maior rigor teórico e metodológico. Assim como vários outros domínios da 

Política Internacional, a projeção de governos subnacionais no plano político externo constitui-se 

em um campo marcado pela presença de análises gerais, que não focam na dimensão cratológica 

de modo mais incisivo. Soma-se a isto que a maioria dos estudos sobre o tema é 

predominantemente descritiva, carecendo ainda de teoria aplicada e de análises capazes de 

prover uma maior elaboração nos estudos de caso e comparações sistemáticas a esse respeito. É 

mister realizar uma maior quantidade de análises a fim de que se possa ampliar o conhecimento a 

respeito do referido objeto de estudo, contribuindo para a estruturação de um edifício teórico que 

possibilite o estabelecimento de mecanismos causais aptos a explicar esse fenômeno político de 

modo mais satisfatório. 

A presente dissertação estabelece um objetivo geral acompanhado de cinco objetivos 

específicos destinados a guiar a investigação, auxiliando a compreensão da paradiplomacia 

enquanto fenômeno de política internacional. Objetiva-se com isso proceder a uma reflexão 

sistemática que permita ao analista identificar e examinar, com um maior grau de detalhamento 

maior do que o usualmente identificado na literatura, os elementos mais significativos no tocante 

à emergência e ao processo de institucionalização; normalização da paradiplomacia 

quebequense. Dessa maneira o estudo em apreço está dividido como segue: o objetivo geral 

determinado por esse estudo consiste em investigar a atuação internacional de governos 

subnacionais, analisando as estratégias de inserção internacional de Québec e as medidas 

adotadas pela federação canadense frente a essas iniciativas em meio aos processos de integração 

regional. Assim é estabelecido pela pesquisa um recorte analítico que investiga a dimensão 

subnacional das relações internacionais, levando em consideração as relações entre os diferentes 

níveis de governo e a governaça em múltiplos níveis na produção das incursões paradiplomáticas 

do ator em questão. 

 O primeiro objetivo específico proposto por esta pesquisa será o de realizar um estado da 

arte a respeito da atuação internacional de governos subestatais em questões de política 
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internacional. Essa revisão bibliográfica fornece uma recapitulação de conceitos, teorias e 

taxonomias que corresponde ao ponto de partida para investigação do tema, colocando o leitor a 

par do atual estado da investigação sobre a paradiplomacia na Ciência Política e nas Relações 

Internacionais. O segundo objetivo específico consiste em proceder a um levantamento das 

trajetórias político institucionais de Québec e do Canadá, identificando a estrutura de incentivos 

políticos e de oportunidades com as quais os atores subnacionais canadenses (em especial 

Québec) se deparam na formulação de suas estratégias de atuação externa. Objetiva-se com isso 

isolar os elementos de path dependence que influenciam o comportamento desses atores políticos 

quando confrontados com situações de escolha constrangida no que tange a atividade 

paradiplomática. 

 Em seguida o estudo age de modo a explicar os momentos críticos que conduziram à 

emergência e intensificação da paradiplomacia da unidade subnacional selecionada para a 

pesquisa, levando a implementação de reformas e a criação de novas instituições em Québec e no 

Canadá. A análise desses “eventos chave” é o patamar possibilitador para a compreensão da 

mudança de postura dos governos subnacional e federal investigados em questões ligadas a 

paradiplomacia. O conhecimento dos critical junctures auxilia o entendimento das 

conseqüências políticas advindas de decisões tomadas nessas conjunturas, as quais são vistas 

aqui dentro de uma perspectiva histórica que explicita a racionalidade dos atores e das 

instituições envolvidas no processo. O próximo movimento realizado pela dissertação 

corresponde à análise da paradiplomacia econômica de Québec propriamente dita. Essa seção 

tem como objetivo específico identificar e explicar as estratégias de projeção econômica 

internacional e atração de recursos estrangeiros das quais se serve Québec contemporaneamente. 

O exame da formação, desenvolvimento e das mudanças sofridas por esses mecanismos revela 

significativos impactos da paradiplomacia sobre a federação e sobre o bloco regional. Finalmente 

o quinto objetivo específico colocado consiste em pesquisar a postura do Governo Federal 

canadense com relação às aludidas iniciativas paradiplomáticas de Québec, averiguando como e 

em que condições o governo central em questão cria obstáculos, permanece indiferente ou 

colabora com a paradiplomacia econômica do referido ente infra-estatal. Dessa maneira o estudo 

contempla uma das questões mais fundamentais identificadas pela literatura especializada no 

tocante a projeção externa de governos subnacionais: a temática do conflito e da cooperação 

entre os governos central e suas unidades infra-estatais. Esse dilema político fundamental é 
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examinado pela dissertação de modo mais particular em assuntos de paradiplomacia comercial, 

ou de promoção econômica. 

 

Quadro Teórico e Metodologia  

 

O estado da paradiplomacia enquanto campo de pesquisa revela a abundância de 

conexões entre os atores políticos envolvidos na projeção internacional de regiões. Nessas 

interações, a existência de elementos institucionais, que se ligam diretamente a paradiplomacia, 

como variável dependente, independente ou interveniente, torna esse fenômeno particularmente 

complexo e difícil de ser investigado. Apesar de muito relevantes para a compreensão da 

atividade paradiplomática, os macro-elementos explicativos sistêmicos de caráter top down da 

Teoria da Interdependência Complexa não fornecem per si uma visão ampla da atuação 

internacional de governos subestatais. 

 O estudo das incursões paradiplomáticas pode ser dotado de maior poder explicativo ao 

se ligar os elementos de primeira imagem (Waltz, 1979) com fatores de segunda e terceira 

imagem, estabelecendo, assim, conexões entre os níveis de análise (Coleman 1998). As teorias 

de política internacional se concentram na interação entre os níveis nacional e internacional para 

explicar o comportamento dos atores políticos. Assim, variáveis domésticas são vistas como 

importantes elementos na determinação da atividade internacional. Isso corresponde a um 

expressivo número de forças políticas e sociais, incluindo atores-chave e instituições que buscam 

maximizar seus interesses influenciando o comportamento internacional dos governos (Putnam, 

1993, Moravcsik, 1999). Essa lógica de dois níveis se complementa com o exame dos fatores 

oriundos do plano político externo. Assim, os teóricos também argumentam que as leis 

internacionais, instituições e regimes podem representar importantes constrangimentos aos 

Estados no plano político doméstico (Keohane, 1984, Raustiala; Slaughter, 2002).  

O trabalho em apreço age de modo a contribuir para o avanço do estudo da atuação 

externa de unidades subnacionais. Para tanto realiza fundamentalmente um estudo de caso que se 

serve de outros elementos no esforço explicativo do processo político em questão. Esse estudo de 

caso é entendido dentro da acepção proposta por Landman (2008) que identifica os chamados 
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single cauntry studies como um dos métodos empregados para realizar pesquisas em política 

comparada3 (Lipjhart, 1975, Landman, op cit). 

 Os estudos de caso são capazes de fornecer bem mais do que uma simples descrição e 

classificação, podendo auxiliar significativamente na compreensão de fenômenos sociais, 

gerando ou confirmando hipóteses de pesquisa e expandindo seus conceitos e elementos 

analíticos para outros contextos políticos analisados. Essa abordagem é eficaz nos estudos que 

visam explicar processos políticos engendrados através de longas trajetórias, analisando os 

mecanismos causais ligados a duas ou mais variáveis de interesse. Aplicando esse método, o 

analista examina uma grande quantidade de dados qualitativos (formação histórica, outros 

estudos sobre o objeto, declarações, arquivos e documentos oficiais, transcrições, etc) com o 

propósito de esclarecer as conexões causais empregando uma teoria particular ou associando 

paradigmas (George e Bennett, 2005 apud Landmam). 

 O referido instrumento heurístico revela-se importante para o caso estudado por que 

permite que se realize uma análise histórica comparada que contrapõe diferentes períodos da 

trajetória do ator investigado com o propósito de explicar as transformações políticas e seus 

resultados. Soma-se a isto que essa perspectiva facilita a identificação de diferentes grupos 

presentes no corpo político observado, auxiliando no entendimento do papel desempenhado por 

diferentes grupos de interesse associados ao fenômeno político que se busca compreender. 

    A adoção de um modelo de single case study não exclui em absoluto a dimensão 

comparativa da análise política. O comparativismo político mesmo quando aplicado a um 

pequeno número de casos investigados, ou quando empregado para viabilizar estudos de casos 

particulares corresponde a um instrumento metodológico dotado de grande alcance na 

investigação dos fenômenos sócio-políticos. Comparar é uma ferramenta intelectual básica 

empregada para estabelecer uma conecção entre as idéias e, subsequentemente, ligar a teoria às 

evidências. Uma teoria sem o exercício comparativo permanece desprovida de sentido e torna-se 

muito susceptível a ataques. Assim, proceder a uma investigação em Ciências Sociais implica 

                                                           

3 Segundo Landman, na Ciência Política, mesmo os single country studies podem ser entendidos enquanto estudos 
comparativos. O autor defende que esse tipo de abordagem pode ser considerada uma espécie de exercício 
comparativo quando utilizam instrumentos heurísticos que são aplicáveis para outros países, bem como quando 
desenvolvem conceitos aplicáveis a outros contextos políticos. 
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sempre - seja implicitamente ou explicitamente- na aplicação de uma abordagem comparativa 

(Pennings, Kemman e Kleinnijenhuis, 2006: 6). No âmbito da produção cratológica mais 

particularmente, essa metodologia é utilizada para sistematizar idéias a respeito da política e da 

sociedade, investigado os fenômenos de poder.   

 No domínio da Política Internacional e das Relações Internacionais a importância desse 

método analítico se revela através da grande quantidade de estudos que lançam mão desse 

instrumento para contextualizar, estabelecer nexos e finalmente ajudar a explicar o sistema 

político internacional e a dinâmica protagonizada por seus atores. No caso específico do estudo 

das medidas paradiplomáticas a diversidade de formas de atuação e de ambientes institucionais 

nos quais operam os governos não centrais conduz inevitavelmente à necessidade de se recorrer a 

comparações com um maior ou menor grau de sistematicidade. 

 Além disso, os campos da disciplina marcados pela presença de explicações calcadas na 

Teoria da Interdependência Complexa apresentam novas e desafiadoras áreas de atuação para os 

comparativistas políticos. A esse respeito Schmitter (2006) afirma que as noções cada vez mais 

presentes de interdependência e de complexidade identificados pelos politólogos e 

internacionalistas no cenário contemporâneo estão redefinindo os conceitos mais tradicionais da 

abordagem comparativa. Segundo o autor, esses fatores fazem com que os estudiosos não 

possam mais comparar apenas no nível dos indivíduos. Sendo assim, os comparativistas 

precisariam dedicar muito mais atenção às coletividades que elencam para efeito de estudo, bem 

como prestar atenção às propriedades que estas unidades da análise supostamente compartilham 

no que diz respeito à instituição específica que integram, ao tipo de política ou a norma 

examinada. Não por acaso Shimitter elenca a emergência da paradiplomacia como um dos 

exemplos ilustrativos dessa diversidade de atores políticos e ambientes institucionais. Esse 

quadro revela que a dimensão relacional presente entre estrutura e agência no tocante a esse 

fenômeno não pode ser negligenciada4.  

                                                           

4  Essa reflexão desenvolvida por Pelo eminente pesquisador está presente em: SCHMITTER, Philippe 
(2006), “The Nature and The Future of Comparative Politics” disponível on line em: 
http://www.iue.it/SPS/People/Faculty/CurrentProfessors/PDFFiles/SchmitterPDFfiles/PCS_NatureAndFutureOfCo
mparPol_Aug06. Acessado em 12/11/2008.  Esse artigo revisto e ampliado foi publicado recentemente na 
prestigiada Revista Européia de Ciência Política: SCHMITTER, Philippe (2009). “The Nature and The Future of 
Comparative Politics”, The European Review of Political Science, vol 1, n 1, pp 33-61. 

http://www.iue.it/SPS/People/Faculty/CurrentProfessors/PDFFiles/SchmitterPDFfiles/PCS_NatureAndFutureOfComparPol_Aug06
http://www.iue.it/SPS/People/Faculty/CurrentProfessors/PDFFiles/SchmitterPDFfiles/PCS_NatureAndFutureOfComparPol_Aug06
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Além do estudo de caso enquanto comparação a pesquisa lança mão do emprego 

combinado dos neo-institucionalismos (Hall; Taylor, 1996). A utilização do Neo-

institucionalismo pode fornecer determinados elementos para o refinamento das questões 

colocadas pela complexidade da situação acima descrita. O institucionalismo histórico e o 

institucionalismo da escolha racional apresentam importantes conexões que, se exploradas 

adequadamente, são capazes de propiciar ao analista grandes subsídios na investigação dos 

processos políticos (Katznelson; Weingast, 2005). Os trabalhos da vertente histórica abordam 

frequentemente a problemática do processo de formação das preferências dos atores políticos 

(entendidos predominantemente em termos coletivos nessa escola) e investigam as chamadas 

trajetórias de desenvolvimento vistas enquanto elementos de difícil reversibilidade (path 

dependence). 

 Essa escola enfatiza também a relevância da idéia de momento crítico (critical juncture) 

para explicar tanto as mudanças político-institucionais quanto a manutenção de um determinado 

arranjo de poder. Essa perspectiva, entretanto, não fornece uma análise mais consistente das 

escolhas realizadas pelos atores. A visão apresentada pelo institucionalismo da escolha racional, 

por sua vez se centra nos aspectos decisionais do processo político, tomando como pressuposto 

básico o comportamento maximizador dos agentes individuais. Esse paradigma assume 

frequentemente uma teoria de thin rationality e preconiza que as escolhas dos atores políticos 

podem ser explicadas por meio de modelos formais estabelecidos com base em pay offs 

explicados indutivamente. Essa concepção não explica de modo adequado nem a estruturação 

das preferências políticas e nem a sua dimensão transitiva na realidade empiricamente verificada.  

Mais recentemente a Ciência Política tem passado por um importante movimento teórico 

que pode ser observado antes em outras ciências sociais (Hall, 2007). Os teóricos da escolha 

racional avançaram de uma agenda caracterizada por preferências dadas para um modelo mais 

amplo que conta com a noção de preferências que sofrem constrangimentos dos fatores 

institucionais (algumas das quais vistos como se tratando de elementos suficientemente regulares 

e duráveis ao ponto de serem consideradas por determinados autores como pressupostos 

“dados”). De maneira bastante similar, autores da escola histórica passaram de uma perspectiva 

macro estrutural centrada em preferências historicamente determinadas para uma concepção 

mais circunstancial sobre esse importante fator. 
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 Nesses movimentos é possível perceber uma tendência para a formulação de abordagens 

de síntese5 que buscam integrar as virtudes dos dois paradigmas, produzindo interpretações 

complementares através do emprego de conceitos e sistemas explicativos de ambas as tradições 

institucionais (Katznelson; Weingast, 2005 op cit). Essa síntese mostra que o institucionalismo 

da escolha racional não exclui necessariamente o institucionalismo histórico. Eles podem ser 

utilizados conjuntamente para explicar momentos críticos dentro de um argumento path 

dependent com a vantagem de propiciar um maior entendimento das escolhas feitas 

instrumentalmente pelos atores ao se depararem com o ambiente institucional imperfeito (Bates 

et al, 1998). O resultado dessa elaboração teórica é um novo tipo de perspectiva analítica que 

aumenta as possibilidades de pesquisa, proporcionando aos politólogos ferramentas capazes de 

serem aplicadas na investigação de uma expressiva gama de temas politicamente relevantes. 

Esse marco teórico viabiliza o entendimento da evolução dos agentes políticos no devenir 

histórico promovendo a contextualização e o conhecimento da dependência da trajetória (Path 

Dependence) do ator político analisado; para que, em um segundo momento, a ação desse ator 

seja compreendida por intermédio da lógica racionalizadora de maximização dos benefícios e 

redução dos custos (tradeoffs). O método selecionado possibilita a compreensão da ação 

racionalmente empreendida pelos agentes quando estes elaboram as suas estratégias levando em 

consideração os constrangimentos impostos pela estrutura de oportunidade e de incentivos 

políticos com os quais os mesmos se deparam efetivamente no ambiente decisional. 

Diante do exposto, o presente trabalho visa fornecer subsídios explicativos para a análise 

da atividade externa de governos subestatais. Para tanto, a pesquisa emprega na investigação dos 

atores políticos estudados uma combinação de teorias e técnicas de análise de dados que visa 

focar na dimensão mais política do aludido fenômeno. Assim, o trabalho lança mão do método 

de estudo de caso associado ao comparativismo político, ao mesmo tempo em que considera os 

elementos interdependentes e complexos do sistema político internacional contemporâneo. Além 

                                                           

5  Para uma boa discussão a respeito dos limites e potencialidades das abordagens de síntese que buscam 
integrar a vertente histórica e da escolha racional do paradigma neo-institucionalista; bem como para um exemplo 
concreto da aplicação desse approach, ver Mahoney, James. (2005) “Combining Institutionalisms: Liberal Choices 
and Political Trajectories in Central America”, in Ira Katznelson and Barry R. Weingast (eds). Preferences and 
Situations: Points of Intersection Between Historical and Rational Choice Institutionalism. New York: Russel Sage 
Fundation. 
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disso, a investigação emprega a versão histórica e da escolha racional do novo institucionalismo 

para explicar o objeto analisado. 

 O tratamento teórico acima descrito será aplicado às informações coletadas pelo presente 

estudo. Esses dados serão retirados de publicações acadêmicas conceituadas, que dentro de sua 

abordagem mais ampla, tratem do fenômeno analisado e seu modus operandi. Outra fonte usada 

para aquisição de informações concernentes ao processo político investigado consiste nos 

endereços eletrônicos oficiais dos próprios governos infra-estatais selecionados para a pesquisa, 

bem como de instâncias governamentais, intergovernamentais e instituições envolvidas na 

questão abordada.  Dessa forma, o presente estudo busca estabelecer a aludida conexão entre os 

níveis de analise e possibilitando um refinamento na compreensão do fenômeno político em 

apreço. 
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Capítulo I-Parte 1 Revisão da Literatura 

O Acumulado Teórico da Paradiplomacia 

 
Traçar uma “história intelectual” do estudo da paridiplomacia no âmbito da Ciência 

Política e das Relações Internacionais corresponde a uma difícil tarefa para o estudioso da área. 

Levantam-se de pronto como obstáculo a semelhante empreendimento a novidade do conceito, 

suas reinterpretacões ou negações constantes e, sobretudo, a escassez de material acadêmico que 

aborde essa questão com maior rigor metodológico e sofisticação analítica. 

  Por se tratar de um campo recente de pesquisa, o estudo da atividade internacional de 

governos subnacionais não apresenta uma quantidade exaustiva de estudos comparativos capazes 

de fornecer ao estudioso um banco de dados capaz de subsidiar estudos quantitativos de larga 

monta, tampouco pode ser encontrada pelo investigador desse domínio específico uma grande 

síntese a exemplo do que de fato se processa com os temas mais tradicionais da disciplina. O 

essencial da literatura sobre o assunto apresenta-se de maneira assaz dispersa, sendo encontrado 

principalmente em artigos que descrevem e problematizam a temática através de vários estudos 

de caso não sistemáticos.  

Essa falta de pesquisas solidamente conduzidas contrasta com a relevância do fenômeno, 

a qual é cada vez mais identificada pelos analistas como se tratando de uma questão de peso no 

cenário político internacional contemporâneo. Esse quadro se deve em grande medida a 

dificuldade encontrada por um novo tema de se inserir na agenda de pesquisa de Relações 

Internacionais. A predominância de uma tradição analítica de caráter realista tende a ver com 

desconfiança ou mesmo atribuir pouca importância à problemática da subnacionalidade. O 

edifício teórico da Política Internacional é preponderantemente estatocêntrico e passou por uma 

abertura analítica mais sensível em período ainda muito recente. 

 Segundo as linhas mais tradicionais da disciplina, a paradiplomacia deve ser vista 

enquanto uma espécie de epifenômeno da política internacional protagonizada essencialmente 

pelos Estados Nacionais em meio à situação de Anarquia Internacional.  Os governos 

subnacionais não são considerados, sob esse prisma, como atores políticos dotados de suficiente 

maturidade histórica e de recursos objetivos para atuar no plano internacional. As incursões 
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paradiplomáticas se enquadrariam nesse sentido como um assunto limitado a questões de low 

Politics, não merecendo, portanto uma atenção mais detida e nem análises detalhadas por parte 

dos estudiosos das Relações Internacionais.        

  O espaço para trabalhar o aspecto subnacional das relações internacionais na disciplina 

tornou-se possível depois que as transformações político-econômicas ocorridas durante os anos 

1980 levaram alguns analistas a lançar um olhar sobre essa questão. O estudo da paradiplomacia 

tem seus principais antecedentes na investigação dos impactos das reformas federais norte-

americanas e canadenses que se processaram durante esse período. Foram os politólogos que se 

dedicavam ao estudo de sistemas federais que, pensando a questão da subnacionalidade dentro de 

uma agenda de pesquisa de escopo mais amplo, trouxeram a pardiplomacia para o debate 

acadêmico. Inicialmente tratada como um conceito acessório, a paradiplomacia foi pouco a 

pouco ganhando espaço nas discussões científicas até se converter em uma categoria operacional 

que passou a ser empregada na explicação de um novo fenômeno político. 

 Os primeiros trabalhos abordam as incursões de governos não centrais no exterior de 

modo bastante fluido, usando muito livremente as expressões diplomacia paralela, micro-

diplomacia e protodiplomacia6 de modo intercambiável. Essas categorias são reunidas através do 

emprego do termo genérico atividades paradiplomáticas (Duchacek, 1886: 23)  7.  

 Em trabalho publicado postumamente8 Duchacek endossa o termo paradiplomacia 

proposto por Soldatos em lugar da categoria micro diplomacia empregada por ele anteriormente 

em seus artigos. Nessa obra o autor define paradiplomacia como: “o conjunto de atividades 

internacionais dos governos subnacionais”. De modo mais correto, a atividade estrangeira 

desenvolvida pelos entes subestatais. Desde a definição clássica fornecida por Duchacek nos 

                                                           

6  O ganho de importância do tema e o conseqüente desenvolvimento da literatura na àrea propiciaram uma 
distinção da idéia de paradiplomaca do conceito protodiplomacia. A protodiplomacia corresponde a um tipo 
particular de incursão (para) diplomática desenvolvida por governos subnacionais distintos da ordem nacional que 
integram a qual tem por objetivo a emancipação política e o reconhecimento internacional para a eventual formação 
de um novo Estado soberano. Essas unidades subnacionais realizam uma diplomacia paralela a do governo nacional, 
estabelecendo uma política externa que visa uma secessão. Nesse contexto esses atores podem buscar abrir proto 
consulados e protoembaixadas (Balthazar, 2004, Paquin, 2004).  

7 Duckacek, Ivo D. (1986) “International Competence of Subnational Governments: Borderlines and 
Beyond” in Oscar J. Martinez (ed), Across Boundaries: Transborder Interaction in Comparative Perspective (The 
University of Texas at El Passo), Texas Western Press. 

8  Duchaceck, Ivo D. (1986) “The territorial Dimensions of Politics: Within, Among and Across Nations”, 
Boulder and London, Westview Press, p.240. 



 28

anos 1980 até o presente vários conceitos de paradiplomacia foram desenvolvidos. Essa reflexão 

continuaria sendo desenvolvida por Soldatos. 

 Em seus estudos a respeito do papel dos governos não centrais no plano político externo, 

Panayotis Soldatos definiu o conceito de paradiplomacia como: “uma busca direta e em diversos 

níveis por parte dos estados federados, por atividades estrangeiras” (Soldatos: 1990; Soldatos e 

Michelman: 1990). Em seus textos, o referido autor age de modo a estabelecer um modelo 

analítico para explicação de unidades federadas enquanto atores internacionais. Soldatos 

desenvolve alguns dos mais agudos insights de Ivo Duchacek, sobretudo no concernente a 

racionalização presente nesse processo. A dimensão estratégica da paradiplomacia é assim 

trabalhada lançando um olhar sobre os múltiplos sistemas e níveis de intensidade dentro dos 

quais se desenvolve a atuação internacional de governos subestatais. Contudo é significante 

compreender que, até esse ponto, a discussão em torno da paradiplomacia enquanto problema 

político não havia assumido o caráter de questão relevante de política internacional (status esse 

negado por muitos teóricos até hoje, como se verá mais adiante no texto) que se verifica na 

literatura mais contemporânea a respeito do tema. 

 Apesar desses desenvolvimentos, o elemento central das pesquisas de Duchaceck e 

Soldatos não consistia na atuação internacional de governos subnacionais como fenômeno 

particular, mas sim em uma discussão crítica sobre o federalismo. A paradiplomacia era então 

investigada dentro de um amplo programa de pesquisa que objetivava compreender os grandes 

desafios enfrentados pelo “novo federalismo”, dentre os quais figuravam suas conseqüências 

diplomáticas tais como os problemas da fragmentação e da segmentação (Aguirre, 1999).  Esses 

autores estavam fundamentalmente preocupados em compreender os impactos das novas 

competências em assuntos externos adquiridas pelas unidades federadas (estados americanos e 

províncias canadenses nesse caso). Essa reflexão está assentada no clássico dilema da 

centralização VS descentralização e tinha como um de seus principais objetivos verificar se a 

atuação de governos subnacionais no plano político externo consistia em uma atividade 

“positiva” ou “negativa” (no sentido de racional ou irracional; eficiente ou ineficiente e 

constitucional ou inconstitucional). 

Notabiliza-se também nesse quadro a reinterpretação da idéia de paradiplomacia presente 

na análise neoclássica de James Der Derian. A visão desse autor que cronologicamente sucede as 

reflexões dos pesquisadores do novo federalismo chama a atenção pelo seu caráter sensivelmente 
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diferenciado. Muito embora os seus trabalhos não tratem diretamente dessa temática, mesmo o 

estatocentrismo de Der Derian já adimite algum elemento paradiplomático. O referido autor 

procede a uma reflexão a respeito do sistema político internacional calcada em um modelo 

explicativo de cunho neo-realista. Nesse sentido, Der Derian tem o Estado Nacional, situado em 

meio à comunidade de Estados e no ambiente anárquico internacional, como base de análise. O 

autor desenvolve uma reflexão a respeito do que ele chama de Genealogia da Diplomacia (1987) 

na qual além de realizar uma digressão histórica sobre o tema, discute também algumas das 

inflexões recorrentes sobre a diplomacia enquanto um dos principais instrumentos da política 

externa dos Estados Nacionais contemporâneos. 

  A idéia de paradiplomacia aparece em seus textos em uma acepção diferente daquela 

mais comumente verificada na literatura acadêmica. Na reinterpretação feita pelo teórico, a 

noção de paradiplomacia aparece no sentido literal de "para", ou seja, com o significado de 

"além” ou de "movimento paralelo”. Isso significa que, dentro da perspectiva delineada pelo 

autor, a paradiplomacia corresponde a uma atividade iminentemente não governamental 

realizada por atores privados tais como empresas transnacionais, entidades religiosas e Ongs no 

plano internacional. A atividade paradiplomática não é entendida pelo teórico enquanto a 

projeção externa de governos subnacionais, mas sim como um conjunto de ações empreendidas 

por atores particulares dotados de capacidade para atuar no exterior, os quais se caracterizam por 

desenvolverem suas atividades paralelamente ao Estado Nacional com propósitos específicos. 

 Centrado no papel do Estado nacional, mas admitindo a presença de outros atores 

relevantes no cenário político internacional, o trabalho de James Der Derian opera uma negação 

dos pontos politicamente relevantes desenvolvidos alguns anos antes por Duchacek e Soldatos, 

gerando uma descontinuidade das idéias propostas pelos dois pioneiros desse campo de estudo. 

A reflexão lancada por esses dois analistas políticos começaria a ser retomada e complexificada 

mediante a acessão de uma nova perspectiva analítica no campo das Relações Internacionais. 

Apesar do estremecimento provocado pela reinterpretacão proposta por Der Derian, a 

idéia de paradiplomacia continuou a ser empregada no seu sentido governamental para explicar a 

projeção externa de governos não centrais. A utilização muito livre e consequentemente pouco 

precisa do conceito de paradiplomacia não apenas por parte dos analistas políticos e 

internacionalistas, mas também pela mídia contribuiu para a rejeição desse conceito por parte de 

importantes nomes da academia. Brian Hocking, por exemplo, contesta fortemente essa noção. 
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Segundo ele, a diplomacia não pode ser considerada como um processo segmentado entre os 

atores no seio de um mesmo Estado. 

 Dentro da perspectiva delineada pelo autor, a diplomacia precisa ser entendida enquanto 

um sistema complexo que envolve os diferentes atores dentro de um Estado. Assim, seria muito 

mais preferível empregar a terminologia “diplomacia catalítica”, ou “diplomacia multilateral” ao 

invés lançar mão da expressão paradiplomacia. Seguindo essa mesma linha, outros autores 

preconizam que, diante de um cenário internacional complexo e interdependente, o fenômeno da 

atuação externa de governos subanacionais se insere no que se chama de “diplomacia 

plurinacional” (Aldecoa: 1999). Essa vertente de interpretação do aludido fenômeno político tem 

sua principal inspiração na teoria dos “dois níveis de diplomacia” (Evans, Jacobson e Putnam: 

1993). Tal literatura toma como referência o estudo da arena política doméstica percebida 

enquanto estágio através do qual vários atores políticos no âmbito interno, incluindo governos 

subnacionais, competem entre si na busca de recursos de poder, tornado-se capazes de 

influenciar os rumos da política externa dos Estados Nacionais. 

  De modo muito semelhante, alguns teóricos explicam o adensamento da atividade 

internacional de governos não centrais, vista quase sempre enquanto uma espécie de processo 

correlato a macro-diplomacia Estatal de caráter mais tradicional, através da noção de 

“diplomacia federativa”. Essa perspectiva procura demonstrar o papel dos governos subnacionais 

enquanto atores constituintes; integrantes do processo de formulação da política externa de um 

dado Estado Nacional. Embora, alguns analistas entendam a diplomacia federativa como uma 

forma de paradiplomacia, essa noção figura muito mais enquanto um mecanismo empregado 

pelos governos subestatais para influenciar o comportamento do governo central no exterior. O 

maior diferencial por assim dizer entre essa variante explicativa e o modelo empregado pela 

teoria dos níveis de diplomacia, seria o foco dessas análises. O olhar lançado por essas 

interpretações se dirige frequentemente para o papel jogado pelos governos estaduais ou 

provinciais na composição de uma linha de política externa a ser adotada pelo país. 

 Esses estudos mostram de que maneira os governos estaduais lançam mão de seus 

mecanismos de barganha política para exercer pressão sobre o governo nacional, garantindo 

assim que este adote uma postura favorável a seus interesses quando este atua no plano 

internacional. O pesquisador da projeção internacional dos estados federados norte-americanos 

Jhon Kincaid, por exemplo, emprega a expressão Constituent Diplomacy para fazer referência as 
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medidas empreendidas pelos estados federados dos E.U. A com vistas à atuar no plano político 

externo e influenciar o comportamento do governo central quando este conduz a  sua política 

externa. Com efeito, o autor emprega a mesma categoria para designar as incursões 

internacionais de outros atores subnacionais não estatais como Ongs, transnacionais e mesmo 

indivíduos, mostrando que, mesmo nessa linha fundamentalmente preocupada com entes 

federais, a idéia paradiplomacia não se restringe apenas aos atores públicos. 

 

            A idéia de paradiploamacia ganhou maior sentido e propriedade a partir da 

emergência de estudos orientados pelo paradigma neo-realista que, dentro de sua abordagem 

sistêmica, passaram a tratar da problemática da subnacionalidade no contexto da 

interdependência complexa e dos múltiplos níveis de governo em meio à dinâmica dos processos 

de integração regional.  Esse movimento teórico datado do inicio dos anos 1990 foi iniciado 

pelos trabalhos de analistas como Michael Keating e Francisco Aldecoa. Tal perspectiva 

propiciou uma nova forma de entendimento da atuação internacional de unidades infra-estatais. 

A paradiplomacia passou a ser vista não apenas como uma questão de fragmentação ou 

centralização política em sistemas federais em que os entes subnacionais obtiveram de alguma 

forma mecanismos que lhes propiciavam meios para empreender ações no exterior. Os estudos 

sobre a Paradiplomacia apresentam a atuação externa de governos subnacionais como parte de 

um fenômeno de grandes proporções que afeta a totalidade do sistema político internacional.  

 Adotando esse approach neo-realista, a maioria dos autores que desenvolvem trabalhos 

sobre o tema compreende a paradiplomacia enquanto um processo ligado ao que a literatura 

acadêmica chama de interdependência complexa (Kheoane and Nye: 1972) Portanto, as medidas 

paradiplomáticas são vistas como uma das muitas conseqüências de uma série de transformações 

políticas e econômicas que redefiniram o “paradigma mundo” no último quarto de século. A 

emergência de vários atores não estatais na arena política internacional depois do fim da Guerra 

Fria; bem como o crescimento da globalização econômica (ou processo de internacionalização da 

economia) e a redefinição de tempo e espaço propiciada pela tecnologia de informação deram 

origem a uma nova construção caracterizada simultaneamente pela expressiva integração e 

vulnerabilidade dos Estados Nacionais. 
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Nessa abordagem, a interdependência complexa conduz a uma situação de diversificação 

do sistema político internacional e de estreitamento dos vínculos econômicos da qual nenhum 

Estado pode furtar-se completamente. Cria-se, pois umas construções dentro da qual os Estados 

Nacionais precisam compartilhar prerrogativas ou agir de modo a transferir determinadas 

competências seja para instâncias supranacionais, ou outros níveis de governo. Este fenômeno 

promove não apenas a emergência de novos atores políticos como ONGS e corporações 

transnacionais, mas também gera uma nova janela de oportunidade para atores políticos pré-

existentes. Tal é precisamente o caso dos governos subnacionais os quais tem suas competências 

alargadas, passando também a atuar em políticas tradicionalmente consideradas de exclusividade 

do governo nacional. Isso inclui o envolvimento em questões de política externa (Vigevani: 

2004) e o estabelecimento de relações internacionais para alcançar seus objetivos políticos e 

econômicos em diversos graus de abrangência dependendo do contexto em que se inserem. 

A complexificação do ordenamento internacional afeta as unidades infra-estatais na 

mesma intensidade que os governos centrais. O incremento da diversificação e complexidade do 

ambiente decisional do plano político externo faz com que a administração central seja 

confrontada com uma nova realidade onde a tradicional diferença entre o local e internacional já 

não se apresente de modo mais tão claro. Os governos nacionais têm delegado parte de suas 

atribuições a esferas transnacionais ao tomar parte em blocos de integração regional. O mesmo 

ocorrendo no que diz respeito à transferência de competências para os entes subnacionais.  

Governos locais passaram gradativamente a empreender iniciativas no exterior ou tomarem parte 

na condução da política externa considerada de domínio exclusivo do governo nacional. 

Os teóricos mais contemporâneos, em sua maioria guiados pelo paradigma neo-realista e 

pela noção de interdependência complexa, empregam definições de caráter amplo ao conceito de 

paradiplomacia. Ao invés de simplesmente defini-la de modo genérico como a atividade 

internacional de governos subnacionais, ou de restringir o uso dessa categoria às incursões 

estrangeiras de estados federados, esses autores buscam descrever a pardiplomacia como um 

fenômeno de grande amplitude. A paradiplomacia é vista assim dentro de um todo complexo de 

interações políticas e de fluxos econômicos que caracteriza o sistema político internacional 

complexo e interdependente. Uma noção de pardiplomacia dotada de grande abrangência foi 

cunhada pelo estudioso das relações internacionais do País Basco Noé Cornago Prieto. O 
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referido analista define a paradiplomacia como: “o envolvimento de governos subnacionais nas 

relações internacionais, por meio de estabelecimentos de contatos formais e informais, 

permanentes ou provisórios (ad hoc), com entidades estrangeiras públicas ou privadas, 

objetivando promover resultados sócio-econômicos ou políticos, bem como qualquer outra 

dimensão externa além de sua própria competência constitucional” (Prieto: 2004). 

 Também analisando a emergência e consolidação da projeção externa de governos sub-

nacionais através do prisma da interdependência complexa o politólogo canadense (ou québecois 

como ele mesmo se define) Stéphane Páquin, adota uma definição abrangente de paradiplomacia, 

considerando esse fenômeno passível de ser verificado mesmo no nível das municipalidades. 

Paquin acredita, entretanto que o caráter oficial da diplomacia subnacional deve corresponder a 

um elemento fundamental para a identificação da paradiplomacia. Assim, o teórico escreve que: 

“uma iniciativa paradiplomática é colocada em prática logo que um mandato é outorgado a 

representantes oficiais por um governo subnacional ou um conselho municipal pra negociar com 

atores internacionais.” (Paquin: 2004). 

A realização dessas medidas no exterior por parte dos entes subnacionais e vista por esses 

autores como uma experiência de alcance no cenário político internacional contemporâneo. Essa 

nova dimensão da política internacional tem importantes impactos sobre a ordem doméstica e 

internacional. A atividade paradiplomática tem sido relatada nos mais diversos contextos, motivo 

pelo qual tem se convertido em mais um subcampo do estudo das relações internacionais. Os 

autores que problematizam essa temática destacam muitas vezes a projeção internacional de 

unidades subestatais no âmbito da União Européia, onde efetivamente se concentram alguns dos 

mais notáveis exemplos de atividade estrangeira de regiões. O mesmo fenômeno pode ser 

verificado em outras unidades infraestatais ativas no plano político externo como a província de 

Québec no Canadá (Balthazar: 1999, Lachapelle; Paquin: 2003) e em estados federados de países 

como os E.U.A (Duchaceck: 1984, Macmillan: 2008) a Austrália (Ravenhill: 1999), Argentina 

(Colacrai; Zabelzú: 2004) e Brasil (Vigevani: 2006)  

Os esforços analíticos que dão conta desse fenômeno apontam para a existência concreta 

de uma agenda de política externa dos governos subnacionais. Os autores demonstram a 

ocorrência de um largo espectro de políticas desenvolvidas por governos subnacionais 

diretamente na arena internacional, ou por intermédio de contatos com o exterior nos últimos 
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anos. Essas formulações tendem a considerar os entes infra-estatatais enquanto novos elementos 

atuantes no cenário político internacional, descrevendo a emergência e a institucionalização das 

medidas paradiplomáticas em variados níveis de atividade9. Os trabalhos nesse campo mostram 

frequentemente que esses atores abrem representações no exterior para estabelecer vínculos não 

apenas com os centros industriais e culturais, mas também para criar interações políticas 

estratégicas com Estados estrangeiros, agências e principalmente com outras unidades 

subnacionais (Keating: 1999, Vigevani: 2004). 

 

Duas Grandes Perspectivas Analíticas 
 

Na literatura existente sobre o desenvolvimento e institucionalização da paradiplomacia, 

duas perspectivas analíticas fundamentais se opõem no tocante a esse fenômeno. A primeira 

sugere que a emergência da “diplomacia paralela” (Duchaceck op cit) subnacional favorece a 

política externa dos Estados Nacionais, melhorando a capacidade de coordenação das atividades 

internacionais entre o governo central e os governos regionais (Soldatos; Michelman, 1990). 

Analisando o adensamento das atividades internacionais das unidades subanacionais, 

Jacques Palard, por exemplo, afirma que o desenvolvimento das medidas paradiplomaticas é um 

jogo de soma positiva.  Dentro da perspectiva delineada pelo autor, a erosão do nível estatal e a 

perda de centralidade trazem mais ganhos em termos de posição adquirida sobre a cena 

internacional e de capacidade de participação nos processos decisórios cujos beneficiados são os 

governos regionais (Palard, 1999: 668). Éric Philiphart, tratando do desenvolvimento da 

paradiplomacia na União Européia, defende que as relações exteriores regionais na Europa se 

encaminham velozmente rumo à generalização acompanhadas de uma pacificação e 

harmonização entre os níveis nacional e regional (Philippart, 1997: 23). 

                                                           

9 Vários tipos de atividade internacional de governos subnacionais têm sido relatados pelos analistas desse 
fenômeno politico: visitas oficiais de curta duração de governadores e de prefeitos, viagens de governadores e de 
secretários estaduais, participação em feiras de comércio e demonstrações no exterior, relações especiais com 
regiões estrangeiras, manutenção de embaixadores e dignitários estrangeiros; bem como a manutenção de 
representações temporárias ou permanentes em Estados Nacionais e suas unidades, criação de zonas de cooperação 
regional e transfronteiriça, lobie interno voltado para a projeção internacional, além de uma expressiva quantidade 
de políticas de cooperação internacional. (Keating: 1999 Kincaid: 2001 Hocking: 2004) Todo esse movimento 
corresponde uma  verdadeira multiplicidade de políticas (Ducahcek: 1984).  
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  A segunda perspectiva apresentada pelos estudiosos da questão afirma que o 

desenvolvimento de relações internacionais por parte das unidades infra-estatais é 

necessariamente sinônimo de tensões e disputas de poder entre os governos centrais e as 

autoridades locais. Esses autores preconizam que o crescente envolvimento internacional das 

unidades subnacionais corresponde a um movimento que os governos nacionais tendem a ver 

negativamente, ou pelo menos a manter dentro de estreitos limites (Hocking, 1994). 

 A concepção mais alinhada como o paradigma realista westiphaliano clássico adotada 

por essas interpretações considera que a coerência e a unidade da política exterior sejam 

condições necessárias para evitar qualquer vantagem para adversários ou mesmo para parceiros 

dentro de um sistema político internacional anárquico10 composto por Estados. Nessa 

interpretação a paradiplomacia seria ainda mais conflituosa quando os atores subnacionais são 

animados por idéias de nacionalismo regional, consciência minoritária ou identidade cultural 

distinta do restante do país como em Québec, em Flandres ou na Catalunia. Isso por que, em 

semelhante contexto, os conflitos tenderiam a ser exportados para o exterior fragilizando sua 

posição na comunidade de Estados. No plano político doméstico essa disputa de tenderia a gerar 

constantes choques de poder entre um governo central que busca sempre conservar seu 

monopólio da representação externa e seus entes subestatais que tem como objetivo se libertar, 

ao menos em parte, da tutela do Estado Nacional (Hocking, 1994). 

 

Mais recentemente os estudiosos da paradiplomacia têm adotado um posicionamento que 

relativiza essas duas visões extremas. Esses analistas têm mostrado que, dependendo da 

construção contextual e factual na qual se desenvolvem, as medidas paradiplomáticas podem 

tanto gerar conflito quanto produzir cooperação (Paquin, 2004). Vistos dentro de uma 

perspectiva mais ampla o desenvolvimento do “regionalismo” no campo das relações 

                                                           

10  A terminologia Anarquia em política internacional não quer dizer simplesmente caos ou desordem.  O 
conceito faz referência a não presença, no âmbito do sistema político composto por Estados, de uma autoridade 
soberana, ou de um poder coercitivo hierarquicamente superior aos Estados capaz de se impor legitimamente a estas 
unidades básicas para solucionar as contendas entre elas, garantindo a ordem internacional.   O conceito foi cunhado 
nos anos 1920 pelo historiador e pacifista britânico Goldsworthy Lowes Dickinson (1862-1932) e utilizado pela 
primeira vez em Relações Internacionais na sua obra intitulada “The International Anarchy, 1904-1914” de 1926. 
Esse conceito está presente na base das teorias realistas, liberais, neo-realistas e neo-liberais das Relações 
Internacionais, que apesar de suas importantes disntições, reconhecem a Anarquia Internacional como um 
pressuposto analítico fundamental (Mearsheimer, 2001). 
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internacionais é entendido pelos estudiosos como um aspecto das transformações da arena 

política tradicional.  No sistema internacional cada vez mais integrado do pós Guerra Fria, os 

governos subnacionais assumem novas funções. 

 Dentro dessa perspectiva, os atores subnacionais são capazes de desempenhar múltiplos 

papéis. De maneira tal que, alguns dos movimentos empreendidos pelos governos não centrais 

no exterior são passíveis de gerar tensões junto ao centro, pois, os níveis nacional, subnacional e 

internacional da atividade política se entrelaçam e os interesses diferem. Outras atividades 

desenvolvidas por esses mesmos atores podem ser caracterizados pela presença do que se 

poderia chamar de mutualismo de interesses. Nesses casos ocorre uma certa sinergia entre o 

governo central e os entes subnacionais, na busca de objetivos ligados ao plano internacional.  

 Essa interpretação demonstra que, em muitos casos, é possível constatar a presença de 

interesses coincidentes entre o governo central e as unidades subnacionais. Isso significa que, 

para levar adiante seus projetos no plano político externo, os governos subestatais contam muitas 

vezes com a anuência, ou mesmo com o efetivo apoio do governo central para empreender 

medidas pradiplomáticas. Tal identificação, entretanto não exclui completamente a possibilidade 

de choques entre o governo nacional e os seus entes subestatais. A esse respeito, autores como 

Keating (1998), por exemplo, apontam que as causas das estratégias de inserção internacional 

dos governos subnacionais não têm origem ideológica tampouco se originam a partir de 

definições especificas. Antes as incursões de governos subnacionais no exterior seriam 

iminentemente pragmáticas e dirigidas por interesses objetivos de curto prazo que não 

necessariamente entrariam em contradição com as macrodiretivas da política externa do governo 

federal ou central, muito embora o conflito possa vir a se caracterizar.  

Vistos através desse prisma, tais desenvolvimentos correspondem em grande medida a 

uma transformação do sistema político contemporâneo. Eles correspondem ao reflexo de um 

novo ambiente doméstico e internacional mais complexo; caracterizado pela interdependência 

entre os níveis ou imagens11 do sistema internacional. Nesse quadro, os governos subnacionais 

                                                           

11 O paradigmático autor Keneth Waltz classificou as teorias de Relações Internacionais em três grandes 
categorias, ou imagens. A primeira imagem corresponde à política internacional sendo guiada primariamente pelas 
ações de indivíduos, ou resultados de forças psicológicas que motivam esses sujeitos. A segunda imagem diz 
respeito à política internacional sendo orientada pelas instituições e regimes estatais domésticos, enquanto a terceira 
imagem concentra-se no papel de fatores sistêmicos, ou no efeito da anarquia internacional sobre o comportamento 
dos Estados.  
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juntamente com atores políticos não estatais desenvolvem suas atividades em um cenário político 

cada vez mais intrincado. Essa linha explicativa não busca firmar posição na contenda 

envolvendo os governos centrais e as unidades subnacionais. Dentro dessa visão, os atores infra-

estatais são capazes de desempenhar um grande número de papéis diferentes. Em determinados 

casos eles podem gerar tensões junto às autoridades centrais, posto que os diferentes níveis de 

atividade política estão entrelaçados podendo haver divergência. Em outras situações, a 

paradiplomacia pode ser beneficiada pela presença de um mutualismo de interesses entre o poder 

central e o governo local, na busca de objetivos relacionados ao plano político e a economia 

internacional. 

 

Questões Legais e Legitimidade 
 

Além das taxonomias que listam os vários tipos de ação paradiplomática, encontram-se 

também na literatura especializada digressões históricas sobre o surgimento dessa atividade e 

informações a respeito de questões legais envolvendo a paradiplomacia, as quais surgem de 

modo recorrente nos textos da área.  Essa dimensão do objeto de estudo se liga diretamente com 

a questão da legitimidade da atuação externa dos governos locais. 

Do ponto de vista juridico-constitucional os GNCs (Governos não Centrais), ou governos 

subnacionais se subdividem em duas grandes categorias: os GNCs membros de Estados unitários 

e aqueles pertencentes a federações, ou seja, os entes federados. Os Estados unitários são aqueles 

que possuem um poder central que corresponde ao núcleo e a cúpula de poder político. São 

chamados federais aqueles Estados onde a organização político–administrativa conjuga vários 

centros de poder político autônomo (Dalari, 2003). 

 Os governos não centrais membros de Estados federais se diferenciam tanto jurídica 

como politicamente daqueles que integram Estados unitários. Os membros de federações são 

dotados de autonomia, isto é, possuem o poder de se auto-organizar livremente no que diz 

respeito às atribuições que lhe são confiadas nos termos da constituição e do pacto federativo que 

integram. Os membros dos Estados unitários, por sua vez, não dispõem de autonomia. Suas 

competências são definidas em virtude do ordenamento jurídico em vigor, ou através de 

autorizações do Estado Nacional que fazem parte. 
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Essa autonomia, entretanto não confere às unidades federadas o mesmo status de Estado 

Nacional. As unidades integrantes das federações possuem diferentes níveis de competência de 

acordo com o ordenamento constitucional vigente na ordem política que tomam parte. Alguns 

podem mesmo ter suas atribuições comprimidas ou dispostas de forma concorrente com a do 

governo central e outras esferas administrativas menores. De acordo com o entendimento 

clássico do Direito Público Internacional, o principal elemento diferenciador do Estado Nacional 

dos seus estados federados (ou subunidades de Estados unitários) corresponde ao caráter de 

entidade soberana do qual efetivamente desfrutam os Estados Nacionais. Somente o governo 

central constitui-se em figura de direito público internacional. Isso implica que, nos termos da 

legislação internacional, apenas o governo federal ou central possui poder decisório de atuação 

no plano político externo legitimamente reconhecido. 

  Cabe então a essa autoridade a prerrogativa exclusiva de tratar com Estados 

estrangeiros, não existindo fora do seu escopo nenhuma forma de poder que lhe seja 

hierarquicamente superior, ou capaz de enquadrá-la para além de sua própria vontade soberana 

(Kelsen, 1998a). Isso não significa que os governos nacionais não reconheçam, por exemplo, a 

autoridade das organizações internacionais que por ventura venham a integrar. Ocorre, porém, 

que os Estados somente reconhecem a autoridade dessas instituições ao mesmo tempo em que 

estas reconhecem sua soberania. Assim as instituições internacionais não possuem poder 

coercitivo real para forçar os Estados a seguir as suas determinações, ficando estas por conta da 

aceitação do próprio Estado Nacional a fim de que sejam efetivamente cumpridas (Malberg, 

appud Nunes, 2005). 

Os governos subnacionais são submetidos a numerosos impedimentos no exercício de sua 

atividade internacional. Como elementos infra-estatais estes atores políticos não são 

reconhecidos enquanto sujeito de direito público internacional (Kelsen, 1998 b). Motivo pelo 

qual sua atividade paradiplomática não encontra reconhecimento oficial no arcabouço jurídico 

aceito pelos Estados Nacionais soberanos no sistema político internacional. Contudo, essa 

proibição de direito não inviabiliza que as suas ações no exterior ocorram de fato.  

Muito embora o Direito público internacional determine que a competência para conduzir 

a política externa seja de exclusividade do governo central, esse mesmo direito não pode 

estabelecer os critérios de organização interna dos Estados. Determinados Estados facultam 

alguma forma de atuação internacional as suas subunidades, sendo essas disposições específicas 
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por definição matéria de direito interno. Com efeito, nesses casos o Direito internacional 

considera que os estados federados estarão agindo em nome do governo central, uma vez que 

somente esta figura pode engajar-se no plano internacional, apesar de na realidade observada isso 

não corresponder sempre ao que de fato se processa.  

Assim, a literatura que trata da paradiplomacia enquanto fenômeno político aponta com 

freqüência casos de federações que apresentam um desenho constitucional que viabilize a 

paradiplomacia, ou que criam arranjos políticos capazes de possibilitar a atividade internacional 

de seus entes federados. Na sua grande maioria, os autores que investigam essa questão 

particular preconizam que as mudanças constitucionais e o estabelecimento de instituições 

mediadoras representam um movimento provocado pelo adensamento da interdependência 

complexa e da conseqüente necessidade de transferência de competências para lidar com a nova 

realidade política e econômica internacional. 

 Efetivamente a pesquisa no campo demonstra que países que adotam o federalismo 

como modelo político administrativo, tais como Canadá, Bélgica, Suíça12, Alemanha, a 

Argentina e Brasil vêm buscando meios para permitir que seus entes federados possam firmar 

acordos com Estados estrangeiros e outros governos subnacionais. Essas iniciativas podem se 

apresentar genericamente de duas maneiras distintas: sob a forma de dispositivos e reformas 

constitucionais ou através da criação de instâncias que se destinam a realizar a interface entre os 

governos subnacionais e o exterior. 

 Prieto (2004) demonstra essas adaptações em trabalho de grande influência no âmbito do 

estudo das medidas paradiplomáticas. Prazeres (2004) trabalha essa mesma questão no 

concernente ao caso brasileiro. Seu trabalho expõe os limites e potencialidades da atuação 

internacional constitucionalmente legítima das unidades federadas brasileiras. O estudo compara 

                                                           

12 Apesar de formalmente a Suíça ostentar o status de confederação, as competências políticas 
descentralizadas e o modus operandi da Confederação Helvética dividida em autoridade central e cantões pode ser 
na prática enquadrado no conjunto dos países federais.  No concernente aos dispositivos constitucionais  que 
permitem a paradiplomacia nesse país, tem-se que o  artigo 56 da constituição suíça que discorre sobre as relações 
dos cantões com o estrangeiro diz: « (1) les cantons peuvent conclure des tratités avec l’étranger dans les domaines 
relevant de leur compétence; (2) ces traités ne doivent être contraires ni au droit ni aux intérêts de la Confédération ; 
(3) les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inferieur ; dans les autres cas, les 
relations des cantons avec le étranger on lieu  par l’intermédiaire de la Confédération. » 

 

 



 40

a experiência brasileira que engendrou um órgão federal de interface entre os estados e o exterior 

(Acessoria de Relações Federativas-ARF) e outros países que efetivamente realizaram reformas 

constitucionais como o propósito de legitimar na sua ordem institucional as incursões de suas 

subunidades no estrangeiro. Colocrai e Zubelzú (2004) investigam as capacidades de atuação 

externa das províncias argentinas em um ambiente de transnacionalização e interdependência. O 

artigo analisa a atuação internacional das províncias também a partir de uma perspectiva de 

legislação comparada, na qual aborda experiências estrangeiras como o caso dos Landers 

alemães e as prerrogativas internacionais dos entes federados sul-africanos contrapondo-as com 

as primeiras iniciativas de descentralização da federação argentina e com a reforma 

constitucional de 1994 que viabilizou a paradiplomacia provincial. Mais recentemente, o 

politólogo e renomado especialista em geopolítica belga David Crieckmas (2008) realizou um 

importante estudo de caso trabalhando a projeção internacional da comunidade de Flandres. Essa 

pesquisa centra sua explicação na interrelação entre as transformações políticas internacionais e 

as reformas federais que dotaram os entes federados belgas de expressiva capacidade de atuação 

externa.    

 

Apesar de esses estudos revelarem uma tendência à adequação de sistemas federais a 

emergência da paradiplomacia a legislação internacional não confere aos governos subnacionais 

à categoria de atores internacionais. Essa negação revela a dimensão ambígua dos governos não 

centrais nos sistema político contemporâneo no concernente a própria idéia de soberania. Dentro 

dos princípios tradicionais do Direito Internacional, não se poderia caracterizar os governos 

subnacionais enquanto atores internacionais por não serem esses elementos dotados de soberania. 

Da mesma forma, a literatura clássica em Relações Internacionais nega aos os governos 

não centrais esse caráter devido a uma longa tradição analítica de cunho realista e liberal 

estatocêntrica que efetivamente construiu a maior parte do edifício teórico da disciplina. A 

problemática da legitimidade da atuação externa de entes sub-estatais passou a ser mais 

problematizada através dos trabalhos dos autores que abordam a temática através do paradigma 

da interdependência complexa. A discussão principal diz respeito à possibilidade de tratar esses 

elementos enquanto atores internacionais ou de não conceder-lhes esse status. As distinções 

presentes no corpo teórico mais tradicional da disciplina rejeitam quase que totalmente essa 

possibilidade.  
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O status de elemento não soberano permite que os entes subnacionais possam inclusive 

agir com mais liberdade do que um Estado independente em determinadas situações, 

propiciando-lhes uma grande margem de manobra em questões que seriam por demais delicadas 

para o crédito público dos Estados Nacionais (Paquin, 2004). Nesse sentido os governos 

subnacionais se enquadrariam na categoria de ator sovereignity free (Russeneau, 1990). Isso 

significa que, diferentemente dos Estados Nacionais soberanos que possuem uma extensa e 

diversificada rede de atuação no exercício de suas relações internacionais, os governos 

subnacionais (notadamente os estados federados) tendem a concentrar seus esforços em agendas 

externas com objetivos bem delimitados, guiando-se pelos ditames do mais claro pragmatismo.  

 No contexto das interações estratégicas em variados graus por uma inserção 

internacional pragmática, a paradiplomacia é indubitavelmente suscetível a conflitos entre o 

governo central e as unidades subnacionais. Porém, mesmo em meio à lógica política 

competitiva do plano político internacional, algumas iniciativas dos governos subnacionais 

encontram significativa identificação com os objetivos do governo central. Determinada 

modalidades de incursão paradiplomática tais como a atração de investimentos estrangeiros 

diretos, ou a promoção de desenvolvimento econômico são com freqüência pontos convergentes 

na política externa das autoridades centrais e locais (Vigevani, 2004). 

 Em países federais a já existente descentralização administrativa tende a ser 

potencializada pela interdependência complexa e pela integração regional. Essa identificação 

continua sendo uma variável de fundamental importância na explicação da paradiplomacia 

enquanto processo político marcado por abundantes conexões macro-micro. Podendo inclusive 

esse fator ajudar a elucidar os motivos da ocorrência cada vez mais freqüente de arranjos 

institucionais e reformas administrativas em federações que buscam dotar os governos não 

centrais de capacidade de atuação internacional legitimando-os na ordem constitucional 

malgrado os impedimentos do direito internacional e a problemática da legitimidade. 

 

Tipologias e Classificações 

   

Verifica-se também nos textos que lidam com a paradiplomacia a presença de tipologias 

que fornecem descrições e classificam a atuação de governos infra-estatais em questões de 
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política externa quanto ao seu objetivo e, ou amplitude. (Duchacek: 1986, Kaiser: 2003). Assim 

os estudiosos do tema buscam definir que objetivos guiam as unidades infra-estatais quando 

essas incursionam pelo plano político externo. As taxonomias variam, porém é possível perceber 

nesses trabalhos uma intensa e constante preocupação com a definição do nível de abrangência 

no qual ocorre a atividade paradiplomática.  

A primeira grande classificação foi realizada pelo paradigmático trabalho de Duchacek 

(op cit). A multiplicidade de ações desenvolvidas pelos governos subnacionais no exterior levou 

o teórico a estabelecer uma tipologia dessa atividade, lançando assim os fundamentos presentes 

nas taxonomias mais comumente vistas na literatura especializada13. O autor procedeu a uma 

divisão da paradiplomacia em três categorias fundamentais segundo a escala de atuação 

estrangeira que tem servido de referência aos pesquisadores desse campo: a Paradiplomacia 

Tranfronteiriça, Paradiplomacia Transregional e Paradiplomacia Global.  

A Paradiplomacia Transfronteiriça corresponde, segundo o autor, ao tipo de incursão 

internacional subnacional mais comumente verificada. Esse tipo de medida paradiplomática 

corresponde à atividade de governos subnacionais que se relacionam com outras unidades infra-

estatais estrangeiras localizadas em região de fronteira entre os países que contém essas 

subunidades, como por exemplo, as iniciativas existentes entre o estado norte-americano do 

Arizona e províncias mexicanas. A Paradiplomacia Transregional envolve contatos entre 

governos não centrais cujas jurisdições territoriais não se tocam, mas que pertencem a países 

vizinhos. As relações entre a ex-república soviética da Geórgia e a província de Toronto no 

Canadá representam um exemplo dessa forma de atuação paradiplomática. A Paradiplomacia 

Global diz respeito ao maior nível de envolvimento externo de governos subnacionais 

estabelecido pelo autor dentro de sua taxonomia. Esse tipo de diplomacia subnacional envolve 

contatos de governos não centrais com governos nacionais e infra-estatais estrangeiros com 

diferenciados propósitos. Assim, unidades subnacionais estabelecem representações no exterior 

com objetivos políticos, comerciais e culturais. 

                                                           

13 Essa classificação tem servido de base a maioria dos estudos de maior projeção sobre a atividade 
internacional de governos subnacionais. Ela é encontrada com algumas revisões e reelaborações, contudo sem 
perder as suas linhas diretivas principais em trabalhos de grande influência como os de Robert Kaiser (caso dos 
Landers alemães na União Européia), Stéphane Paquin (paradiplomacia de Québec), David Crieckemans 
(paradiplomacia de Flandres) e Samuel Macmillan (atuação estrangeira dos governadores de estado norte-
americanos). 
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  Além de tipologias que se referem ao alcance ou nível de intensidade das medidas 

paradiplomáticas, outras classificações mais centradas nos objetivos específicos almejados pelos 

governos subnacionais ao atuar no exterior podem ser igualmente verificadas nos trabalhos que 

lidam com o envolvimento externo de governos subnacionais. O conceito de paradiplomacia 

identitária criado por Stéphane Paquin, por exemplo, têm sido frequentemente empregado na 

literatura especializada para designar a busca pela afirmação de conteúdos culturais de regiões 

inseridas em Estados Nacionais “multinacionais”. Esse tipo de medida se destina em princípio ao 

estabelecimento de contatos culturais no exterior por parte de governos não centrais (GNCs) 

pertencentes a países que comportam subunidades dotadas de diferentes matrizes culturais e 

lingüísticas. A noção de paradiplomacia identitária assume destacada relevância na literatura 

sobre o tema por que alguns dos entes subnacionais mais ativos no cenário internacional tais 

como Québec, Catalunia o País Basco e Flandres possuem essa característica em comum. 

Determinados governos subnacionais dotados de grande capacidade de atuação 

paradiplomática possuem expressiva quantidade de representações em países e outras unidades 

subnacionais estrangeiras e contam com uma agenda internacional ampla e diversificada. Essa 

atividade tem despertado a atenção dos analistas políticos, chegando mesmo a ser comparada 

analiticamente com a política externa desenvolvida por países de pequena dimensão no plano 

internacional (Criekmans, 2008). 

 

Um Estado Geral do Campo: falta de estudos sistemáticos e o 
problema da causalidade 

 
A investigação da atividade externa de governos subnacionais corresponde a um objeto 

de estudo ainda muito pouco explorado. Apesar da importância desse tema ser cada vez mais 

apontada pelos autores e da atuação de governos não centrais no exterior ter ganhado 

significativo impulso depois da Guerra Fria, ainda são escassos os textos acadêmicos que lidam 

com a paradiplomacia com maior rigor teórico e metodológico. Assim como vários outros 

domínios da Política Internacional, a projeção de governos subnacionais no plano político 

externo constitui-se em um campo marcado pela presença de análises pluridisciplinares, que não 

focam na dimensão do poder de modo mais incisivo em seus esforços. 



 44

A imensa maioria da produção acadêmica que se verifica sobre o aludido tema se 

encontra sob a forma de artigo, ou se apresenta reunida sob a forma de coletânea de artigos 

organizadas por nomes de projeção no campo que trazem para o leitor interessado diferentes 

autores com interpretações distintas a respeito da paradiplomacia e suas implicações para a 

ordem internacional. Notabiliza-se entre esses conjuntos de artigos reunidos e publicados de 

forma comum o material editado por Francisco Aldecoa e Michael Keating “Paradiplomacy in 

Action, the Foreign Relations of Subnational Governments” publicado incicialmente em 1999.  

A coletânea possui alguns textos seminais no concernente ao tema de pesquisa e 

corresponde a um material de referência para o pesquisador da área.  Nele pode ser encontrado o 

paradigmático texto de Michael Keating “Regions and International Affairs: Motives, 

Opportunities and strategies”, no qual o autor situa a paradiplomacia enquanto fenômeno 

fortemente ligado à intensificação do processo globalizante. Keating desenvolve uma reflexão 

calcada no paradigma da interdependência complexa para explicar a emergência da 

paradiplomacia no sistema internacional contemporâneo. O artigo objetiva demonstrar como o 

processo de internacionalização da economia e a competição por fluxos de investimento 

estrangeiro ensejam a maior parte das atividades paradiplomáticas, as quais são vistas pelo autor 

como se tratando de um movimento marcado pelo pragmatismo e pelas oportunidades do cenário 

internacional interligado.  

 Os textos de Francisco Aldecoa e de José Luis Castro “Towards plurinational 

Diplomacy in the Deeper and Wider European Union (1885-2005)” e “The Other Dimension of 

Third-Level Politics in Europe: The Congress of Local Regional Powers and the Concil of 

Europe” apresentados no mesmo compêndio são importantes para o campo e igualmente muito 

citados. O primeiro realiza um estudo da paradiplomacia enquanto um mecanismo de solução 

para conflitos existentes no seio de comunidades plurinacionais, envolvendo uma relativização 

do conceito de soberania e o reconhecimento da uma maior autonomia de unidades subnacionais 

minoritárias. O segundo aborda a relação do incremento da atividade pardiplomática nos países 

membros da União Européia com o Conselho Europeu e Comitê das Regiões. Castro discute com 

propriedade a respeito dos limites e possibilidades dos mecanismos institucionais e de 

cooperação e representação de que dispõe os entes subnacionais no bloco. 

Recentemente o internacionalista e cientista político belga David Crieckmans, realizou 

uma análise de grande poder explicativo sobre a atuação de Flandres no âmbito da conflituosa 
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federação belga e em meio ao debate a respeito da inserção internacional de governos 

subnacionais na União Européia. Em “How Subnational Entities try Devellop Their Own 

Paradiplomacy: The Case of Flanders (1993-2005)”, o autor emprega uma perspectiva histórica 

ampla para explicar a formação da “política externa flamenca”. Esse trabalho se notabiliza por 

apresentar uma boa conexão entre os níveis de análise. Crieckmans fornece um bem conduzido 

estudo de caso que, ligando fatores provenientes da mudança da ordem internacional com 

transformações ocorridas no seio do sistema político do pequeno e culturalmente diverso país, 

explica a projeção externa dessa região. Outro ponto importante abordado pelo autor diz respeito 

ao conjunto de instituições que se encarrega de gerir a paradiplomacia flamenca através de uma 

série de princípios diretores que visam principalmente inserir a comunidade na economia 

européia e internacional. 

 

  No Brasil assumem destaque as coletâneas organizadas por Tullo Vigevani, Luiz 

Eduardo Wanderley, Maria Inês Barreto e Marcelo Passini Mariano publicadas em 2004: “A 

dimensão Subnacional e as Relações Internacionais” e “Governos Subnacionais e Sociedade 

Civil Integração Regional e Mercosul”. Esses dois livros são resultado de um projeto temático 

desenvolvido pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) que reúne artigos de 

autores brasileiros e estrangeiros de várias tendências analíticas sobre a atividade internacional 

de governos subnacionais. A dimensão privilegiada pelos trabalhos selecionados se relaciona 

mais fortemente com as mudanças institucionais que visam inserir os governos subnacionais no 

âmbito dos processos de integração regional (de modo especial o Mercosul) e com os dilemas 

fundantes do federalismo e da legalidade da atuação paradiplomática. Os dois materiais oferecem 

uma grande variedade de abordagens sobre o objeto. Além de fornecer análises de grandes 

nomes da área como Keating e Horking, os compêndios trazem para o leitor acadêmico as 

impressões de pesquisadores brasileiros e argentinos sobre a paradiplomacia, o federalismo e a 

integração regional.  

Os livros que tratam da explicitamente da paradiplomacia enquanto fenômeno político e 

de Relações Internacionais correspondem a itens ainda muitíssimo raros. O Trabalho de 

Stéphane Paquin sobre o tema “Paradiplomatie et Relations Internationales: théorie des 
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stratégies internationales des régions face à la mondialisation”14 de 2004  é uma obra 

importante, pois representa uma tentativa de promover uma maior sofisticação analítica na 

investigação desse fenômeno político. Nessa obra o autor discute alguns dos temas mais 

recorrentes no estudo da paradiplomacia tais como o federalismo, a legitimidade das incursões 

estrangeiras dos governos subnacionais, as tipologias, as definições de paradiplomacia (inclusive 

fornecendo a sua própria), os nacionalismos locais e seu lugar no mundo globalizado. Paquin 

trabalha essas questões com base principalmente no caso da província de Québec, porém sempre 

aplicando um viés comparativo através do qual relaciona o caso canadense com outras 

experiências de unidades infra-estatais ativas no cenário internacional. 

 A interpretação proposta por Paquin caracteriza-se pela adoção de uma abordagem 

sitêmica que enfatiza a mundialização e a interdependência complexa como o principal fator 

causal da atividade paradiplomática. A maior contribuição da análise de Paquin está em focar 

com mais detalhe do que o usual presente na literatura a dimensão estratégica das incursões dos 

entes subnacionais no exterior; bem como de estabelecer uma relação entre a paradiplomacia 

identitária e a paradiplomacia comercial nos fluxos integrados da economia e da política 

contemporâneas15. Perspectiva esta de grande alcance na compreensão da atividade 

paradiplomática de regiões étnica e culturalmente distintas do restante do Estado Nacional que 

integram. Apesar desses avanços, Stéphane Paquin, por sua opção teórico–metodológica, confere 

destacada posição dos fatores exógenos (provenientes do sistema politico internacional) sobre a 

ordem doméstica, não estabelecendo de modo mais incisivo um jogo de dois níveis que poderia 

se mostrar dotado de razoável poder explicativo. Da mesma forma, Paquin não investiga 

sistematicamente os impactos do processo de integração regional sobre o incremento e 

institucionalização da paradiplomacia. 

Mesmo com a presença de trabalhos mais exaustivos como esses, a maioria dos estudos 

sobre o tema é predominantemente descritiva, carecendo ainda de teoria aplicada e de análises 

capazes de prover uma maior elaboração nos estudos de caso e comparações sistemáticas a esse 

                                                           

14  O referido material corresponde a tese de doutorado do pesquisador quebequense que foi publicada 
posteriormente. 

15  Sobre essa questão Paquin afirma que o mundo globalizado redefiniu os nacionalismos regionais, 
fazendo com que estes tivessem que se adaptar aos fluxos integrados da economia intencional através da criação de 
identidades econômicas regionais. 
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respeito. É mister realizar mais análises a fim de que se possa ampliar o conhecimento a respeito 

do referido tema, contribuindo para a estruturação de um edifício teórico que possibilite o 

estabelecimento de mecanismos causais aptos a explicar esse fenômeno político de modo mais 

satisfatório.  
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Parte 2- Redes internacionais de Québec 
 

Origens Históricas da Questão 

 
O caso da Belle Province é frequentemente apresentado pela literatura acadêmica 

especializada que lida com a paradiplomacia como um caso dotado de grande peculiaridade. A 

província de Québec corresponde a um dos exemplos mais avançados (se não o mais avançado) 

de envolvimento internacional de um estado não soberano. O singular processo de formação 

histórica do Canadá, enquanto Estado Nacional tornou a atuação de suas unidades subnacionais 

no plano político externo dotada de maior legitimidade 16. Não é possível compreender bem a 

estruturação das condições que possibilitaram o desenvolvimento da paradiplomacia 

quebequense sem antes lançar mão de um exame histórico capaz de explicar os legados que 

integram esse fenômeno político. A seção seguinte não corresponde a um exame exaustivo da 

história política do Canadá ou de Québec. Antes, o objetivo é fornecer uma base geral para o 

entendimento de um fenômeno político que deita raízes ainda no período anterior a formação do 

referido país e do governo subnacional analisado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Para uma análise mais completa da correlação que pode ser verificada entre o processo de formação 
histórica da federação canadense e a criação de um espaço favorável ao exercício da paradiplomacia ver 
BALTHAZAR, Louis (1999). “Quebec Experience: Success or Failure?” in Francisco Aldecoa and Michael 
Keating (orgs), Paradiplomacy inaction: The foreign Relations of Subnational governments, London, Frank Cass 
Publishers. 
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Guerras Coloniais e o Domínio Britânico 

 
Diferentemente do que se processou com os Estados Unidos que obteve sua 

independência através do violento processo revolucionário alcançada após a Guerra contra a Grã-

Bretanha, o Canadá vivenciou um singular processo de emancipação gradativa. A história 

política do Canadá corresponde na sua maior parte a história de uma grande “não nação” que 

permaneceu como parte do Império Britânico até muito recentemente e que ainda conserva 

significativa parcela desse vínculo institucional. Nesse sentido, o Canadá seria, por assim dizer, a 

antítese da república americana (Balthazar, 1999). Na verdade, a resistência da população da 

colônia em tomar parte na Revolução Norte-Americana e consequentemente construir de uma 

nova nação corresponde, por mais contraditório que isso possa parecer a primeira vista, no 

elemento que possibilitou a existência daquilo que hoje se conhece como Canadá.  

Durante a Guerra dos Sete Anos (1756–1763), sobretudo depois da batalha do Planalto de 

Abraão17 (1759) e da batalha de Montreal (1760) a Grã-Bretanha conseguiu bater as forças do 

Marquês de Montcalm, retomando assim o controle da porção da América do Norte que se 

encontrava sob o domínio francês (a colônia da Nova França). Com a assinatura do tratado de 

Paris em 1763, a França cedeu a maior parte de seus domínios na América do Norte para 

Inglaterra, iniciando o período de controle britânico da região. Logo após a vitória militar surgiu 

a dificuldade de lidar com a população de origem francesa na região de Québec. A solução 

administrativa encontrada, para lidar com os vencidos foi a adoção de uma série de medidas 

restritivas que fez com que os canadenses franceses fossem submetidos a um regime 

diferenciado. A proclamação real de 1763 os impedia tanto de se gerir autonomamente como de 

tomar parte ativa na administração pública18. O decreto estabelecia ainda que os bens da Igreja 

Católica no território perdido pelos franceses fossem confiscados. A administração de Québec 

                                                           

17 Os historiadores do conflito também se referem a essa batalha como a Batalha de Québec, pois teve lugar 
no imenso plateau localizado nas cercanias da cidade (Plains d’ Abraham). O embate é considerado o ponto 
culminante do cerco de Québec que durou mais de três meses. Durante o curto e violento choque dos dois exércitos 
morreram ambos os generais comandantes: O comandante britânico Gal. Wolfe ferido mortalmente pereceu ainda no 
campo de batalha e o Gal. Montcalm, que foi igualmente atingido, resistiu apenas até o dia seguinte. 

18  Os canadenses franceses poderiam ser admitidos na administração colonial britânica contanto que 
realizassem uma profissão de fé pública (Oath of Allegiance, ou Serment du Test em francês) na qual precisavam 
jurar lealdade ao rei da Inglaterra e ao chefe da Igreja Anglicana. 
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ficou a cargo de um governador militar indicado por Londres. Entretanto, com o crescente 

aumento da insatisfação dos colonos e a ameaça de revolta, a coroa britânica, conferiu ao 

território de maioria francesa uma maior dimensão territorial e autonomia administrativa 

mediante o chamado Ato de Québec de 1774. Essa disposição devolvia a liberdade religiosa e 

garantia a possibilidade de se adotar o direito civil francês (porém conservando o direito criminal 

inglês). Essa medida de reconhecimento aplacou, ao menos temporariamente, as pretensões 

independentistas dos canadenses franceses, porém foi vista pelos súditos americanos das Treze 

Colônias como uma grave ofensa e considerada como parte das chamadas leis ou atos 

intoleráveis, contribuindo ironicamente como mais um fator para a eclosão da Revolução 

Americana. 

Durante a guerra de independência os americanos tentaram em várias ocasiões trazer os 

canadenses franceses para o seu lado, criando dessa maneira um segundo front para os ingleses 

sem, entretanto nunca lograrem sucesso. A derrota do exército britânico em Yorktown na 

Virgínia em outubro de 1781 sinalizou o fim dos esforços de Grã Bretanha para suprimir a 

revolta americana. Durante as hostilidades, milhares de “realistas americanos” que haviam lutado 

pela Grã-Bretanha ou trabalhado ativamente em nome do rei fugiram das áreas controladas pelos 

patriotas, dirigindo-se em sua maioria para Nova York. Depois da guerra, cerca de 80% de todos 

os “Loyalists” se manteve nos E.U.A, mas aproximadamente 50.000 dirigiram-se para o Canadá 

onde receberam terras e títulos de propriedade do governo britânico. 

 Quando os ingleses cercados pelas tropas revolucionárias evacuaram New York City 

levaram os refugiados realistas para Nova Escócia, enquanto outros se deslocaram por conta 

própria para o Sudoeste de Québec. Assim, muitos “Loyalists “chegaram as costas do Rio St. 

John onde se estabeleceram e acabaram por criar a colônia de New Brunswick em 1784. Depois 

disto a Inglaterra estimulou maciçamente a imigração de colonos para Québec a fim de 

contrabalançar a predominância francófona na região. Esses eventos culminaram na disposição 

de 1791. Esse ato promovia a divisão de Québec em “Baixo Canadá” contando com a maior 

parte da população francesa ao longo do Rio São Lourenço e da Península Gaspé, e Alto Canadá 

de maioria realista e anglófona, que teve sua capital estabelecida em 1796 na cidade de York 

(atual Toronto).  
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Tanto no Canadá superior como no Baixo Canadá, havia uma grande insatisfação 

política. Isso levou a um conjunto de rebeliões a partir de 1837. No Canadá inglês, reformistas 

liderados por William Lyon Mackenzie protagonizaram uma desorganizada e mal sucedida série 

de escaramuças nas cercanias de Toronto e Hamilton. No Baixo Canadá, uma violenta revolta 

armada desafiou o julgo britânico. Depois que a “Rebelião dos Patriotas” foi esmagada pelo 

exército britânico e pelos voluntários realistas, a constituição de 1791 foi suspendida em março 

de 1838 e um conselho especial foi apontado para administrar a colônia. As províncias do Baixo 

Canadá e Alto Canadá foram combinadas como a província unida do Canadá em 1840 

(Riendeau, 2007), ano em que foi imposto o chamado Ato de União19. As legislaturas separadas 

foram combinadas em um único parlamento com a representação igual para ambas as partes da 

colônia. Esse movimento conduziria a formação da futura federação canadense que somente de 

modo paulatino obteria o seu desligamento oficial do Império Britânico. 

 

Confederação Canadense e Constituição: federalismo assimétrico e 
manutenção dos vínculos com o Império Britânico 

 

A província unida do Canadá, entretanto, não foi capaz de funcionar muito 

adequadamente. Os freqüentes deadlocks políticos imobilizavam o processo de tomada de 

decisão. Soma–se a isso que durante esse mesmo período os Estados Unidos constituíam ainda 

uma ameaça militar real. Juntamente com as outras colônias britânicas da America do Norte, as 

províncias canadenses temiam a dominância do vizinho poderoso e expansionista ao sul do 

continente. Nesse ínterim, a Grã-Bretanha tinha começado a desmantelar o sistema das 

preferências coloniais que havia propiciado as importações canadenses condições competitivas 

na metrópole. As pequenas colônias separadas estavam profundamente endividadas e eram 

incapazes de prover ou de conseguir no exterior os fundos necessários para seu desenvolvimento 

                                                           

19  Disponível on line em http://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/PreConfederation/ua_1840.html 

Acessado em 09/06/2008. 

 

http://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/PreConfederation/ua_1840.html
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econômico. Diante desse quadro, a solução pareceu ser a criação de um novo mercado que fosse 

de costa a costa. Todavia, estava claro que, devido à facção francesa canadense, um sistema 

unitário não tinha chances de ser bem sucedido (Erk, 2008). 

 O modelo institucional alternativo seria o formato administrativo federal. Assim, foi 

criada a Confederação canadense20, através da assinatura do Ato de 1 Julho de 1867 que instituiu 

o Domínio do Canadá. Foi formada assim uma união entre as províncias, colônias, e territórios 

da América do Norte britânica a fim de estabelecer um novo Estado federal: a Autoridade do 

Canadá, uma autoridade ainda submetida ao Império britânico. Reunindo as províncias de 

Ontário, Québec, Nova Escócia e Novo Brunswick, formou-se a federação canadense sob o Ato 

Britânico Norte-Americano de 1867. O Ato Britânico Norte-Americano estabeleceu o modelo 

parlamentar inglês juntamente com a divisão de poderes (federalismo) como formato 

administrativo. Protegida pela autonomia provincial e liberdade religiosa, bem como pelas 

barreiras lingüísticas e sociais, a população de origem francesa encontraria na federação uma 

maneira manter sua identidade. Contudo, as minorias francesas fora de Québec não obtiveram as 

mesmas garantias. 

A confederação canadense permaneceria como domínio britânico desprovido de 

autonomia administrativa plena, mesmo depois da assinatura do Estatuto de Westminster21 em 

1931. Esse ato do parlamento da metrópole promoveu a transição do império britânico para a 

Commonwealth e conferiu aos domínios uma autoridade legislativa igual a do Reino Unido.  

Depois de firmado o estatuto e ratificadas as legislaturas das antigas possessões inglesas todos os 

                                                           

20 O termo confederação é tradicional e freqüentemente empregado para definir o Canadá.  A expressão “os 
pais da Confederação” é um claro exemplo dessa utilização. Contudo, o termo refere-se mais concretamente ao 
processo político que unificou as colônias nos anos 1860, e não à estrutura política do país. Essa expressão é 
empregada igualmente para dividir a história canadense em dois períodos distintos: “o período pré-confederação” e 
“o período pós-confederação” (que se estende até a atualidade). Embora se continue empregado comumente o termo 
“confederação” para se referir ao Canadá, entede-se que este país seria antes uma federação dotada do princípio 
basilar da indissolubilidade e apresentando distintos níveis de governo com primazia do governo federal sobre as 
províncias. 

 

21  O texto integral do Estatuto de Westminster está disponível on line 
http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1081723  acessado  em 10/06/2008. 

 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1081723
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domínios britânicos se tornariam completamente independentes da Grã-bretanha. Todavia, após 

ser aprovado o estatuto de Westminster contava com duas exceções bastante claras: Canadá e 

Terra Nova. Esta última nunca chegou a ratificar o célebre estatuto, ficando voluntariamente 

submetida à autoridade imperial até o colapso definitivo de seu sistema de governo e derrocada 

econômica ocorrida na segunda metade dos anos 1930. Terra Nova permaneceu como domínio 

britânico mesmo depois da crise, mas logo em seguida se uniria ao Canadá, tornando-se a décima 

província canadense em março de 1949. 

 O Canadá por sua vez, ratificou o estatuto, porém o fez mediante um pedido de que uma 

exceção fosse considerada. O Canadá solicitou a Inglaterra que não lhe fosse concedida a 

independência completa naquele momento, pois o governo federal e as províncias canadenses 

não foram capazes de chegar a um acordo sobre a fórmula que deveria ser adotada para que se 

podesse regulamentar as emendas constitucionais no país (Russel, 2004). Seria necessário mais 

meio século para que esse acordo podesse ser definitivamente realizado. Durante esse período, o 

Parlamento britânico encarregou-se de examinar regularmente as disposições e atos que eram 

aprovados pelo parlamento canadense. Muito embora tal procedimento correspondesse na prática 

apenas a uma formalidade, essa disposição significava que o Canadá era ainda legalmente uma 

colônia22 e não um membro pleno da Commonwealth. Somente em 1982 o parlamento canadense 

solicitou a independência política definitiva do Reino Unido. O Ato Constitucional criava um 

procedimento autônomo de emenda constitucional e acrescentava uma carta de direitos e 

liberdades fundamentais (Canadian Charter of Rights and Freedoms/ Charte canadienne des 

droits et libertés). Esse documento (constituição), contudo, não foi ratificado pela província de 

Québec (Newman, 2004). O resultado desse longo processo foi a criação de um sistema federal 

assimétrico baseado nos dois grandes grupos lingüísticos e culturais presentes no Canadá, ou 

seja, uma federação que apresenta uma grande incongruência entre instituições políticas e a 

estrutura social. Apesar de sua igualdade formal na constituição, Québec e as nove províncias 

restantes do Canadá inglês apresentam distintos padrões no exercício real do federalismo.  
                                                           

22 O Canadá não fez grande alarde do Estatuto de Westminster e permaneceu utilizando as instituições 
britânicas durante um longo período de tempo. O governo canadense não se preocupou em criar elementos 
distintivos ou fortemente caracterizadores da nova nacionalidade. Essa despreocupação contrasta com as sucessivas 
tentativas de Québec de se afirmar como nação. A cidadania canadense não foi oficialmente instituída até 1947.  A 
Suprema Corte canadense só foi considerada a última instância judicial do país em 1949. A bandeira nacional 
canadense data de 1965, enquanto Québec já tinha oficializado a sua bandeira desde 1948! (Balthazar, 1999). 
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A diferença entre o federalismo de júri e as práticas que de fato se verificam na realidade 

política do país bilíngüe corresponde à matéria bastante explorada pelos estudiosos do 

federalismo canadense (Smith, 2003, Gagnon, 1991, Hurley, 2002 in Erker op cit). O centralismo 

político baseado no modelo Westminster do Candá Inglês contrasta com a estrutura mais flexível 

presente em Québec. O lento processo de emancipação e o vazio constitucional, bem como a 

formação de diferentes concepções de política pública se fizeram sentir incisivamente ao longo 

da trajetória política das províncias canadenses também no que diz respeito às relações 

internacionais. 

 Uma análise mais detalhada revela que determinados legados históricos influenciaram 

significativamente a estruturação de um ordenamento político no qual as unidades subnacionais 

canadenses (Notadamente Québec) encontraram condições propícias para o desenvolvimento de 

sua paradiplomacia. Desde o período pré-confederal as províncias eram vistas e entendiam a sí 

mesmas como corpos políticos autônomos responsáveis por extensas áreas de jurisdição. O 

advento da federação em 1867 propiciou uma grande inovação política, entretanto Ontário e 

Québec permaneceram como duas províncias distintas conservando uma grande margem de 

autonomia. Em Québec mais particularmente, a confederação era entendida como se tratando de 

um pacto entre elites políticas de duas comunidades culturalmente distintas que permitia à facção 

francófona estruturar suas instituições políticas de acordo com seus próprios princípios. 

A questão da prerrogativa na condução da política externa representa um grande impasse 

para a federação canadense. O conjunto de textos que compõe a constituição23 não confere às 

províncias o direito de tratar de assuntos externos, mas também não especifica que cabe 

exclusivamente ao governo federal se encarregar dessa função. O processo de formação deste 

país que somente se institucionalizou como estado autônomo, ao romper os últimos laços com o 

                                                           

23 A constituição federal canadense, a exemplo do que se processa com outras antigas possessões britânicas 
como os E.U.A, é uma “constituição não escrita”. Trata-se não de um documento único e extensivo, mas sim de um 
conjunto de textos. No Canadá, a constituição federal é formada pela Lei Constitucional de 1867, pela Lei 
Constitucional de 1982 e pela Carta Canadense de Direitos e Liberdades. A estas três fontes escritas se somam as 
convenções do Parlamento (notadamente o poder de sancionar as leis por parte do governador geral), as 
Prerrogativas Reais (vestígios do poder da coroa britânica que foram reduzidos pela introdução do sistema 
parlamentar) e os Princípios Perambulares ou não escritos (conjunto de disposições presentes no preâmbulo do Ato 
Constitucional de 1867 que ensejam valores fundamentais como o federalismo, o constitucionalismo a democracia, 
o respeito às minorias e a independência da magistratura) dos quais emanam o direito constitucional do país segundo 
o Ministério da Justiça.  
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império britânico na segunda metade do século XX, fez com que durante um longo período 

histórico as províncias fossem consideradas tão capazes de promover as relações internacionais 

quanto o governo central (oficialmente até 1931 o governo canadense não controlava suas 

relações com o estrangeiro). Soma-se a isto a efetiva adoção tardia de uma constituição federal, a 

qual só foi realizada nos anos oitenta e que não foi ratificada por todas as províncias. A 

constituição canadense não discorre claramente a respeito da competência na condução da 

política externa. 

  O não reconhecimento por parte de todas as províncias do monopólio federal da direção 

da política externa faz com que, no Canadá, os tratados internacionais, assinados pelo governo 

central não entrem em vigor automaticamente nas províncias. Estas precisam, devido ao 

ordenamento jurídico em vigor, ratificar esses acordos. A situação complexificou-se a partir de 

2002 quando a Assembléia Nacional de Québec adotou uma resolução que condiciona a vigência 

de todos os tratados federais a seu devido exame, sempre que estes interferirem diretamente na 

esfera de atribuições ou jurisdição da província (Paquin, 2005). Essa situação representa apenas 

um dos muitos resultados de um processo político tenso e controverso que teve início ainda 

durante o período colonial e que foi engendrado na federação canadense ao longo de seu 

processo de institucionalização. 

 

 

Origens da Atuação Externa de Québec: a projeção 
internacional de um não Estado 

 

 
A atuação internacional de Québec data ainda da época dos dois Canadás. Alguns 

membros da Assembléia do Baixo Canadá, mesmo estando ainda subordinados a autoridade 

britânica possuíam o direito de estabelecer relações com o parlamento britânico e com os Estados 

Unidos. Ainda durante o século XIX (em 1822) o governo da província instala seu primeiro 

escritório de representação em Paris. É interessante notar que a esse período o Canadá não 

possuía nenhuma missão se quer no exterior. 

A política de abrir missões comerciais e escritórios de representação no estrangeiro 

continuou sendo levada a diante pelas autoridades quebequenses. Antes da grande depressão de 
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1920 forçar o seu fechamento, Québec contava com outras duas missões na Europa 

(respectivamente em Londres e Bruxelas). Em 1940 é aberto o primeiro escritório quebequense 

de representação comercial e turística em Nova York, dando início a estreita relação 

paradiplomática de Québec com os Estados Unidos24. Esse movimento continuaria alternando 

avanços e recuos até o momento em que passou por um processo de maior institucionalização 

durante os anos 1960. Mais uma vez o contraste entre a província francófona e o Canadá inglês 

se notabiliza.  

 O caso do Canadá, por sua vez, é bem diferente. A situação de país tutelado pelo Reino 

Unido causava uma série de constrangimentos ao exercício pleno de funções de representação 

externa. Dessa forma durante os estágios iniciais da Confederação canadense as questões 

internacionais do novo Estado eram conduzidas pela Grã-Bretanha. As freqüentes dificuldades 

de coordenação das relações do Canadá com Os E.U.A, levaram o governo do então primeiro 

ministro Sir Wilfrid Laurier a criar o Departamento de Assuntos Externos (Department of 

External Affairs) em 1909. Esse órgão funcionou por duas décadas como uma espécie de 

secretaria de Estado que se encarregava de conduzir as relações internacionais do Canadá. 

Porém, durante esse período o governo conservador deu muito mais espaço para as negociações 

comercias internacionais, que foram seriamente afetadas pela grande depressão dos anos 30, 

esvaziando outros dossiês diplomáticos inicialmente pretendidos pelo recém criado 

departamento. 

 Em 1937, o Privacy Concil de Londres estabeleceu que o poder de celebrar tratados 

internacionais firmados pelo Canadá recairia tanto sobre o governo federal, quanto pela 

administração das províncias, segundo a matéria disposta pelo tratado. A competência seria a 

princípio determinada pelo teor do acordo que poderia tocar a esfera de atribuições federal ou 

provincial. 

 A eclosão da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, representou um momento 

crítico para a instituição. Com o conflito na Europa e o envolvimento direto da Inglaterra nas 

hostilidades, o departamento teve mais chances de se estruturar e de abrir mais missões no 

exterior através do estabelecimento de postos diplomáticos nas nações da Commonwealth. 

                                                           

24 Ainda em 1940, a Assembléia Nacional de Québec aprovou uma lei que permitiu a nomeação de agentes 
gerais da província em todos os países estrangeiros com os quais a unidade federada tinha interesse em estabelecer 
relações. 
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Aproveitando essa janela de oportunidade surgida após esse caso, o departamento de assuntos 

externos passou por uma considerável expansão. Terminado o conflito, o Canadá atravessaria o 

processo através do qual veio a se firmar enquanto potência média, passando a abrir 

representações no exterior em período posterior a segunda guerra mundial. Devido a sua 

trajetória peculiar, as relações internacionais desse Estado se pautaram predominantemente pelo 

multilateralismo. 

 Nos Anos 1950 o Canadá passou a estabelecer uma quantidade cada vez maior de 

representações no exterior e integrar os organismos multilaterais surgidos depois da guerra. Esse 

movimento continuou, sendo o Canadá na atualidade um dos países que participa da maior 

quantidade de organizações internacionais. 

 O ativo internacionalismo do Canadá passaria ainda por muitos stops and goes. Ao longo 

de sua trajetória, o departamento sofreu constantes mudanças de prioridade em virtude da 

competição política partidária e da conseqüente alternância entre governos liberais, moderados 

progressistas e conservadores que apresentavam distintas concepções de política externa25. 

Todavia a crescente tecnização da diplomacia canadense conseguiu evitar que suas linhas 

diretoras mais fundamentais fossem totalmente modificadas pela política partidária. O 

departamento seguiu seu caminho até que, sessenta anos após o Canadá obter controle sobre suas 

relações internacionais, finalmente se tornar o Departamento de Assuntos Externos e Comércio 

Internacional em 199326. O DFAIT (Department of Foreign Affairs and International Trade) 

Possui os deputados ministros das duas pastas no comando de suas atividades, sendo 

responsáveis pela gestão de distintas agências encarregadas de tarefas diplomáticas e 

negociações comerciais no exterior. 

 Isso significa que o envolvimento internacional de Québec antecede o próprio 

gerenciamento autônomo das relações externas por parte do governo do Canadá. Diante desse 

quadro, quando Québec buscou mecanismos que possibilitassem uma maior autonomia para 

celebrar acordos, e conduzir sua política externa de modo mais livremente em questões 

                                                           

25 http://www.international.gc.ca/history-histoire/department-ministere/1957-1963.aspx?lang=fra 

26 Uma análise mais detalhada do processo de formação e das diferentes fases pelas quais passou o DFAIT 
pode ser propiciada pela série de estudos publicada pelo Instituto de Administração Pública do Canadá. O material 
fornece aos interessados uma minuciosa história da instituição desde seu estabelecimento.  HILLIKER, John. (1990)  
Canada’s Department of External Affairs: The Early Years 1909-1946 and Coming of Age 1946-1968, Montreal, 
McGill-Queen's University Press, v. 1 and 2. 
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diretamente ligadas a sua esfera de atribuições encontrou, no governo federal, um “adversário” 

muito fraco (Balthazar: 1999). Como foi visto o Canadá obteve maiores condições de se projetar 

no plano político externo depois das transformações propiciadas pela segunda guerra e seus 

desdobramentos. O declínio do domínio colonial britânico depois do conflito deu aos tomadores 

de decisão canadenses condições de implementar uma agenda mais ampla. 

 Se o Canadá viveu o momento decisivo para a sua política externa nessa época, Québec, 

mesmo não sendo um Estado soberano e nem possuindo um nível muito grande de 

institucionalidade para essas questões, já havia desde há muito tempo iniciado as suas incursões 

no exterior. Um outro momento crítico marcaria a emergência da moderna política externa da 

província. Diferentemente do que se processou com o Canadá que teve um fator exógeno 

impulsionando seu crescimento como ator internacional, a paradiplomacia de Québec 

intensificou-se a partir de um movimento ocorrido no interior de suas fronteiras, mas que teve 

sérios desdobramentos em assuntos internacionais. Trata-se da chamada Revolução Tranqüila.  

 

A Revolução Tranqüila e o Surgimento da Moderna “Política 
Externa” de Québec 

 

Embora tendo começado já durante o século XIX, a paradiplomacia quebequense (ou 

diplomacia provincial paralela) somente ganhou maior sentido e propriedade depois do momento 

crítico representado pelos eventos políticos e sociais que se desencadearam nos anos 1960. Essa 

fase da história política de Québec é considerada pelos estudiosos da projeção externa dessa 

unidade subnacional como um momento crucial; o patamar possibilitador da grande atuação 

paradiplomática da belle province. A contradição representada pela existência de uma 

comunidade culturalmente distinta e que apresentava sérias objeções ao modelo político adotado 

âmbito da federação canadense representou um conflito latente que permeia a história do Canadá 

enquanto nação. 

A Revolução Tranqüila corresponde a um dos momentos em que o princípio federal se 

chocou duramente com a busca por maior autonomia, e em grande medida, mesmo com a luta 

política pela soberania por parte de Québec. Essas transformações dos anos 1960 trouxeram as 

crescentes aspirações de autonomia de Québec para a arena política nacional que já era dividida 

por conceitos divergentes de relações federal-provinciais (Riendeau, op cit). As mudanças 
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ocorridas na Société québécoise tradicional tiveram importantes desdobramentos nas relações 

interfederais canadenses. e acabaram por influenciar decisivamente a formação de uma ampla 

agenda paradiplomática desse governo não nacional. Antes de examinar a Revolução Tranqüila 

de modo mais específico é importante que se saiba o estado em que se encontrava a inserção 

internacional de Québec. 

 As transformações desencadeadas nesse período acabariam por potencializar alguns 

fatores que contribuíam desde antes da criação da federação para a busca de conexões externas 

por parte da elite política da província. O ativismo internacional de Québec esteve ligado 

inicialmente a matérias essencialmente pragmáticas como a necessidade premente de manter 

relações econômicas com os Estados Unidos ou de possuir missões na Europa que funcionassem 

como elementos promotores do comércio internacional. Contudo, elementos de afirmação 

cultural e identitária desempenham um papel fundamental no caso da atuação internacional de 

Québec. Essa busca por contatos culturais francófonos no exterior e as pretensões 

independentistas presentes desde a muito no Canadá francês serviram como elemento indutor do 

estabelecimento de vínculos internacionais distintos daqueles estabelecidos pelo governo central 

canadense. 

 O período conhecido pela literatura especializada como Revolução Tranqüila 

corresponde a um momento de destacada importância para a história recente de Québec. A 

expressão mais comumente empregada pelos politólogos, sociólogos e historiadores que se 

dedicam ao estudo desse processo é seguramente modernização. De modo genérico a Revolução 

Tranqüila foi um conjunto de transformações políticas, religiosas, econômicas e sociais que se 

desenvolveu em Québec durante os anos 1960. A expressão Révolution tranquille parece mesmo 

paradoxal e corresponde a forma afrancesada de Quiet Revolution, termo inicialmente 

empregado pela imprensa anglófona (Jornal Globe and Mail de Toronto) 27 para fazer referência 

às mudanças que estavam em curso no Canadá francês. 

 Antes das reformas, Québec era uma nação bastante religiosa de maioria acentuadamente 

católica, em que o poder da Igreja influenciou grandemente muitos aspectos da vida, incluindo a 

                                                           

27  Encyclopédie Canadienne 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006619 

 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006619
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ordem política. A província possuía uma das taxas de natalidade mais elevadas das Américas, e 

uma economia de base predominantemente agrícola. O processo de industrialização mais 

acentuado teve início ainda na segunda metade dos anos 1940 sob os auspícios do governo 

conservador do Partido de União Nacional, mas foi durante os anos da Revolução Tranqüila que 

a economia da província se modernizou. 

A partir do final dos anos 1950, as idéias liberais foram sendo introduzidas lentamente na 

até então tradicionalíssima sociedade québécoise. O primeiro sinal da revolução tranqüila foi 

antes de tudo um fenômeno de rápida secularização. Em um curto espaço de tempo a Igreja teve 

o seu poder secular sensivelmente reduzido em Québec. Essa mudança cultural está fortemente 

ligada ao processo de abertura política ocorrida também durante esse mesmo período. Os valores 

tradicionais defendidos pelos conservadores do partido unionista eram fortemente identificados 

com a Igreja que constituía um de seus principais pilares de sustentação. 

As eleições parlamentares provinciais de 1960 traduziram essa mudança de preferências, 

colocando fim ao domínio do partido unionista através vitória do Partido Liberal de Québec 

liderado por Jean Lesage. Começava assim um processo de reformas políticas e econômicas que 

transformaram a face da província por meio da introdução de um modelo desenvolvimentista de 

matriz keyneseana que promoveu a introdução de uma legislação mais moderna e de uma série 

de medidas de bem estar - social. Essas medidas firmaram as bases do conceito de Estado indutor 

da atividade econômica e provedor de bens e serviços, que guiou a política quebequense durante 

mais de quarenta anos. Logo após a sua chegada ao poder, o partido liberal se ocupou de criar 

condições para a entrada em vigor de seu programa reformista. 

A primeira grande medida adotada pelo PLQ foi a introdução de uma nova lei eleitoral 

mais moderna que abria a possibilidade de controle dos financiamentos de campanha e que 

reduziu a maioridade eleitoral de vinte e um para dezoito anos de idade. No campo da economia 

a adoção de políticas intervencionistas conduziu a um grande processo de estatização das 

empresas produtoras de energia elétrica, através da criação da sociedade Hydro-Québec. 

Medidas semelhantes foram tomadas por parte do governo levando ao estabelecimento de 

empresas públicas em vários setores da economia ligados à exploração de recursos naturais28 na 

                                                           

28 Esse processo teve a destacada participação do futuro primeiro ministro de Québec René Levesque, então 
ministro provincial das Riquezas Naturais. 
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província: (SOQUEM) exploração mineral, (REXFOR), florestas, (SOQUIP), prospecção de 

petróleo. Adotando uma lógica semelhante, o governo provincial criou em 1962 a Société 

Genéralé de Financement (Sociedade Geral de Financiamento). Essa empresa buscava engendrar 

condições para que os investidores quebequenses aplicassem seu capital na sua própria 

economia, dando possibilidade de crescimento ao mercado da província (a SGF, juntamente com 

outras instituições fomentadoras viria a desempenhar um importante papel nas futuras incursões 

paradiplomáticas de Québec como será posteriormente demonstrado). Dois anos depois, em 

1963, Québec consegue, após um período de muita pressão e conflitos com o governo de 

Otawa29 criar o seu próprio regime de contribuição previdenciária (Régie des Rentes du Québec). 

Em 1965 foi fundado, com base no modelo francês, o órgão público Caisse de Dépot et 

Placement du Québec (fundo de Depósito e Investimento de Québec). Este mecanismo passaria a 

funcionar como instituição gerenciadora de fundos institucionais destinada receber somas em 

depósito em conformidade com a lei vigente e de gerir essas aplicações, procurando o 

rendimento ótimo do capital dos seus depositantes, respeitando a sua política de alocação30. 

 No campo educacional ocorreu talvez a maior metamorfose do sistema então vigente. No 

período anterior à Revolução Tranqüila, o sistema de educação provincial (bem como o setor de 

saúde pública) se encontrava sobre interferência direta das instituições religiosas. Após 1961, os 

trabalhos e recomendações da Comissão Parent (promovidas pelo governo liberal) promoveram 

um grande processo de secularização do sistema educacional da província. As instituições de 

ensino mantiveram elementos de natureza católica ou protestante, mas na prática tornaram-se 

estabelecimentos laicos que se conformavam às determinações do Estado. Outra medida radical 

introduzida foi a universalização do ensino básico para os estudantes até os dezesseis anos, 

estabelecendo o francês como única língua oficial em todos os colégios públicos de Québec. As 

reformas seguiram. Foram assim implantadas na província instituições de ensino técnico e 

profissionalizante, os Collèges d’enseignement général et professionnel- CEGEPS (1967). O 

                                                           

29 O motivo da turbulência política foi justamente o fato de o governo canadense ter aprovado no 
Parlamento nesse mesmo ano, a criação do sistema de previdência nacional. A insistência de Québec em criar seu 
próprio sistema de contribuições foi alvo de grande polêmica, mas o governo central acabou por autorizar que 
Québec estabelecesse sua previdência. 

30 Caisse De Dépôt et  Placement  Du  Québec (2006), Codification administrative : Loi Sur La Caisse De 
Dépôt  et Placement  Du  Québec,  disponível on line em : 
http://www.lacaisse.com/fr/gouvernance/Documents/loi_Caisse_nov_2007_fr.pdf 

 

http://www.lacaisse.com/fr/gouvernance/Documents/loi_Caisse_nov_2007_fr.pdf
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ponto culminante das mudanças implementadas foi a criação da rede de universidades 

provinciais (Université du Québec). Esses estabelecimentos objetivavam oferecer um ensino 

superior com perfil diferenciado dos padrões federais; mais adaptados às necessidades 

econômicas de Québec.  

 Finalmente no campo jurídico a legislação antiquada até então em vigor passou por um 

grande aperfeiçoamento. O ordenamento passou a garantir às mulheres direitos de propriedade e 

de transações legais idênticos aos dos homens. Outra grande inovação foi a introdução do direito 

do divórcio. Em 1964, uma nova legislação trabalhista (Code du Travail) foi instituída na 

província, regulamentando o direito de greve dos trabalhadores dos setores público e privado e 

assegurando aos mesmos mais garantias trabalhistas. 

 O processo de modernização do Québec foi acompanhado de um movimento cultural que 

promovia a afirmação dos conteúdos étnico-linguísticos do enclave francófono da federação 

canadense. Essa revalorização da identidade local aliada ao crescente desenvolvimento 

econômico forneceu munição ideológica para o nacionalismo provincial. Foi durante a 

Revolução Tranqüila que se solidificou a concepção segundo a qual os “québécois” 

(terminologia que passou a ser mais comummente empregada para substituir a expressão français 

canadien) deveriam prestar lealdade a seu governo provincial antes de qualquer outro corpo 

político, inclusive o governo federal canadense. Com isso a busca por uma maior autonomia 

ganhou significativo impulso. 

 A opinião pública de Québec exigia que seu governo tomasse um posicionamento cada 

vez mais pro ativo e que buscasse explorar essa conjuntura “revolucionária” para conseguir 

largas concessões do governo federal. Efetivamente Lasage e seus aliados foram muito 

habilidosos em explorar politicamente a situação e conseguiram fazer com que Québec obtivesse 

o direito de não ser enquadrado em um número razoável de projetos federais que estavam em 

curso nessa época. A unidade subnacional pode então criar e gerenciar seus próprios programas. 

Direito esse que não foi estendido às demais províncias do Canadá. Isso deixou as elites políticas 

liberais quebequenses em condições de usufruir imensamente desses eventos se mantendo por 

mais tempo no poder. Essa efervescência nacionalista na província francófona em conjunto com 

a mudança de hábitos; costumes e a modernização da economia e do aparelho de Estado de 

Québec contribuíram decisivamente para o surgimento de um novo parâmetro de atuação 

externa. 
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A inserção internacional dessa unidade subnacional é considerada pelos analistas que se 

dedicam ao estudo das estratégias paradiplomáticas como resultado do desejo de crescimento e 

do avanço do nacionalismo que caracterizou Revolução Tranqüila. As transformações políticas 

sofridas por Québec tiveram sérios impactos sobre suas relações exteriores. O aumento da 

participação do Estado Québécois afetou bastante a projeção internacional da província. Gordon 

Mace e Louis Balthazar afirmam que :  

 

«… le mouvement de présence internationale du Québec qui s’amorce 
au début des années soixante. Les relations extérieures du Québec de l’ère 
moderne prendront dès lors une ampleur sans précédent sous la poussée 
conjuguée de la modernisation et du nationalisme de la société québécoise, 
combinée à une interdépendance de plus en plus incontournable. »31  

 
 

Juntamente com a adoção de novas políticas públicas no nível doméstico, o governo 

recém eleito passava a tomar iniciativas que deixavam claro que estava a ponto a mudar também 

no plano da inserção internacional da província. Logo depois que Lasage assumiu o governo de 

Québec procurou estabelecer contatos internacionais diretos. Em 1961, o governo de Québec 

abriu as chamadas “Maisons du Québec” em Paris, Londres e em Nova York. Entretanto, quando 

a província sinalizou sua intenção de assinar acordos culturais e educacionais com a França, 

Ottawa interveio, afirmando que poderia haver apenas um interlocutor em assuntos envolvendo 

países estrangeiros. Québec não foi dissuadido de seu intento e continuou a manter sua presença 

internacional, estabelecendo delegações do departamento de turismo, escritórios de promoção 

cultural, e outras representações no exterior em pontos estrategicamente definidos. Destacam-se 

nesse período as iniciativas de paradiplomacia cultural ou identitária estabelecidas por Québec e 

os acordos de cooperação educacional com o governo da França através da atuação do Ministério 

de Assuntos Culturais de Québec. Progressivamente o governo provincial criou uma agenda 

internacional que passaria a contar depois de alguns anos com seu próprio gabinete ministerial e 

infra-estrutura departamental.  
                                                           

31  “o movimento de presença internacional de Québec começa no início dos anos 60. “As relações externas 
de Québec na era moderna tomarão, portanto uma amplitude sem precedentes sob o impulso conjunto da 
modernização e do nacionalismo da sociedade quebequense, combinada a uma interdependência cada vez mais 
incontornável” Louis Balthazar, Louis Bélanger, Gordon Mace et al. (1993), «Trente ans de politique extérieure du 
Québec 1960-1990 ». Sillery, Éditions du Septentrion. 
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 O discurso pronunciado durante a reunião consular de 12 de abril 1965 pelo então vice-

primeiro ministro e ministro da educação de Québec Paul Gèrin–Lajoie é frequentemente visto 

pelos autores (Paquin, 2004, Mace et al, 1996, Balthazar,1993, Lachapelle e Paquin 2003) como 

o começo do processo que conduziu ao envolvimento deste governo subnacional no concernente 

a acordos internacionais de modo mais sistemático. A partir desse pronunciamento começou a se 

desenvolver em Québec o conjunto de princípios e de práticas de política externa 

(paradiplomáticas para ser mais exato) que ficou conhecido como Doutrina Gèrin–Lajoie.32 

(Paquin, 2004 b). O discurso do ministro estabelece os fundamentos da atuação internacional de 

Qébec, tomando como referência o princípio de prolongamento externo das competências 

domésticas. Tal como pode ser visto no seguinte fragmento: 

 
« Au moment où le Gouvernement du Québec prend conscience de sa 

responsabilité dans la réalisation du destin particulier de la société québécoise, il n'a 
nulle envie d'abandonner au gouvernement fédéral le pouvoir d'appliquer les 
conventions dont les objets sont de compétence provinciale. De plus, il se rend bien 
compte que la situation constitutionnelle actuelle comporte quelque chose d'absurde. 

Pourquoi l'État qui met un accord à exécution serait-il incapable de le négocier 
et de le signer lui-même? Une entente n'est-elle pas conclue dans le but essentiel d'être 
appliquée et n'est-ce pas à ceux qui doivent la mettre en oeuvre qu'il revient d'abord 
d'en préciser les termes? 

En ce qui concerne les compétences internationales, la Constitution 
canadienne est muette. Si l'on excepte l'article 132, devenu caduc depuis le Statut de 
Westminster de 1931, il n'est dit nulle part que les relations internationales 
ressortissent uniquement à l'État fédéral. Ce n'est donc pas en vertu du droit écrit, mais 
plutôt de pratiques répétées depuis 40 ans, que le gouvernement central a assumé 
l'exclusivité des rapports avec les pays étrangers. 

Il fut un temps où l'exercice exclusif par Ottawa des compétences 
internationales n'était guère préjudiciable aux intérêts des États fédérés, puisque le 
domaine des relations internationales était assez bien délimité. 

Mais de nos jours, il n'en est plus ainsi. Les rapports interétatiques concernent 
tous les aspects de la vie sociale. C'est pourquoi, dans une fédération comme le Canada, 
il est maintenant nécessaire que les collectivités membres, qui le désirent, participent 
activement et personnellement à l'élaboration des conventions internationales qui les 
intéressent directement. 

Il n'y a, je le répète, aucune raison que le droit d'appliquer une convention 
internationale soit dissocié du droit de conclure cette convention. Il s'agit des deux 
étapes essentielles d'une opération unique. Il n'est plus admissible non plus que l'État 
fédéral puisse exercer une sorte de surveillance et de contrôle d'opportunité sur les 
relations internationales du Québec. 

                                                           

32 Para uma visão mais sistemática e bem detalhada desse processo ver: PAQUIN, Stéphane  «Histoire des 
Relations Internationales du Québec», VLB, 2004. 
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À côté du plein exercice d'un jus tractatuum limité que réclame le Québec, il y a 
également le droit de participer à l'activité de certaines organisations internationales de 
caractère non politique. Un grand nombre d'organisations interétatiques n'ont été 
fondées que pour permettre la solution, au moyen de l'entraide internationale, de 
problèmes jugés jusqu'ici de nature purement locale »   

(Pronunciamento do Ministro da Educação M. Paul Gérin-Lajoie aos membros 
do Corpo Consular. Montreal, abril. 1965) 33  

 

 A doutrina de Gérin-Lajoie legitimou a presença internacional do governo provincial.  

Desde sua concepção, ela tem sido a base fundamental; a linha diretriz que orienta os 

formuladores de política e tomadores de decisão da província no envolvimento externo de 

Québec, estabelecendo sua maneira de atuação fundamental. O pronunciamento do ministro 

Gérin-Lajoie explicitou a natureza da necessidade de contatos internacionais e fornecia a 

justificação para o estabelecimento de uma paradiplomacia baseada em questões identitárias. Os 

princípios explicitados por Lajoie para o engajamento internacional da província demandavam o 

estabelecimento dos poderes necessários a sua efetiva aplicação. Em outras palavras, pediam a 

estruturação de um aparelho institucional encarregado da promoção destas atividades. 

 O fundamento constitucional evocado para as atividades do futuro Ministério de 

Relações Internacionais de Québec indicado por Paul Gérin-LaJoie, é justamente o fato de a 

constituição do Canadá não determinar explicitamente que a política estrangeira fica restrita 

exclusivamente ao nível federal. Durante a maior parte da história do Canadá a direção das 

relações exteriores, notadamente no que diz respeito à realização de acordos internacionais com 

outras nações nos termos do direito internacional, ficou reservada a coroa britânica através do 

um recurso a chamada Royal Prerogative, em consonância com os princípios da Constituição 

não escrita da Grã-Bretanha. Ao mesmo tempo, a aplicação das obrigações do tratado para o 

direito interno tornou-se uma questão constitucional pouco tempo depois de que foi adquirida a 

nacionalidade canadense. Parte desse contencioso foi resolvido pelo conselho em Londres por 

ocasião convenções de trabalho de 1937. O Conselho (Privacy council) optou pelo escrupuloso 

cumprimento a divisão federal de competências entre o parlamento e as legislaturas provinciais 

no Ato Britânico Norte-Americano de 1867, que viria a se transformar no ato de Constitucional 

                                                           

33 Fonte: Ministério das Relações Internacionais de Québec, julho de 2008. 
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de 1867. Entre esse período e a adoção da carta de 1982 (que apesar dos avanços introduzidos 

também não discorre claramente sobre a questão) ocorreu um grande hiato do qual poderam tirar 

partido as províncias canadenses para desenvolver atividades internacionais correlatas à sua 

esfera de competências. 

 Dessa maneira os tratados internacionais foram deixados de fora e continuam, em grande 

medida, ausentes do ordenamento jurídico do Canadá. Eles não têm validade até que suas 

disposições sejam incorporadas dentro da legislação federal, provincial ou em ambas as esferas 

administrativas de acordo com a jurisdição e a matéria que é objeto dos tratados celebrados pelo 

Canadá enquanto Estado Nacional. Jogando estrategicamente com esse vazio constitucional, os 

tomadores de decisão e formuladores da política externa de Québec encontrariam o espaço que 

necessitavam para dar seqüência a seu projeto. Dessa forma, tornou-se possível para Québec 

resistir mais a pressão do governo central e implementar medidas que em uma ordem federal 

mais clássica seria virtualmente impossível. 

 Assim, em 1967 a Assembléia Legislativa de Québec (ou Assembléia Nacional como é 

chamada) aprovou por unanimidade o ato de fundação do Ministério de Assuntos Estrangeiros. A 

lei reformava o antigo Ministério de Ralações Federal-provinciais, dotando esse órgão dos 

elementos necessários para a promoção das relações internacionais da província34. Com esse 

instrumento aprovado pelo parlamento, o MAIQ (Mistére des Affaires Internationales du 

Québec), passava então a incorporar o antigo MAFP (Ministère des Relations Fédérales-

Provinciales), sendo dessa forma encarregado de três atribuições fundamentais: relações 

internacionais, cooperação com o exterior e assuntos federal-provinciais. A coabitação das pastas 

de relações internacionais e assuntos federal-provinciais no mesmo ministério prosseguiria por 

mais dezessete anos, até a reforma ministerial de 5 de Março de 1984, quando foi aprovada uma 

resolução que definia que essa agência governamental passaria a se chamar Ministério de 

Relações Internacionais de Québec (Mnistère Des Relations Internationales du Qébec, ou MRI 

como é frequentemente referido) encarregando-se da condução das relações da província com o 

estrangeiro, contando com a colaboração de outros ministérios e agências governamentais em 

                                                           

34  Uma legislação específica e recursos materiais e organizacionais previstos no seu próprio ato de criação. 
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matérias específicas. Essa instituição passou por um rápido crescimento aumentando 

consideravelmente o seu aparato técnico e seu orçamento nos anos que se seguiram.   

Alguns fatores tornaram possíveis a Québec avançar tanto no campo da projeção externa, 

criando inclusive um aparelho institucional destinado a esse objetivo específico. O primeiro 

(acima já discutido) é a maneira como se deu a estruturação da ordem federal no país. A 

obtenção de autonomia gradual do Império britânico conduziu a uma solução federal particular 

que combina a manutenção de uma monarquia em termos formais, o pertencimento a uma 

comunidade de Nações (Commonwealth) e uma ordem federal com dois distintos níveis de 

governo com atribuições definidas apenas em termos gerais. Essa alternativa política adotada 

contava com dois pontos problemáticos: províncias com amplas competências na administração 

pública e a falta de unidade cultural. O primeiro problema levou à formação de um tipo de 

federalismo muito descentralizado e extremamente tolerante, onde os governos provinciais 

gozam de uma razoável margem de manobra para a elaboração e a implementação de políticas 

públicas. 

 O segundo ponto corresponde a um dilema fundante da ordem política do país e marca 

todo o processo de institucionalização política canadense. Quando o Canadá conduzia relações 

bilaterais com os Estados Unidos ainda antes da assinatura do Estatuto de Westminster, esse país 

era oficialmente um domínio imperial britânico, sendo, portanto desprovido de autonomia para 

conduzir suas relações internacionais. Mesmo que o governo federal canadense tenha obtido sua 

independência e detenha formalmente o tradicional poder de celebrar tratados com outros 

Estados Nacionais, entende-se e é aceito que no Canadá o governo central não se engaja 

unilateralmente em tratados internacionais cujas políticas afetam a jurisdição provincial. Porém, 

um dos principais legados do processo de formação nacional da federação canadense foi 

justamente a estruturação de uma esfera de competências das províncias bastante extensa. Dessa 

forma, o governo de Québec tem encontrado, sem muitas dificuldades, condições que viabilizam 

o enquadramento de sua atividade paradiplomática em questões que recaem sob a jurisdição 

provincial (Levine, 2006).  

Uma das principais agendas paradiplomáticas que entra nessa fórmula é sem dúvida a 

participação de Québec em organizações internacionais francófonas. A Doutrina Gérin-Lajoie 

devota especial atenção aos contatos culturais internacionais. Esse ponto remota ao dilema 
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fundante da defesa do elemento cultural distinto desta unidade subnacional. Esse elemento 

representa o portal de entrada de Québec na dinâmica que conduziu ao atual estado de sua 

projeção internacional. Durante o período da Revolução Tranqüila Québec começou a participar 

ativamente das reuniões da ACCT (Agência de Cooperação Técnica e Cultural), que 

posteriormente se transformaria na organização internacional da francofonia congregando 25% 

dos países membros da Organização das Nações Unidas. Québec conseguiu efetivamente tornar-

se membro da ACCT em 1970, porém, devido a sua condição de Estado não soberano teve que 

se submeter a uma série de restrições. Apesar dos atritos ocorridos entre Québec e Otawa, em 

virtude desses acontecimentos a unidade federada e o governo central mantiveram uma 

convivência relativamente pacífica guiada por interesses de caráter pragmático.    

 

Conseqüências Intranqüilas 

 
O advento da Revolução Tranqüila propiciou além da modernização da sociedade uma 

acentuada divisão entre indepedentistas e federalistas “autonomistas”. Entre essas duas 

perspectivas existiam muitas variações, perfazendo um largo continum entre os posicionamentos 

mais extremos. Significativa parcela dos soberanistas advogava em favor da manutenção de 

determinados vínculos com o Canadá mesmo se fosse alcançada a independência (moeda 

comum, permanencia na Commonwealth, etc.). Outros pregavam abertamente a ruptura total 

com a federação canadense. Entre os federalistas ocorria algo muito semelhante. Enquanto um 

grupo preconizava a criação de um conjunto de políticas que garantisse autonomia a todas as 

províncias de modo irrestrito e não apenas a Québec, outra vertente era a favor de que Québec 

fosse tratado como um membro à parte da federação; uma província dotada de diferentes 

instituições e legislação própria devido a seu status cultural distinto. 

 Essas clivagens atingiram o ponto culminante durante a chamada Crise de Outubro 

(1970). A FLQ Front de Libération du Québec (Frente de Libertação do Québec), uma 

organização separatista radical levou a cabo um conjunto de ações terroristas (Levine, op. Cit.) 

contra alvos civis e políticos (seqüestros, atentados à bomba e assassinatos). Esses atos 

provocaram grande comoção em Québec e principalmente no Canadá inglês. A violência dos 

atentados foi extremamente contraproducente para os radicais, levando os soberanistas 
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moderados e os federalistas quebequenses a condenarem mutuamente as ações da FLQ. A 

organização começou a ser desmantelada pelas forças de segurança logo em seguida. Diante do 

crescente número de ataques e raptos de autoridades, o governo provincial solicitou formalmente 

a intervenção federal em 15 de outubro. O Governo do então primeiro ministro canadense, Pierre 

Trudeau reagiu com todo o rigor, tomando medidas duras contra os extremistas que foram 

enquadrados em leis marciais (Vipond, 2004). Pela primeira vez em tempos de paz o War 

Measures Act foi empregado no Canadá. Assim, tropas federais foram enviadas a Québec, sendo 

auxiliadas pelas próprias autoridades policiais da província (Sûreté du Québec) no encalço as 

células da FLQ, culminando na prisão de cerca de quinhentas pessoas sabidamente pertencentes 

ou suspeitas de integrar a facção. Os eventos da Crise de Outubro ajudaram a galvanizar a perda 

de suporte aos movimentos separatistas radicais, dando margem ao crescimento e ganho de apoio 

as alternativas soberanistas no campo político. 

O movimento nacionalista quebequense viveu um novo momento com a subida ao poder 

depois das eleições de 1976 do Partido Québécois liderado pelo seu fundador, o carismático 

político independentista René Lévesque. O PQ havia sido criado por dissidentes liberais 

capitaneados por Lévesque em 1967 com o princípio fundamental de conquistar a soberania para 

Québec. Mesmo com essa matriz ideológica soberanista os membros do PQ entendiam 

claramente que não seria possível alcançar a independência nem em curto prazo e nem tampouco 

por meio de soluções radicais. O partido chegou ao poder com um programa baseado no governo 

responsável e desprendendo uma quantidade significativa de recursos políticos para convencer o 

eleitorado de que o federalismo canadense era defeituoso e incompatível com as ambições de 

Québec. 

 Essa estratégia visava à emancipação gradual de Québec que teria como principal 

objetivo a promoção da possibilidade para o referendum sobre a independência. Uma vez no 

governo, Lévesque passou a alternar momentos mais agressivos; abertamente soberanistas com 

outros em que apresentava uma postura mais autonomista e até federalista, tudo de acordo com 

as conveniências políticas reinantes. Entretanto, a busca pela soberania continuava como 

principal objetivo político da agremiação que via na possibilidade de emancipação da província a 

chance de se converter na elite dirigente de um novo país obtendo benefícios políticos fabulosos. 

Assim, durante esse período, as iniciativas de Québec no estrangeiro assumiam cada vez mais 

contornos de protodiplomacia. Os líderes do PQ buscavam sistematicamente o apoio para a sua 
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causa no exterior sendo bem recebido, sobretudo pela França. Na verdade essa ligação especial 

era vista pelos tomadores de decisão provinciais como conseqüência natural da projeção 

internacional de Québec. Essa estreita relação tinha começado ainda durante a o governo de do 

General DeGaulle. Visando aumentar a sua influência, a França já tinha fornecido suporte às 

iniciativas paradiplomáticas de Québec desde os anos 1960. As declarações favoráveis à criação 

de um Estado independente em Québec, feitas pelo presidente francês em favor da criação de um 

Estado independente em Québec geraram alguns embaraçosos incidentes diplomáticos35. 

A busca por suporte internacional para a causa independentista alternava momentos de 

maior e menor intensidade e o PQ não foi tão bem sucedido quanto esperava nessa empreitada.  

Depois de ter fracassado em conseguir apoio dos Estados Unidos para a criação de um país livre, 

Lévesque e o Parti Québécois continuaram a empreender medidas paradiplomáticas, buscando 

porém, uma providencial neutralidade dos EUA sobre a questão do referendum. 

 A derrota no plebiscito por larga margem (60% dos eleitores votaram a favor da 

permanência na federação) não impediu que o governo de Québec continuasse a empreender 

iniciativas paradiplomáticas no exterior com variados propósitos, mas já apresentando uma clara 

guinada rumo à paradiplomacia econômica e comercial. A crescente atividade estrangeira de 

Québec, mesmo que estivesse mais limitada a questões fundamentalmente econômicas de caráter 

mais pragmático, levou as tensões com o governo central. De maneira, que durante esse período, 

aumentam muito as divergências e as desconfianças mútuas entre os dois governos, afetando 

significativamente a cooperação entre Québec e Otawa. 

 O governo canadense considerava que a permanência do PQ no poder correspondia a um 

elemento preocupante devido às suas incursões internacionais vistas muitas vezes como 

elementos protodiplomáticos, isto é, como se tratando de um conjunto de esforços diplomáticos 

de um GNC que teriam por objetivo reunir as condições necessárias ao reconhecimento de sua 

soberania. A derrota dos independentistas no referendum selou o destino eleitoral do PQ nas 

eleições seguintes e o Partido Liberal voltou ao poder junto com a visão autonomista. O novo 

                                                           

35 Notabiliza-se dentre esses incidentes o entusiástico brado de “Vive le Québec libre!”, proferido por 
DeGaulle durante um pronunciamento público realizado em Montreal em julho de 1967, quando por ocasião de 
visita oficial do chefe executivo francês ao Canadá.  
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governo manteve relações mais próximas do poder central (sobretudo durante o governo de 

Daniel Jhonson), estabelecendo canais de comunicação e se servindo dos instrumentos da 

diplomacia federal em países onde Québec não dispunha de condições de manter missões 

permanentes. A condução dos assuntos externos não sairia em absoluto da ordem do dia, mas os 

esforços pelo reconhecimento da soberania de Québec por nações estrangeiras não se constituiria 

mais em um objetivo a ser alcançado. 36 

 Nova tensão ocorreria em 1994 quando o PQ voltou ao poder. Jacques Perizeau, o novo 

primeiro ministro tinha um posicionamento ainda mais radical que o de Lévesque no concernente 

à idéia de soberania. Ele prometeu um referendum para o mais rápido possível. As autoridades 

federais viram nas pretensões de Perizeau as possibilidades de deflagração de uma crise 

institucional e o retorno das tentativas de angariar apoio internacional para a criação de um novo 

Estado e se mantiveram alerta. Todavia, com o crescimento da pressão da opinião pública, o PQ 

abandonou a sua investida soberanista mais extremada. O governo então se empenhou em 

efetivamente propor um referendum, mas apenas depois de conseguir concluir negociações para 

que o Canadá oferecesse uma espécie de apadrinhamento político e parceria econômica na 

eventualidade de o resultado do referemdum ser favorável à independência. 

 A Situação permaneceu bastante tensa entre Québec e o governo federal até a consulta 

popular ser realizada em outubro de 1995. Diferentemente do que se processou em 1980, o 

resultado das urnas revelou uma diferença mínima a favor da permanência de Québec na 

federação. Contrariando as expectativas do governo de Otawa, 49.4% dos votos foram favoráveis 

à independência, mesmo que sob os auspícios do Canadá. Como conseqüência Perizeau acabou 

por renunciar ao cargo, mas o governo de Québec, ainda sob controle do PQ, pode desfrutar de 

grande popularidade e continuar as iniciativas paradiplomáticas de Québec que passaram a ser 

ainda mais apresentadas como continuação das políticas de desenvolvimento econômico 

regional. 

                                                           

36 Na verdade mesmo durante o governo do Parti Québécois não havia consenso entre os tomadores de 
decisão a respeito das medidas protodiplomáticas. Uma ala mais moderada do PQ se identificava com a 
paradiplomacia como elemento de promoção da identidade distinta de Québec e instrumento de política comercial.  
Outro grupo era favorável a iniciativas de caráter protodiplomático. 
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Durante os anos 90 a construção contextual alterou-se significativamente. Pouco tempo 

antes a crise fiscal dos anos 1980 levou alguns dos mais importantes países do mundo a adotar 

políticas monetárias ortodoxas, cortar gastos públicos e conduzir processos de privatização. 

Essas medidas assinalavam o retorno do pensamento liberal que preconizava a diminuição do 

papel do Estado na economia e traziam consigo a desregulamentação dos mercados como 

mecanismo promotor das iniciativas dos particulares. Juntamente com essa mudança de 

paradigma o aumento do processo de internacionalização da economia, a criação e o 

desenvolvimento de um bloco de integração regional na América do Norte trouxeram uma nova 

dinâmica para a projeção internacional de Québec. 

 Essa época também marca a passagem de uma paradiplomacia cultural ou identitária 

para uma nova forma de atuação mais pragmática e voltada para questões de mercado tais como 

a busca de investimentos diretos. Todo esse quadro aliado à crescente perda de força do 

separatismo provincial que veio a se processar durante os anos que se seguiram (mesmo depois 

do resultado do referemdum de 1995) fez com que o governo de Québec passasse a adotar no 

mais das vezes um conceito de nação mais compatível com a federação canadense. As 

transformações do sistema internacional aliadas às mudanças políticas domésticas que tiveram 

lugar nesse período levaram à necessidade da adoção de novas estratégias. Esse processo se 

refletiu também na atuação externa da Belle province.    

Diante do que foi discutido, a próxima sessão busca fornecer uma análise desses câmbios, 

levando em consideração elementos historicamente construídos, as preferências dos atores 

políticos envolvidos e os constrangimentos impostos pelo contexto internacional. Essa análise 

busca demonstrar que em virtude da presença de importantes legados históricos, ao ser 

confrontado com uma nova realidade o agente estudado (governo provincial de Québec) buscou, 

tanto quanto possível em uma ordem interdependente e complexa, conceber uma estratégia capaz 

de reelaborar elementos tradicionais de sua atividade paradiplomática e se adequar as novas 

necessidades trazidas pelos fluxos integrados do mercado e da política internacional.   
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Capítulo II - Da Paradiplomacia Identitária a 
Paradiplomacia Comercial: cooperação e 
conflito no mundo em transformação 

 

Interdependência e Paradiplomacia 
 

A literatura acadêmica sobre o tema concorda que o desenvolvimento da paradiplomacia 

corresponde a um fenômeno sensivelmente acentuado pela mundialização e pela 

interdependência complexa. A intensificação da globalização econômica impacta sobre a cultura 

nacionalista de unidades infraestatais minoritárias, como é o caso de Québec. Esse fenômeno 

momento afeta todo o sistema político internacional, através do aumento da vulnerabilidade e da 

interligação entre os atores políticos, leva os governos subnacionais, a redefinir suas estratégias 

como propósito de maximizar seus objetivos tirando o máximo proveito possível dessas 

transformações. Uma das conseqüências políticas mais comuns desse processo é a formação dos 

blocos de integração regional. Esses empreendimentos de política internacional, apesar de suas 

muitas dessemelhanças apresentam um elemento comum: a tentativa de conciliar e equilibrar, 

por meios de acordos multilaterais, a paradoxal necessidade de manutenção da soberania e de 

participação ativa no processo de globalização que aflige o Estado-Nacional contemporâneo. 

Essas organizações regionais internacionais fornecem aos estados a possibilidade de participar 

ativamente do processo de internacionalização da economia e simultaneamente manter algum 

grau de soberania dentro de um contexto de interdependência cada vez maior. 

  

Vistos pelos analistas como conseqüência do processo de transformação do Estado 

contemporâneo, fenômenos como o surgimento da governança transnacional e a formação de 

blocos econômicos potencializam as atividades desenvolvidas através das chamadas fronteiras 

porosas (Aldecoa, 1994), provocando o adensamento das relações transfronteiriças. Estas, por 

sua vez, são identificadas como fatores de incentivo relevantes para a ocorrência da 
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paradiplomacia. Dentro dessa perspectiva é que no bojo dos esforços integracionistas os 

governos infra-estatais têm buscado, gradualmente, mecanismos que lhes permitam uma inserção 

internacional que se mostre dotada de uma maior eficiência para a consecução de seus objetivos. 

Tais ações racionalmente empreendidas se processam em um ambiente institucional onde 

abundam conexões entre os diferentes níveis de governos, organizações internacionais e atores 

não estatais. Essa abundância de conexões muito embora seja rica do ponto de vista da 

identificação do fenômeno, torna particularmente difícil a sua explicação. 

 Diante desse complexo quadro, uma alternativa possível seria o isolamento de uma 

temática de pesquisa referente à atividade internacional de regiões com o propósito de refinar a 

análise. Esse instrumento heurístico uma vez empregado não ignora em absoluto as diferentes 

facetas da atividade paradiplomática que como já foi explicitado se interrelacionam dentro de um 

imbricado jogo de poder. No caso aqui tratado a dimensão propriamente comercial ou econômica 

da paradiplomacia quebequense é privilegiada por representar uma adequação dessa unidade 

subnacional às metamorfoses do cenário internacional e uma resposta as mudanças ocorridas na 

política doméstica (de Québec e do Canadá) ocorridas nos últimos anos. Para levar adiante essa 

separação metodológica, a dimensão estratégica dos atores subnacionais diante de momentos 

críticos que afetam a ordem institucional em que eles estão envolvidos precisos ser levada em 

consideração. 

 

 
 
 
Estratégias Paradiplomáticas, Momentos críticos e Aparato 
Institucional 

 
A ação racionalmente orientada dos atores políticos é, a despeito do contencioso teórico 

que envolve a própria idéia de racionalidade (larga ou restrita), uma das categorias mais 

importantes para ciências sociais e um elemento particularmente relevante para a Ciência 

Política. A racionalidade dos atores e o comportamento maximizador correspondem a um 

pressuposto analítico extremamente importante para a disciplina. Após anos de hegemonia de 
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perspectivas do tipo thin rationality, algumas abordagens mais contemporâneas oferecem uma 

visão mais ampla sobre este conceito. 

Para a literatura mais recente, a ação racional consiste em uma noção mais complexa e 

diversificada de racionalidade que se projeta para além do pressuposto clássico da lógica 

instrumental. Essa abordagem não rejeita a visão utilitarista presente na atividade política, mas 

procura identificar fatores contingentes que interferem na formação e mudança das preferências 

dos agentes políticos. A perspectiva neo-institucional combinada mostra que é possível perceber 

uma interação dinâmica e relacional entre Agência e Estrutura. No estudo da paradiplomacia 

especificamente, essa visão pode revelar como estratégias do governo subnacional são 

constrangidas por fatores institucionais.  

A natureza, ou o formato do modelo federal e dos blocos regionais é de fato relevante 

para o entendimento desse fenômeno político. Estes elementos juntamente com outras 

instituições desempenham um importante papel nas medidas paradiplomáticas. O aparato 

organizacional desenvolvido por um GNC para se encarregar de sua inserção internacional 

corresponde a um fator crucial para na determinação dos limites e possibilidades do 

envolvimento externo de uma dada unidade subnacional. 

 A presença de um corpo burocrático profissional destinado a gerir as incursões 

paradiplomáticas representa um fator chave (muito embora não seja determinante em todos os 

casos) na continuidade e eficiência das relações internacionais de um governo local. Entretanto 

os ramos de governo envolvidos na condução da política externa apresentam, como qualquer 

organismo oficial, uma imbricada estrutura de poder e complexa cadeia de responsividade. Esses 

pontos são particularmente problemáticos no caso de unidades infra-estatais, pois, existe o 

componente das relações entre as esferas de administração local e central que não raro 

apresentam impasses e cooperação, dependendo da matéria em apreço. 

Devido ao largo espectro das atividades correlacionadas com a paradiplomacia, os atores 

não estatais devem ser levados em consideração na análise do aludido fenômeno. Estes agentes 

são efetivamente responsáveis pela produção de muitos inputs políticos, influenciando os 

governos municipais, estaduais ou provinciais a agir no estrangeiro com vistas a maximizar os 

seus próprios ganhos potenciais. A investigação de atores extra-estatais envolvidos na promoção 
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de medidas paradiplomáticas representaria por si só um programa de pesquisa. Mas, as ligações 

entre o Estado e o setor privado em questões de inserção econômica internacional são por demais 

relevantes para não serem consideradas no estudo desse fenômeno. A pardiplomacia econômica 

e comercial não corresponde à matéria exclusivamente governamental. A despeito da 

predominância do Estado, estratégias neo corporativas podem ser observadas no caso de 

governos subnacionais que foram bem sucedidos em criar sua própria política externa 

(Crieckmans, 2008, Lacahpelle e Paquin, 2003) 

Analistas políticos trabalhando com o institucionalismo histórico têm se dedicado ao 

entendimento do processo de formação de preferências e as mudanças institucionais durante 

momentos críticos que podem conduzir os atores políticos á longas trajetórias de 

desenvolvimento, as quais são difíceis de serem revertidas (Pierson, 2000, Thelen 1999). Assim, 

as idéias de path dependence e formação das preferências possuem grande relevância sobre a 

produção dos resultados políticos. O institucionalismo da escolha racional oferece uma base para 

modelar as escolhas dos atores durante os momentos críticos. Aplicado em conjunto com a 

abordagem histórica, esse paradigma pode auxiliar na compreensão e explicação das decisões 

tomadas pelos atores enquanto escolhas feitas deliberadamente em um dado contexto 

institucional. 

A paradiplomacia é um claro exemplo de fenômeno político desenvolvido através de 

longas trajetórias engendradas historicamente. Da mesma forma, os momentos críticos 

provenientes do sistema político internacional, bem como da dinâmica política interna podem 

transformar significativamente as possibilidades de atuação externa de um governo subnacional. 

Isso quer dizer que os legados ou heranças jogam um papel importante no desenvolvimento das 

atividades paradiplomáticas. Esses elementos constituem uma relevante parcela das preferências 

dos atores políticos. Entretanto, essas preferências não são intransitivas. Os atores políticos 

(governos subnacionais nesse caso) buscam alcançar seus objetivos baseados nas suas 

preferências e na máxima utilidade esperada. Mas, na impossibilidade alcançar este fim, eles 

podem assumir diferentes cursos de ação para, mesmo não conseguindo o resultado ótimo, 

multiplicar os seus benefícios dentro de um ordenamento institucional. 

Os governos subnacionais são agentes pragmáticos que jogam com os resultados 

possíveis. Eles constroem e mudam suas estratégias de acordo com o objetivo perseguido e com 



 77

a construção contextual em que atuam. Assim podem ser verificadas diferentes estratégias, 

opções, utilidades, resultados e possibilidades. Distintos níveis institucionais e condições de 

empoderamento relativo levam a diferentes respostas em termos de atividade paradiplomática. O 

seguinte exemplo mostra como, apesar da complexa rede de interações em que atuam 

determinadas regularidades podem ser observadas e de que maneira um governo local pode 

responder a momentos críticos, tendo como base as suas preferências (historicamente 

construídas) e suas possibilidades reais de atuação no âmbito de uma ordem política em que o 

nacional e o internacional se tocam. 

O Adensamento das interações interdependentes e complexas no sistema internacional 

reduz a capacidade do Estado de atuar enquanto regulador da economia nacional cada vez mais 

influenciada por fatores externos não diretamente controlados por ele. O Estado canadense não 

corresponde a uma exceção (Lachapelle; Paquin, 2003). As relações entre Estado poder e 

território tornaram-se muito mais imbricadas do que no período anterior quando a diferença entre 

questões locais e internacionais era mais facilmente discernível. A descentralização da 

autoridade no cenário de interdependência dá margem ao surgimento e estabelecimento de 

múltiplas relações entre os diferentes atores presentes no sistema internacional. Uma das 

principais características desse cenário interdependente é a multiplicação dos acordos de 

integração regional assinados pelos Estados. A literatura acadêmica que toma a pardiplomacia 

como objeto de estudo considera que a formação dos blocos econômicos corresponde a um dos 

maiores fatores de incentivo à emergência e a proliferação das incursões dos governos 

subnacionais no exterior. Essa situação pode ser observada na paradiplomacia quebequense. 

     A projeção externa de Québec ganhou uma nova dinâmica mediante o fechamento de 

um tratado de livre comércio com os EUA (1987) e a subseqüente assinatura do NAFTA em 

1994. Estes processos integracionistas têm impactos sobre a esfera de atribuições das províncias 

canadenses. A formação desse bloco tem efeitos consideráveis sobre o desenvolvimento regional 

e sobre as prerrogativas dos governos subnacionais, pois, apesar do formato intergovernamental, 

favorece o desenvolvimento da paradiplomacia por estimular mais a cooperação 

transfronteiriça37 e intensificar o comércio internacional na região que forma um mercado natural 

                                                           

37 Fator esse visto como o primeiro indutor da atividade paradiplomática desde os trabalhos pioneiros de 
Duchaceck e Soldatos op cit. 
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com os Estados Unidos. Frente a esse contexto as elites políticas quebequenses (Parti Québécois 

num primeiro momento e o Partido liberal logo em seguida) empreenderam a efetiva transição de 

uma economia interprovincial para um modelo fortemente baseado no comércio exterior. 

 A assinatura do NAFTA teve consideráveis efeitos sobre o desenvolvimento regional e 

sobre os campos de competência dos governos subnacionais que favoreceram o exercício da 

paradiplomacia. Apesar do formato intergovernamental adotado, o NAFTA proporcionou um 

aumento das relações entre os governos subnacionais da América do Norte. Esse caso representa 

seguramente um bom exemplo da dinâmica existente na interrelação existente entre 

paradiplomacia, federalismo e integração regional frequentemente identificada pelos estudiosos 

da projeção internacional de governos não centrais. A ingerência do nível internacional sobre a 

esfera administrativa local incita os chamados governos subnacionais a desenvolver um certo 

ativismo no seio dos sistemas federais. Os acordos internacionais ou processos de integração 

regional assinados em que se engajam os governos nacionais que eles integram (como a adesão à 

OMC, a entrada na União Européia, ou do NAFTA) repercutem sobre os campos de 

responsabilidade dos governos subnacionais (Fry, 2004). 

Assim, os “nacionalismos regionais” historicamente construídos se deparam com uma 

nova realidade onde os atores infra-estatais precisam conciliar as suas preferências mantendo o 

seu componente cultural diferenciado ao passo que buscam otimizar suas estratégias de comércio 

internacional e atração de investimentos estrangeiros. A tendência protecionista de outrora 

(considerada como um fator de afirmação cultural identitário) passa gradativamente a uma 

concepção liberalizante de abertura ao capital externo e de projeção internacional. Para tanto, 

estas unidades subnacionais desenvolvem uma “identidade econômica”, isto é, uma série de 

medidas destinadas a responder aos efeitos da mundialização, contudo preservando a sua 

identidade regional e cultura distinta (Paquin, 2005).  
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Identidade Regional, Projeção Econômica e Atração de 
Investimentos 

 

 

Determinados governos subnacionais extremamente ativos no plano político externo 

como Québec, Flandres, a Catalúnia e o País Basco possuem em comum o acentuado 

nacionalismo identitário. A atuação dessas unidades no exterior apresenta como um de seus 

maiores objetivos o reforço de uma nação minoritária no quadro de um Estado federal ou de um 

regime político de caráter descentralizado. Continuamente em casos desse tipo, as políticas de 

construção da nação e de busca por legitimidade que agem de modo a reforçar seu status 

diferenciado compõe um dos principais motores da atividade paradiplomática de governos 

subnacionais possuidores de língua e cultura diferentes dos demais membros da ordem política 

que integram.  

Em se tratando de Québec, essa característica pode ser percebida ao longo de toda a sua 

trajetória histórica, estando presente desde o início de sua projeção internacional ainda durante o 

século XIX. Essa busca por reconhecimento externo teve seu ápice como foi demonstrado 

durante a Revolução Tranqüila e no período imediatamente posterior a esse processo vivenciado 

pela província. Apesar da paradiplomacia de Québec não apresentar um perfil exclusivamente 

identitário, a força desse elemento pode ser verificada muitas vezes no curso do desenvolvimento 

das iniciativas desse governo subnacional no cenário internacional. Depois das transformações 

dos anos 60 e 70 (efervescência nacionalista, secularização e modernização da economia), 

Québec adotou um conjunto de iniciativas de promoção cultural que ampliaram 

significativamente o seu raio de ação para assuntos internacionais. De fato a própria justificativa 

fornecida pelo vice prémier Gérin-Jajoie no concernente à projeção internacional e assinatura de 

acordos como o exterior de Québec (em relação à cooperação educacional) carregava em si a 

potência do fator cultural para a promoção do envolvimento internacional desse governo não 

central. 

 Assim, as relações políticas com países francófonos e as questões de interesse cultural 

correspondem a um fator de peso desde o início da atividade internacional mais 

institucionalizada de Québec iniciada nos anos 1960. Diante da relevância desse aspecto para as 

políticas de proteção cultural desenvolvidas pela província, o governo de Québec desenvolveu ao 
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longo de mais de quarenta anos um grande conjunto de iniciativas culturais que contavam com 

uma sólida presença dessa unidade subnacional no exterior. Notabilizam-se dentre estas medidas 

as políticas de intercâmbio estudantil e de professores com a França, a Bélgica e a Suíça, os 

encontros periódicos com primeiros ministros e chanceleres de países francófonos, os projetos de 

desenvolvimento dos países africanos de língua francesa, a importação de instituições públicas 

(como por exemplo, a Caisse de Dépôt et Placement) e assinatura de acordos com outros países e 

unidades subnacionais para reforçar, ou promover a língua francesa e a cultura québécoise 

(Paquin, 2004, MRI, 2008). 

Todavia as transformações que se processaram, sobretudo no último quartel de século 

demandaram não apenas a promoção de iniciativas culturais. O aumento dos fluxos integrados da 

economia globalizada decretava a necessidade premente de adequação a um modelo aberto e 

extremamente competitivo em que o Estado provedor de bens e serviços (que foi durante muito 

tempo considerado o fiel depositário das aspirações independentistas e autonomistas de Québec) 

não poderia mais atuar com a mesma eficiência na produção de resultados políticos e financeiros. 

Esse processo se desencadeou paulatinamente e levou os tomadores de decisão da Belle Province 

a perceber que a dimensão comercial de sua atividade externa que era vista por muitos como 

coadjuvante, alcançaria o status de fator de primeira ordem para a política e a economia regional.  

A política internacional de Québec passaria a se preocupar imensamente com a promoção 

das exportações, com questões energéticas (que se ligam diretamente à economia), com a busca 

sistemática por investimentos estrangeiros e com o desenvolvimento de ciência e tecnologia. A 

questão do comércio exterior sempre esteve em maior ou menor escala ligada a projeção 

internacional de Québec, contudo a dimensão alcançada por esse elemento nos últimos vinte 

anos demonstra uma importante mudança no perfil de atuação paradiplomática da província. O 

momento crítico representado pelo adensamento do fenômeno globalizante juntamente com o 

arrefecimento das idéias independentistas e a adoção de políticas liberais no Canadá e em 

Québec conduziram a um novo padrão de envolvimento externo que conjulga promoção de 

valores culturais com extrema abertura econômica. 

 Diante dessa realidade determinadas questões podem ser colocadas com o propósito de 

auxiliar na compreensão desse fenômeno: como pode isso se processar em meio a uma sociedade 

na qual a defesa dos elementos diferenciadores permeia toda sua história política? Que vantagens 

existem em se adotar semelhantes medidas em um contexto como o que se verifica em Québec? 
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Que instituições se encarregam da promoção dessa nova estratégia e como elas se articulam para 

tanto? Quais os limites e possibilidades da cooperação federal-provincial em decorrência dessa 

mudança no padrão da atividade internacional de Québec? Essas indagações podem ser 

respondidas se o já descrito processo de formações de preferências dos atores políticos for 

analisado em conjunto com a estrutura de incentivos e de oportunidades que constrange as 

escolhas dos tomadores de decisão provinciais no tocante à paradiplomacia. 

A questão da defesa do elemento québécois distinto do restante da Canadá inglês é assaz 

importante, pois corresponde a um dos fatores mais significativos do processo de 

institucionalização política de Québec. A necessidade de preservar o modo de ser e o desejo de 

criar instituições diferenciadas para a província permeiam toda história política desse ente 

subestatal. De maneira que essa característica possui grande impacto na formação da estrutura de 

poder que se verifica nesse governo subnacional. Essa defesa de valores culturais no âmbito de 

um país de baixa unidade cultural como o Canadá é frequentemente vista pelos analistas políticos 

e internacionalistas como um dos maiores incentivos da projeção internacional desse não Estado. 

O ponto que se coloca diante da mudança de postura da administração provincial ao adotar um 

modelo econômico mais aberto, sobretudo depois da assinatura do acordo de livre comércio com 

os Estados Unidos e do NAFTA, em seguida é justamente a compatibilidade ou não desse novo 

padrão com o histórico legado da defesa cultural.  

A esse respeito, teóricos como Stéphane Paquin, Guy Lachapelle e David Crieckmans38 

afirmam que o nacionalismo identitário provincial não é incompatível com a adoção de políticas 

liberalizantes de comércio e atração de fluxos de indução do exterior. Esses autores consideram 

que regiões com histórico de seccionismo e tradição de projeção internacional de suas atividades 

adotam uma estratégia capaz de manter o nacionalismo provincial aproveitando as oportunidades 

da globalização econômica. Esses atores políticos adotam um conjunto de práticas que agem de 

modo a conciliar os elementos fundantes da afirmação cultural com o imperativo de participação 

                                                           

38  Tratando do caso da atuação internacional de Flandres o autor mostra que de modo bastante semelhante 
ao que se processa em Québec, a paradiplomacia desse ente federado belga caracteriza-se, contemporaneamente pela 
estratégia neo corporativa. Verifica-se, pois uma aliança entre governo e entidades particulares que promove a 
identidade econômica regional, incentivando a penetração nos mercados estrangeiros e atração de investimentos 
externos para a comunidade. 
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ativa na economia mundializada que incide sobre esse tipo de unidade subnacional no cenário 

internacional hodierno. 

  Essa estratégia é desenvolvida por intermédio do estabelecimento de um perfil 

econômico regional que responde aos efeitos da globalização e ao acirramento da competição 

internacional, preservando, porém sua identidade nacional e cultural distinta. Isso significa que 

os legados se mantém, mas que passam por adequações para se encaixarem em uma realidade 

distinta daquela que propiciou o seu surgimento e desenvolvimento inicial. Esses câmbios 

demonstram que diante de momento críticos a conduta dos atores políticos subnacionais pode 

revelar uma maleabilidade capaz de reestruturar até mesmo legados históricos considerados de 

difícil superação. No que concerne ao caso da província francófona especificamente, as 

mudanças ocorridas no plano interno e regional-internacional parecem ter influído de maneira 

significativa nessa mudança de postura.  

Primeiramente a perda de apoio dos movimentos independentistas trouxe um novo 

ambiente de atuação para os partidos políticos da província. A conduta abertamente soberanista 

que durante um período relevante trazia benefícios eleitorais claros para os seguimentos mais 

alinhados com a social-democracia em Québec, passaram a ser vistos com muita desconfiança e 

ceticidade depois que iniciativas autonomistas ganharam mais força no contexto político 

doméstico. Esses eventos reduziram a busca por espaços no exterior com propósitos de 

legitimidade ou de busca de apoio externo para a causa de Québec. 

 O enfraquecimento mais acentuado dos movimentos soberanistas (separacionistas) teve 

lugar ainda durante os anos 1980 e seguiu ganhando terreno mesmo depois do resultado obtido 

por ocasião do referendum de 1995. Juntamente com as transformações econômicas que estavam 

em curso no Canadá e no resto mundo ocorreu no plano político interno uma guinada favorável 

às teses autonomistas. O argumento colocado por essa corrente política afirma basicamente que 

um Québec dotado de uma significativa margem liberdade para gerir seus assuntos, mesmo 

integrando a federação canadense, alcançaria praticamente tudo que um possível Québec 

independente lograria conseguir, conservando ainda determinadas vantagens39. Nesse sentido a 

                                                           

39  Tome-se, por exemplo, o fato de, apesar de toda autonomia de que desfruta no bojo da federação 
canadense, Québec ser uma das seis províncias que recebe repasses (além das transferências que recebem as dez 
províncias ordinariamente) de verbas do governo central.  (Ministère des Finances du Québec, 2009) 
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preservação da cultura e da identidade distinta do “Canadá Francês” estaria assegurada mesmo 

sem a separação completa da província da ordem federal que integra. 

 Uma importante conseqüência política da escalada das idéias autonomistas foi 

justamente a relativização do posicionamento defendido pelo Bloc Québécois. O Bloco é um 

partido político federal que foi fundado em 1991 com o duplo propósito de representar Québec 

no parlamento e de lutar pela soberania da província. Durante a campanha pelo referendum de 

1995 os membros dessa agremiação partidária estiveram diretamente envolvidos na promoção da 

independência. Mas, depois do insucesso passaram por um período de ambigüidade e acabaram 

por se inclinar cada vez mais para a alternativa autonomista40, a exemplo do que também se 

processou com boa parte do PQ, partido com quem o bloco mantém estreitas relações desde sua 

fundação.  

Soma-se à questão do ganho de importância das teses autonomistas (ou de soberania 

associada como também são conhecidas) que o vazio jurídico apresentado pela constituição 

canadense no tocante às relações internacionais fornece efetivas condições para a manutenção da 

atividade externa de Québec em assuntos que tocam diretamente as competências provinciais. 

Tendo em vista que no âmbito da federação canadense a esfera de atribuições dos governos 

locais é bastante ampla compreendendo questões educacionais, culturais, de saúde, 

desenvolvimento econômico, meio ambiente, segurança pública41, previdência social e imigração 

(estas duas últimas apenas no caso de Québec), as possibilidades de atuação paradiplomática são 

imensas. 

                                                           

40 Interessante questão a respeito dessa mudança de perspectiva foi a produção do manifesto intittulado 
“Pour un Québec Lucide” (Por um Québec Lúcido). Esse documento foi lançado em 19 de outubro de 2005, sendo 
assinado por doze das maiores personalidades québécoises (intelectuais, artistas e políticos), dentre as quais o ex-
primeiro ministro da província e fundador do Bloc Québécois Lucien Bouchard. O documento é assinado por 
notórios ex-soberanistas e defende a tese de que a luta pela independência desviou a atenção dos quebequenses dos 
verdadeiros problemas de Québec como o declínio demográfico e a concorrência internacional. Segundo o 
manifesto, a separação da federação canadense por si só não seria capaz de resolver os problemas econômicos e 
sociais da Belle Province. O texto se notabiliza também por propor uma maior abertura ao setor privado, parcerias 
público-privadas, um sólido investimento em educação e a urgente necessidade de redução da dívida pública. O 
texto do manifesto pode ser consultado em: http://www.pourunquebeclucide.com/documents/manifeste.pdf 

41 Este ponto é basante complexo devido à existência de uma polícia federal no Canadá, a Royal Canadian 
Mounted Police (RCMP) Real Polícia Montada Canadense, que a princípio possuí jurisdição sobre todo o país.  
Entretanto as duas maiores províncias canadenses, Québec e Ontário, optaram por manter suas próprias forças 
policiais (Ontário Provincial Police e Sûréte du Québec). Durante os eventos da Crise de Outubro a polícia montada 
atuou eficazmente em Québec (dirigindo inclusive uma série de operações de inteligência que contavam com 
ousadas ações infiltração nas células terroristas) depois que a província solicitou intervenção federal para combater 
os terroristas da FLQ. 

http://www.pourunquebeclucide.com/documents/manifeste.pdf
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 Em segundo lugar a continentalização da economia proporcionada pelo acordo de 

liberalização assinado com os E.U.A e com advento do Acordo de Livre Comércio da América 

do Norte deu ainda mais impulso a essa concepção autonomista. As elites políticas quebequenses 

viram no acordo de livre comércio umas janelas de oportunidade para ampliar as possibilidades 

da região. Seria possível para a província intensificar as trocas com os E.U.A e com o México 

em menor escala, furtando-se assim das limitações colocadas pelo Canadá. Sobre isso é 

particularmente interessante notar que, enquanto na parte inglesa do país a adesão ao novo 

modelo de integração regional foi alvo de acalorados debates, em Québec existiu praticamente 

um consenso entre os dois principais partidos (PQ e PLQ) a respeito da ratificação do NAFTA. 

    A entrada em vigor do acordo em 1994 teve efeitos consideráveis sobre o 

desenvolvimento regional e favoreceu a prática da paradiplomacia na América do Norte. Com a 

zona de livre comércio foram estabelecidos mais de quatrocentos acordos entre os estados 

americanos e as províncias canadenses (notadamente Québec e Ontário)42. Estes foram 

celebrados em diversos campos provendo cooperação educacional, para questões de meio 

ambiente, turismo e sobretudo para o comércio internacional e desenvolvimento econômico43 

(Paquin, 2005). Da mesma forma, o NAFTA encorajou o estabelecimento de elos cooperativos 

entre os Estados Unidos e o México. Os estados americanos firmaram vários “tratados” com os 

estados federais mexicanos dando origem a uma zona de paradiplomacia transfronteiriça que 

desenvolve ações preponderantemente econômicas na região (MacMIllan, 2008).   

A importância do comércio exterior varia de país para país. O mesmo também ocorre 

com os governos subnacionais. A situação geográfica de Québec privilegia a sua capacidade de 

promoção comercial. Québec é a maior província do Canadá em extensão geográfica. Possui 

mais de 3.000 km de território costeiro. O rio, o estuário e o golfo Sanint-Laurent, que formam a 

                                                           

42  Devido a sua importância econômica Québec e Ontário tiveram assegurado um lugar de membro 
associado no Conselho de Governos Estaduais dos E.U.A (US Council of State Governments), tendo inclusive a 
reunião anual dessa entidade americana sido realizada em Quebec City/ Ville de Québec em 1999 (Fry, 2004) 

43  Recentemente foi fundada a zona de cooperação Southeastern United States-Canadian Provinces 
Alliance (SEUS/CP) tratata-se de uma organização voltada para o comércio estratégico e para o desenvolvimento de 
parcerias entre seis Estados dos EUA Sudeste (Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee, Mississippi 
e Alabama) e sete províncias canadianas (Newfoundland e Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, New 
Brunswick, Québec, Ontário e Manitoba). A Aliança foi criada em Montreal em novembro de 2007 para avançar 
formalmente em iniciativas destinadas a promover os interesses comuns e reforçar os laços econômicos entre as 
duas regiões. 
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via marítima Saint-Laurent, constituem um acesso privilegiado para a exportação e a importação 

de produtos para o continente norte-americano44. Depois da assinatura do acordo de livre 

comércio com os Estados Unidos em 1987 as exportações para o território norte-americano 

aumentaram consideravelmente. Esse fator ganhou ainda mais estímulo após o estabelecimento 

do NAFTA. Desde a entrada em vigor do acordo as exportações da província foram crescendo 

paulatinamente. Em 1988 as exportações representavam aproximadamente 20% do produto 

interno bruto (PIB) de Québec, em 2008 elas já representam cerca de 40% de toda a riqueza 

produzida em seu território45. O caso de Québec demonstra que o ganho progressivo de 

importância desse fator e como os tomadores de decisão lidaram com a presença de um arraigado 

sentimento de nacionalidade regional em tempos de globalismo. 

 Uma análise mais detida revela que a adoção do modelo liberal de economia aberta e 

competitiva não contraria totalmente o acumulado histórico da paradiplomacia québécoise. O 

mesmo espírito autonomista que guiou as incursões paradiplomáticas de afirmação identitária da 

província francófona acabou por gerar dentro de um contexto de maior mobilidade dos capitais e 

da redefinição de tempo e espaço proporcionada pela tecnologia de informação (Fry, 2004) uma 

busca por mercados estrangeiros e investimentos externos. Isso por que a dependência de Québec 

do restante do Canadá através das trocas provinciais era um fator limitador de suas constantes 

reivindicações autonomistas, pois a dependência do comércio com as demais províncias 

aumentava consideravelmente a sua vulnerabilidade. 

 Nas palavras Jean-François Lisée, para realizar a “décanadianisation” da sua economia a 

província aproveitou o momento favorável propiciado pela integração regional liberalizante da 

América do Norte. Esse processo foi realizado em grande parte graças às estratégias altamente 

produtivas levadas a cabo no decorrer dos anos 90.  

 Fundamentalmente, a virada rumo a uma economia mais aberta se deve a fatores 

políticos e econômicos internos e externos. O surgimento de uma construção internacional mais 

                                                           

44 Québec dispõe de cinco portos internacionais que são mantidos livres do gelo artificialmente durante o 
rigoroso inverno do norte (Porto de Montreal, Porto de Québec, Baie-Comeau, Trois-Rivières e Sept-îles) O porto de 
Montreal se constitui na via por excelência para o mercado de Chicago e do Meio-Oeste americano; o porto de 
Québec é internacionalmente conhecido pelas suas atividades comerciais e pelos cruzeiros internacionais e o porto 
de Sept - Îles, que é mais importante o porto de exportação de minerais do Canadá. Fonte: Port du Québec. 

45  Ministères des Finances du Québec. (2009), Profil Économique  et Financier du Québec, 
ISBN 978-2-550-56019-7. 
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propícia à movimentação de capitais e de forças produtivas tornou extremamente custoso a 

manutenção de um modelo de Estado provedor não apenas na província, como em todo o 

território canadense. O intervencionismo estatal quebequense não cessou de existir posto que as 

empresas públicas continuam jogando um papel deveras importante na economia provincial, 

todavia o tipo de ação empreendida por elas atualmente se relaciona muito mais com a 

cooperação com os empreendimentos particulares do que com um modelo intervencionista 

clássico. A já aludida perda de suporte dos movimentos independentistas correspondeu a um 

fator importante, pois trouxe uma visão de nação para Québec, que a despeito dos conflitos com 

o governo de Otawa, não questiona abertamente a ordem federal do Canadá.  

Os desenvolvimentos ocorridos em Québec demonstram uma extrema capacidade de 

adaptação e eficiência no concernente a essa nova realidade. Diante das mudanças no cenário 

político e econômico internacional, o governo quebequense mudou suas estratégias e intensificou 

a busca por outras formas de inserção internacional além da paradiplomacia identitária. A 

estratégia adotada por Québec, após a reconfiguração promovida pelo processo de integração 

regional e internacionalização da economia consiste em diversificar sua atividade, indo para 

além das questões de interesse cultural. Esses assuntos permanecem enquanto grandes dossiês da 

paradiplomacia quebequense. Entretanto, a promoção das exportações, a atração de 

investimentos externos e o fechamento de acordos de cooperação em ciência e a tecnologia 

ocupam um espaço cada vez mais relevante na agenda externa da província. 

 Há decênios que a produção de Québec é voltada para o mercado externo (Paquin, 

2005). As trocas internacionais desempenham um papel vital na economia da província. As 

exportações são responsáveis por mais de 37% do seu PIB e geram 30% dos empregos na região. 

Soma-se a isto que aproximadamente 24,6% dos investimentos privados provêm das empresas 

estrangeiras (MRI, 2009). Esse perfil foi construído a través de um processo que encontra 

paralelo em poucas unidades subnacionais ativas no exterior. O aumento da projeção comercial 

internacional foi em grande medida propiciado pelo NAFTA, pois com esse tratado a economia 

de Québec pôde dar um salto, intensificando ainda mais o seu comércio com os Estados Unidos. 

Como pode ser observado no quadro 1, mais de 70% de suas exportações de Québec se 

dirigem aos E.U.A visto enquanto um grande mercado natural com o qual a província mantém 

fortes vínculos econômicos. Estes laços têm sido estreitados por meio de um alto volume de 

trocas realizadas através de iniciativas de paradiplomacia comercial tranfronteiriça, bem como 
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por intermédio de investimentos diretos de firmas americanas no seu território. Todavia Québec 

tem procurado expandir seus mercados para além do bloco na tentativa de reduzir sua 

vulnerabilidade. Perseguindo esse objetivo, a paradiplomacia comercial da província francófona 

tem encontrando nos países da União Européia o seu segundo maior parceiro comercial. 

   Nos últimos dez anos Québec tem apresentado um crescimento médio anual bastante 

acentuado no volume de exportação de seus principais produtos, destacando-se além da venda de 

insumos básicos as vendas da indústria aeronáutica46 (ver quadro 2). O potencial de comércio 

internacional da província ganhou muito impulso depois que uma grande quantidade de 

investimentos estrangeiros foi atraída para Québec, potencializando o seu setor produtivo. 

O modelo criado por Québec privilegia a busca por investimentos que se destinem a 

chamada economia real, isto é, capital aplicado nas empresas da região (basicamente por meio de 

parcerias estratégicas ou de participação acionária). Estas firmas se estabelecem nessa província 

do Canadá devido à presença de condições vantajosas para o desenvolvimento de suas atividades 

e pela infra-estrutura presente nessa parte do país. Depois da crise dos anos 1980, o governo 

provincial procurou adotar uma política de oferecimento de incentivos fiscais destinadas a tornar 

a sua economia mais competitiva. Atualmente essa unidade subnacional possui taxas de 

implantação e exploração de empresas menores do que o Canadá e da maioria dos países mais 

desenvolvidos do mundo47. 

 

                                                           

46 O material de transporte representa perto de um quinto do volume das exportações internacionais de 
mercadorias de Québec. A pedra angular desta indústria é o sertor  aeronáutico, que contrata quase 24.000 
trabalhadores na província. Este setor realizou vendas de aproximadamente 12,7 bilhões de dólares em 2008. Mais 
da metade da mão-de-obra canadense em aeronáutica trabalha em Québec. Quase 70% das entregas canadenses de 
produtos aeronáuticos são realizadas na província. A indústria quebequense de aeronáutica agrupa quase 110 
empresas especializadas na fabricação de aviões, helicópteros, motores, peças e simuladores de vôo capitaneadas 
pela Bombardier. (Ministère des Finances du Québec, 2009) 

 

47   De acordo com dados do Ministère des Finances du Québec, a província tem um índice de custo para 
implantação e exploração de empresas que gira em torno de 86.7%. Esse índice é menor do que o do Canadá 
(90.7%) e que o da média de todos os países do G-7 (102. 7%).  Ministères des Finances du Québec. (2009) op cit. 
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Quadro 1- Destino das Exportações de Québec 

Fonte: Institut de la Statistique du Québec 2009 

 

 

Quadro 2 Percentual médio de crescimento anual das exportações. 

Fonte: Institut de la Statistique du Québec 2009. 
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A competição sistemática por recursos estrangeiros não é um fator generalizado em se 

tratando de paradiplomacia. Muito embora a maioria das iniciativas dos governos subnacionais 

no exterior verificada atualmente conte com objetivos pragmáticos (Keating,1999) são raros os 

casos em que se pode identificar a existência de uma verdadeira política pública infra-estatal de 

projeção econômica. Para atrair investimentos umas grandes quantidades de fatores precisam 

estar em condições para que uma economia seja atraente aos olhos dos potenciais investitdores 

(acesso aos materiais, infra-estrutura, transporte, respeito aos contratos, mão de obra local 

qualificada, etc.). Poucas regiões tomam parte ativa nesse processo por que esse empreendimento 

exige continuidade das políticas e um aparelho organizacional capaz de aglutinar preferências e 

coordenar as diferentes medidas paradiplomáticas que se destinam a promoção econômica no 

exterior e a busca por capitais forâneos para dinamizar a economia local (Michalet, 1999). 

As estratégias de atração de investimento estrangeiro se desenvolvem através de diversos 

níveis: nacional, provincial, estadual, municipal ou local. Cada um dessas formas se distingue 

pelo seu modo de organização, recursos necessários, capacidade e alcance efetivos, etc. Em se 

tratando de estratégias concorrenciais mais especificamente, a literatura especializada identifica 

três grandes categorias de políticas de atração e investimento: as estratégias de promoção e 

marketing (image building activities), as de apoio ao investimento estrangeiro (investiment 

service activities) e aquelas que visam atrair a entrada direta de capitais e implantação de 

investidores estrangeiros (investiment generating activities).  

Estas por sua vez se subdividem em três outras categorias: políticas de oferecimento de 

incentivos fiscais (taxação menor sobre os lucros ou sobre a propriedade); melhorias 

infraestruturais realizadas de modo geral ou específico com o propósito de beneficiar projetos de 

investimento em diferentes setores economicamente relevantes (transporte, educação, recursos 

humanos, saúde, etc.); o oferecimento de incentivos financeiros e de subvenções diretas ou 

indiretas (condições especiais de importação, financiamentos reembolsáveis ou não, terrenos, 

subsídios ligados à pesquisa e ao desenvolvimento, subsídios ambientais e formação de mão-de-

obra.). Esta ultima categoria de estratégias consiste, de modo geral, em oferecer uma série de 

estímulos ao investidor estrangeiro. A província de Québec é particularmente ativa nesse 

domínio (Charron, 2004: 184).  
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A promoção econômica de Québec apresenta um perfil comparável com poucas regiões 

hoje ativas no cenário internacional e se constitui em exemplo único fora da Europa desse tipo de 

iniciativa48. Para levar a cabo essa empreitada o governo da província criou um sofisticado 

aparato institucional e se articulou com a iniciativa privada para a consecução dos objetivos 

internacionais desse ente federado. A paradiplomacia econômica da região é realizada através de 

uma série de ações institucionais conjuntas. O MRI (Ministèr des Relations Internationales) é 

um corpo técnico e diplomático de alto nível que é responsavel pelas representações permanentes 

e missões diplomáticas em um considerável número de países e entes subnacionais com os quais 

Québec se relaciona. 

O ministério de relações internacionais de Québec dispõe de um orçamento de mais de 

C$ 105 milhões e conta com cerca de 580 funcionários, dos quais 231 servem em representações 

no exterior. A esse número se somam mais de uma centena de funcionários suplementares 

fornecidos por outros ministérios e órgãos governamentais que atuam em questões de comércio 

internacional, imigração e promoção cultural. (MRI on line 2008). Esse órgão se encarrega ainda 

da coordenação da política de atração de investimentos, guiando a atividade de outros 

ministérios, empresas públicas e de capital misto, além de colaborar com entidades privadas que 

promovem a entrada de capital e a instalação de firmas estrangeiras em Québec Através de 

estreita cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Econômico Inovação e Exportação 

(MDEIE), essas instituições desempenham as políticas públicas e as atividades técnico-

empresariais destinadas à atração de investimentos externos e a promoção econômica da região. 

A despeito dos cortes orçamentários pelos quais passou depois da mudança de governo ocorrida 

em 2003, esse complexo aparelho de paradiplomacia econômica tem logrado sucesso em seu 

empreendimento.  

O MRI coordena ainda as missões que promovem os atrativos de Québec no exterior e 

apóia os esforços dos empresários que buscam novos mercados. Atualmente Québec possui uma 

complexa e imbricada network de atração de investimentos e paradiplomacia comercial que atua 

na concessão de crédito, financiamento e incentivos fiscais, no envio de missões ao exterior e 

                                                           

48  Esse perfil de paradiplomacia econômica encontra paralelo com a atividade externa desenvolvida pela 
comunidade de Fladres na Bélgica e pela região autônoma da Catalúnia na Espanha. Estes dois governos exibem um 
institutional set bastante desenvolvido que se destina a promoção de sua identidade econômica regional. 
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promoção da vinda de técnicos estrangeiros, além de consultoria jurídica e comercial 

especializadas. Os principais membros dessa cadeia são o MRI, o Ministère de Développement 

Economique Innovation et Exportation, o MDEIE (Ministério do desenvolvimento econômico, 

inovação e exportação) a sociedade de Estado Investessiment Québec (IQ), a organização privada 

Montréal International, as fundações Cooperative Desjardins e FTQ além da empresa mista 

Société Général de Financement (SGF). Essa cartografia institucional, por assim dizer, é 

relevante para o entendimento da estratégia neo corporativa de Québec para assuntos de 

paradiplomacia econômica. Descrita nas suas linhas mais fundamentais, essas organizações 

atuam da seguinte forma: 

O Ministério de Relações internacionais de Québec é fruto do processo de “state 

building” da província e possui mais de quarenta anos de atuação na promoção das relações 

exteriores da Belle province. Dentro do modelo de promoção da atividade econômica 

estabelecido em Québec nos últimos anos essa instituição corresponde ao principal braço do 

poder público da província envolvido nessa estratégia. Essencialmente o ministério cumpre as 

funções tradicionais de um órgão diplomático49 e atua como diretor geral, ou coordenador das 

medidas de paradiplomacia desenvolvidas pelo ente federado. Para a sua atividade principal o 

MRI conta com 28 bureaus no exterior divididos entre delegações gerais, delegações, escritórios 

de representação, “antennes” e representações em instituições multilaterais que estão presentes 

em quatro continentes50. Na atividade de paradiplomacia comercial e atração de investimentos 

                                                           

49 Uma análise pormenorizada do modus operandi do Ministério de Relações Internacionais de Québec não 
é possível aqui.  Para uma visão detalhada dos procedimentos empregados pela diplomacia provincial e uma boa 
explanação a respeito dos marcos jurídicos da atuação do MRI ver: LEDUC, Frnaçois. (2000) Guide De La Pratique 
Des Relations Internationales Du Québec, Québec, Ministère des Relations internationales. Uma edição revisada do 
mesmo material foi publicada em 2008. 

50  As delegações gerais correspondem as mais importantes representações de Québec no exterior são 
dirigidas por um delegado geral e se encarregam de assuntos de economia, educação, cultura e imigração. As 
delegações gerais de Québec estão em Bruxelas, Londres, Nova York, Munich, Paris, Cidade do México e Tóquio.  
As delegações são postos diplomáticos de médio porte dirigidos por um delegado indicado pelo ministério. Suas 
atividades se desenvolvem nos setores de cultura, educação, economia, imigração e assuntos públicos. Québec 
dispõe de delegações em Atlanta, Chicago, Boston, Los Angeles e Roma. Os Bureaus correspondem ao terceiro 
nível na hierarquia das representações de Québec no estrangeiro. Esses escritórios são chefiados por um diretor 
apontado pelo ministro provincial das relações Internacionais e possui uma atuação limitada a um número menor de 
serviços (sobretudo comércio internacional e imigração). Atualmente os Bureaus de Québec se encontram em 
Washington, Bracelona, Viena, Pequin, Hong Kong, Shangai, Berlin, Damasco, São Paulo, Santiago e Mumbai. Os 
escritórios comerciais são dirigidos por um cidadão do país que o acolhe e se ocupa de assuntos específicos. 
Presentemente estão localizados em Milão, Santiago, Seul e Taipei. As representações em organismos multilaterais 
são as delegações de Québec que participam dos fóruns internacionais. São elas: a representação de Québec na 
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externos o MRI atua como coordenador das atividades internacionais da província, jogando um 

papel fundamental na promoção econômica exterior de Québec. Ele coordena as Missions 

Québec51 que tem por objetivo promover os atrativos de Québec no cenário internacional, apoiar 

os esforços das empresas na sua busca por novos mercados e parcerias com investidores 

estrangeiros. 

O MDEIE corresponde à instituição governamental mais propriamente econômica 

envolvida diretamente52 no modelo neo corporativo de promoção econômica internacional de 

Québec. O corpo técnico do MDEIE oferece apoio às empresas quebequenses que desejam 

penetrar os mercados estrangeiros, mantendo ao seu dispor um grupo de conselheiros 

especialistas em desenvolvimento industrial, ou de assuntos internacionais. Esse ministério 

também realiza pesquisas de mercado periódicas e atua junto às missões comerciais na França e 

em outros países e unidades subnacionais (Catalúnia, Bavária, Valônia e Flandres). No plano da 

busca por inserção empresarial no exterior, o Ministério de Desenvolvimento Econômico 

Inovação e Exportação oferece aos empresários quebequenses um suporte para a criação de um 

plano de atuação internacional atuando junto às representações de Québec presentes pelo mundo. 

A Investíssement Québec é uma sociedade de Estado (empresa pública) que tem como 

missão favorecer o crescimento de dos investimentos em Québec53, contribuindo assim para a 

abertura de empresas e para a criação de empregos. Para tanto a instituição oferece uma vasta 

                                                                                                                                                                                           

Organização Internacional da Francofonia (OIF) e a representação de Québec ligada à delegação permanente do 
Canadá na UNESCO (MRI, 2009).  

51 O ministério das Relações internacionais coordena, em estreita cooperação com os demais ministérios e 
organismos governamentais da província, diversas missões e atividades que se desenvolvem em Québec e 
principalmente no estrangeiro. As missões têm por objetivo difundir a imagem, a expertise e as vantagens do 
Québec; por em prática as grandes realizações quebequenses; apoiar os esforços das empresas- que atuam no 
domínio econômico, cultural ou outro- nas suas buscas por novos mercados; alargar a rede de contatos, de homens e 
de mulheres que poderão auxiliar na transmissão do posicionamento e realizações Québec e contribuir para a sua 
projeção internacional. (LEDUC, op cit). 

 

52 O Minstère des Finances Du Québec possui uma atuação mais voltada à administração interna, mas 
também desenvolve atividades junto ao MRI e o MDEIE para a promoção internacional de Québec. 

53  Documento institucional da Investíssement Québec. Material disponível on line em:   
http://www.investquebec.com/documents/fr/publications/CV_institutionnel2007_fr.pdf 

 

 

http://www.investquebec.com/documents/fr/publications/CV_institutionnel2007_fr.pdf
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gama de serviços financeiros dentre os quais se notabilizam a concessão de crédito 

complementar, o acompanhamento dos projetos de implantação e expansão de empresas 

estrangeiras em Québec tanto em matéria de consultoria como de financiamento. A IQ propõe 

diferentes medidas para as firmas que desejam se estabelecer na região afim de que estas possam 

se beneficiar da obtenção de crédito e de impostos vantajosos. Seus programas de financiamento 

oferecem uma garantia aos pequenos e médios empresários. 

 O Programa de Apoio Estratégico ao Investimento auxilia os maiores investimentos 

oblíquo na província. Notabilizam-se também os Fundos de Intervenção Econômica Regional 

(FIER) que também disponibiliza financiamento para empresas que desejem desenvolver suas 

atividades em Québec. O capital inicial investido nesse fundo é proveniente na sua maioria dos 

fundos de solidariedade da FTQ e da Cooperativa Desjardins que oferecem financiamento aos 

investidores sob a forma de capital de risco. A Investíssiment Québec conta com vários 

escritórios espalhados pela província além de seis escritórios no exterior (París, Nova York, 

Londres, Los Angeles, Munique e Chicago). 

A Societé Genérale de Financement (SGF) é uma holding criada pelo governo de Québec 

em 1962 ainda durante a Revolução Tranqüila para funcionar como mecanismo de 

desenvolvimento econômico provincial. A SGF se constitui em uma empresa de capital misto 

que tem como principal missão a participação direta no capital dos empreendimentos na 

província e o suporte a criação de novas empresas. A Sociedade Geral de Financiamento atua na 

atração de inversões para a província através do estabelecimento de parcerias com firmas que 

desejem investir nas empresas quebequenses. A instituição é acionista de várias firmas locais em 

diferentes segmentos da economia. Sua parceria se estende a empresas que possuem sociedade 

ou que realizam compras regulares de outras firmas estrangeiras. Devido a essa capacidade 

acionária a organização é também um elemento ativo na estratégia paradiplomática de atração de 

investimentos estrangeiros para Québec (Particularmente depois de sua reestruturação ocorrida 

em 1998)54. A instituição gerencia ou participa ativamente dos maiores investimentos da região.  

                                                           

54 Em 1998 a SGF colocou em ação um ambicioso plano de desenvolvimento cujo objetivo principal era 
realizar investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares em um período de cinco anos. Este plano provocou uma 
reestruturação da Sociedade, que doravante passou a ocupar escritórios em Montreal, Québec e Saint-Hyacinthe. 
Além disso, o SGF abriu-se a novos domínios de prospecção e de investimento, alargando o seu campo de ação. Em 
Julho, a SGF se associou a quatro sociedades de Estado: REXFOR, SOQUIA, SOQUEM ET SOQUIP. A partir de 
então, estas empresas, cuja missão de desenvolvimento econômico é dedicada a setores industriais específicos, 
começaram a se apoiar sobre a rede internacional e as capacidades financeiras do SGF. 



 94

Em 2007 os investimentos da SGF totalizaram cerca de 870 milhões de dólares (dos quais 223 

milhões foram destinados a novas empresas), gerando 9.580 empregos diretos e indiretos em 

empreendimentos estabelecidos em Québec. 

A Cooperative Desjardins é uma institução financeira fundada em Lévis, Québec, no 

início do século xx (1900) pelo militar, jornalista e empresário Gabriel Alphonse Desjardins. A 

cooperativa é considerada a primeira caixa econômica da América do Norte. Seu modelo de 

operação fundamental se baseia na oferta de opções de investimento e na concessão de 

financiamento popular (com taxas mais baixas do que as usualmente praticadas no mercado) para 

pessoas físicas e também para empresas. Durante mais de cem anos de atuação o banco alcançou 

uma notável expressão dentro e fora da província, operando um imenso volume de capitais. Em 

Québec trata-se de um ator econômico de primeira grandeza, controlando cerca de 44% das 

poupanças e 37 % das hipotecas55.  

O Grupo Desjardins é um dos principais grupos econômicos do Canadá, figurando entre 

as cem maiores instituições financeiras do mundo e entre as vinte e cinco maiores da América do 

Norte. Dentro da estratégia combinada de atração de investimentos para Québec sua principal 

função tem sido a de oferecer financiamento sob a forma de capital de risco aos investidores 

interessados em desenvolver atividades na região, seja de forma autônoma ou associada às 

empresas locais (modelo mais apoiado pelo governo). Em 2001 a cooperativa passou a atuar 

ainda mais ativamente ao lado do governo de Québec na atração de investimentos para a região. 

Em 21 de junho desse ano a Assembléia Nacional aprovou a criação Fundo de Capital 

Regional e Cooperativo Desjardins. Este fundo é gerido pela Desjardins Capital de Risco e desde 

sua criação tem passado por um rápido crescimento, tendo o seu capital acionário aumentado de 

80 milhões de dólares (americanos) para 860 milhões em 2008. A alocação desses recursos 

privilegia as firmas locais, beneficiando preferencialmente as micro-empresas e 

empreendimentos de médio porte. Assim, 60% desse capital é investido nas pequenas e médias 

empresas enquanto que o restante, isto é, 40% é investido em obrigações e garantias a fim de 

preservar o valor do capital durante os anos e assegurar a disponibilidade de liquidez e, se 

necessário, o reembolso das ações. 

                                                                                                                                                                                           

 

55 Institut de la Statistique du Québec 
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A Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) é a maior central trabalhista da 

província congregando a maioria dos empregados no setor privado e uma parcela relevante dos 

servidores públicos quebequenses. Esta organização corresponde a mais uma peça relevante no 

aparelho de promoção econômica provincial. Essa importância se deve aos chamados Fundos de 

Solidadriedade da FTQ. Esse mecanismo financeiro foi criado pela entidade trabalhista com 

apoio estatal depois que a profunda recessão dos anos 1980 levou a um grande número de 

falências em Québec, sobretudo entre as pequenas e médias empresas. O fundo consiste em uma 

sociedade aberta que investe em todos os setores da economia provincial. As ações do fundo 

podem ser compradas por qualquer contribuinte filiado a um dos sindicatos que integram a FTQ.  

Basicamente os rendimentos acionários dos participantes do fundo são considerados um 

investimento para a aposentadoria dos trabalhadores quebequenses. 

 Entretanto a participação de um grande número de acionistas do fundo em empresas 

estrangeiras instaladas na província que abrem uma parcela de seu capital acionário para compra 

de investidores de Québec é considerado um fator de forte incentivo a transferência de empresas 

para a região. Desde sua criação em junho de 1983 até 2008, quando completou 25 anos, o fundo 

já movimentou 6,4 bilhões de dólares56 (americanos), convertendo-se em um ator econômico 

extremamente relevante na Belle province. Atualmente os acionistas dos fundos de solidariedade 

somam mais de 570 mil, com investimentos em todos os ramos da economia da província. 

A Montréal Internacional (MI) é uma organização criada em 2000 com o propósito de 

promover o desenvolvimento econômico e projetar internacionalmente a região da grande 

Montreal (composta por 82 municípios com 3,7 milhões de habitantes, sendo também a área 

mais urbanizada da província). A MI atua em parceria com o governo federal e provincial para 

atrair investimentos externos, aumentar a presença de organizações internacionais em Montreal, 

facilitar a alocação estratégica de trabalahadores estrangeiros, acelerar o desenvolvimento de 

polos econômicos e apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento. A Montreal Internacional é 

integrada por empresas privadas e de capital misto, totalizando quase cem membros associados. 

Desde sua fundação, a MI esteve envolvida e 422 projetos de investimento estrangeiro, 
                                                           

56 FTQ (2008), Prospectus Simplifié, PLACEMENT PERMANENT, 25e édition- Actions de catégorie 
 «A»série 1 pour transfert dans un REER ou un FERR série 2 pour détention hors REER. Disponível em : 
http://www.fondsftq.com/internetfonds.nsf/VWebFich/F1474/$File/Prospectus08_FR_v6_final.pdf 

 

http://www.fondsftq.com/internetfonds.nsf/VWebFich/F1474/$File/Prospectus08_FR_v6_final.pdf
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totalizando cerca de $6,3 bilhões. Estes investimentos foram responsáveis pela criação de 

aproximadamente 31.500 empregos na região. 

A articulação dessas instituições dotadas de perfil diferenciado demonstra uma clara idéia 

de complementaridade. De um lado se encontram organismos destinados a favorecer a entrada de 

empresas quebequenses nos mercados internacionais na América do Norte e no resto do mundo. 

Outras promovem a atração de investimentos estrangeiros diretos e parcerias estratégicas com o 

propósito de favorecer o desenvolvimento regional, oferecendo financiamento e participação 

acionária. Esse modelo demonstra a existência de uma estratégia público-privada de 

paradiplomacia econômica. 

 O Ministério das Relações Internacionais realiza encontros periódicos com os 

representantes dessas organizações e com empresários a fim de coordenar as suas atividades, 

fazer balanços das medidas implementadas e estabelecer diretrizes conjuntas de atuação. Muito 

embora seja atribuída ao MRI a função de coordenar essa rede, o aparato de promoção 

econômica de Québec uma estrutura de atuação altamente flexível. Cada elo dessa corrente tem 

sua função e possui um nível razoável de autonomia para exercer suas atividades seguindo 

orientações gerais estabelecidas entre os diferentes membros que as compõe. As empresas 

públicas, organismos governamentais, empresariais e os fundos de investimento possuem uma 

grande especialização e são dotados de um aparato organizacional que lhes permite atuar de 

modo autônomo e interdependente. 

 A posição oficialmente defendida pelo governo de Québec parte do pressuposto de que o 

setor privado é o motor que impulsiona o desenvolvimento econômico, pois este dispõe de meios 

eficientes para empreender livremente no mercado e assegurar o funcionamento de suas 

atividades. O papel do governo consiste primeiramente em instaurar um ambiente de negócios 

propício ao desenvolvimento das empresas. Entretanto, o poder público dispõe de mecanismos 

que lhe permitem se associar a um ator privado. Para tanto determinadas condições são 

estabelecidas pela estratégia econômica do governo provincial. Basicamente as autoridades 

quebequenses estabelecem que os particulares que desejem apoio técnico e financeiro para por 
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em prática um dado projeto assuma a maior parte dos custos e assuma os riscos ligados a 

qualquer empreendimento empresarial57. 

 O governo provincial não tem condições de controlar estritamente as ações das firmas 

particulares instaladas em Québec e nem como disciplinar totalmente os fundos acionários que se 

guiam pela lógica maximizadora do mercado. Em decorrência disto, as políticas adotadas por 

Québec agem no sentido de criar incentivos para que os empreendedores desenvolvam suas 

atividades na província possibilitando-lhes uma margem vantajosa de lucros e recebendo deles os 

benefícios decorrentes de desenvolvimento de suas atividades na região e aplicação de seus 

capitais na economia local (arrecadação, geração de emprego e renda, etc.). Da mesma forma o 

as políticas de projeção econômica internacional, procuram disponibilizar mecanismos que 

realizam a interface entre as indústrias e firmas de Québec com os mercados estrangeiros. Nos 

dois casos os relacionamento bastante próximo entre o poder público e os atores privados se 

desenvolve sobretudo por meio do fornecimento de um aparato técnico burocrático estatal que 

auxilia os empresários e os investidores a desenvolver seus negócios dentro e fora de Québec. 

 No caso específico da busca por mercados internacionais as Missions Québec e os postos 

do MRI no exterior representam um fator de primeira ordem, pois são, por assim dizer, as 

“cabeças-de-ponte” que promovem internacionalmente as vantagens de Québec e atuam como 

conselheiros, ou intermediários de acordos comerciais no estrangeiro. O MDEIE promove 

também palestras com especialistas e seminários temáticos que visam fornecer aos particulares 

um prospecto geral dessas medidas e estimulá-los a se engajar nas parcerias público-privadas de 

comércio internacional e atração de investimentos externos.  

                                                           

57  Em documento oficial do MDEIE publicado em 2005 pode-se  ler  que «Le secteur privé est le moteur 
du développement économique. Ce dernier tient au dynamisme des entrepreneurs qui bâtissent des entreprises, à la 
compétence et au professionnalisme des travailleurs qui assurent leur fonctionnement de même qu'à la capacité des 
investisseurs à appuyer leur développement. Le rôle du gouvernement consiste d'abord à mettre en place un 
environnement d'affaires propice au développement des entreprises. Le secteur privé doit assumer sa part de risque 
dans les projets économiques. Le gouvernement est disposé à aider techniquement et  financièrement un projet, mais 
il exigera toujours que les partenaires privés participent de manière significative au financement du projet et qu’ils 
en soient les maîtres d'œuvre afin d'éviter des situations déplorables… » MDEIE, (2005) Stratégie Gouvernementale 
de Développement Economique, Québec,  Direction générale des  communications. Disponível on line : 
www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/sites/internet/documents/publications/pdf/poldevcom/poldevcom.pdf 

 
 
 
 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/fileadmin/sites/internet/documents/publications/pdf/poldevcom/poldevcom.pdf


 

Por fim, a essas parcerias entre os particulares e o governo quebequense se somam os 

incentivos fiscais e os investimentos em infra-estrutura, qualificação da mão de obra local e 

estímulo à imigração de trabalhadores estrangeiros qualificados que tem tornado Québec uma 

economia extremamente competitiva. Os dados revelam que os campos privilegiados pelos 

investidores em Québec são os seguimentos de transportes e os setores de biotecnologia. 

Significativa parcela do produto interno bruto de Québec é destinada ao investimento em C&T 

(Pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia). Essa forma de gerenciar a atividade 

econômica internacional se deve em grande medida ao forte passado intervencionista do Estado 

Québécois, o qual por sua vez encontra grande correspondência com o nacionalismo subestatal. 
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Como foi demonstrado anteriormente, a falta de homogeneidade e o processo de 

formação do Canadá enquanto Estado Nacional conduziu a formação de um federalismo 

anômalo que tem em Québec um componente distinto, que esteve durante muitas vezes às 

vésperas de um divórcio político. Desde o ato de 1867 Québec tem demarcado o seu status 

distinto dentro da federação. As mudanças políticas ocorridas na província fizeram com que 

mudassem também os atores que faziam essas reivindicações. 

 O movimento político de afirmação da identidade québeécoise teve início ainda com os 

democratas cristãos na sua defesa dos valores tradicionais dos “canadenses franceses” e em seu 

esforço em criar condições para a efetiva industrialização da província durante os anos 40 e 50. 

Esse processo se desenvolveu paulatinamente até a emergência de um paradigma progressista 

social-democrata que conduziu a comoção independentista dos anos da Revolução Tranqüila, 

marcando a chegada do Parti Québécois ao poder. As transformações políticas seguiram até o 

estabelecimento do nacionalismo moderado dos liberais do PLQ que souberam explorar bem as 

virtudes do pragmatismo e aproveitar o momento propiciado pelas transformações que vinham 

do cenário externo. Uma característica, entretanto permaneceu inalterada diante de todas essas 

mudanças: a forte convicção de que o demos de Québec é separado do conjunto do Canadá e que 

as instituições deveriam então refletir essa realidade (Erk, 2008). 

 Conservadores, soberanistas, social-democratas, autonomistas e liberais quebequenses 

empregaram recursos politicamente valorizados, empenhando-se para construir na província um 

ordenamento que se diferencia do Canadá inglês em muitos aspectos. Obviamente as questões 

identitárias são relevantes, mas as conseqüências políticas desse fenômeno precisam ser levadas 

em consideração para viabilizar o entendimento não apenas da paradiplomacia, mas de toda a 

atividade política que se desenvolve em Québec. Criar instituições identificadas com a realidade 

local e com o modo de ser e de agir dos cidadãos é uma forma de lidar com os problemas 

inerentes a escolha pública, mas é também uma forma empregada pelos atores políticos 

provinciais chegarem ao poder e lá permanecerem. Assim, os principais partidos políticos vêem 

na preservação do status diferenciado do Québec uma dupla vantagem: essa prática lhes permite 

tanto assegurar uma forma de obter benefícios eleitorais quanto de “blindar” a política da Belle 

Province contra a federalização, que acabaria por reduzir o seu poder relativo e o seu nível de 

influência nessa unidade subnacional. 
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 Dessa forma, enquanto no restante do país a idéia uma nação canadense se traduz em 

políticas federais adotadas na maior parte do território sob os auspícios de Ottawa e de acordo 

com a divisão de poderes vigente no Canadá, Québec resiste a integração plena e continua 

adotando tanto quanto possível seu próprio modelo de gestão da atividade governamental. Essa 

prática é indissociável do componente cultural distinto e da natureza do jogo político que se 

estabeleceu na província. O nacionalismo subnacional de Québec teve no intervencionismo 

estatal o seu patamar possibilitador durante vários anos. A própria projeção no plano 

internacional está diretamente ligada a essas questões identitárias, as quais, por sua vez, se 

relacionam diretamente com as políticas de desenvolvimento econômico da região. 

  A chegada de uma nova construção na qual as capacidades de atuação exclusiva e direta 

do poder público para levar adiante esse elemento de promoção internacional se reduziram 

sensivelmente cobrou uma atitude dos tomadores de decisão. De um lado, colocava-se a 

necessidade de promover políticas públicas eficientes e de assegurar a defesa dos interesses 

distintos do Québec no âmbito da federação canadense (e eventualmente no exterior); de outro se 

estruturava rapidamente uma ordem internacional caracterizada pelo recuo do Estado e pela 

intensificação dos fluxos integrados da economia mundial, que desafiava as capacidades de 

tomada de decisão tradicional dos governos. Abrir mão da participação do poder público na 

organização das atividades produtivas e geradoras de renda em Québec não era uma alternativa 

politicamente viável devido à presença de estruturas baseadas no modelo de bem-estar social 

bastante desenvolvidas na província e aprovadas pela maioria dos eleitores. 

 A desregulamentação da primeira onda globalizante que via o mercado enquanto 

mecanismo alocador de recursos mais eficiente não encontraria muito apoio em um corpo 

político como Québec, pois semelhantes medidas seriam vistas como algo muito impopular. 

Além disso, abrir-se ao estrangeiro de modo irrestrito poderia colocar em risco a defesa do 

componente identitário distinto da Belle Province. Todavia, deixar de participar ativamente do 

processo de internacionalização da economia, se fechando num modelo paroquial teria resultados 

extremante negativos para Québec, impedindo que a província aproveitasse a oportunidade 

ensejada por essas transformações. Não era mais possível manter o padrão anterior sem que isso 

levasse ao sério desequilíbrio financeiro provocado pelo aumento dos gastos públicos e 

principalmente pela não adesão às trocas internacionais e conseqüente isolamento econômico. 
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Esse quadro tornou-se ainda mais verdadeiro depois que os países da América do Norte 

colocaram em prática o seu processo de integração regional.  

 Que alternativas restariam então para os policymakers diante desse impasse? A decisão 

dos gestores provinciais consistiu em adotar uma via intermediária que lhes propicia-se o 

máximo retorno em termos de recursos politicamente valorizados. Assim, colocaram em prática 

um processo que permitia à região se ocupar tanto da promoção do desenvolvimento econômico 

quanto a afirmação identitária de Québec. Esse curso de ação escolhido fez com que a política 

econômica e a promoção cultural (agora sem aspirações secessionistas) da província passassem a 

se ligar de forma mais direta ao desdobramento das políticas provinciais no plano político 

externo. Essa estratégia foi construída ao longo de cerca de vinte anos de tensa e disputada 

atividade política, conduzindo ao surgimento de novas instituições e a reestruturação de outras 

organizações ligadas a esse processo. Assim, o intervencionismo e o nacionalismo não cessaram 

em absoluto de existir, mas passaram por uma significativa reformulação. 

Esses acontecimentos demonstram, antes de mais nada a importância dos legados na 

condução do ator político investigado no ambiente decisional sujeito a constrangimentos 

externos e ao problema da assimetria informacional. Da mesma forma a adoção e implementação 

do modelo “Québec Inc” (Keating apud Lachapelle; Paquin, 2003) explicita a dimensão 

estratégica do comportamento dos atores políticos subnacionais submetidos a um complexo 

conjunto de relações intergovernamentais e internacionais. 

 À primeira vista pode parecer surpreendente que se estabeleça uma correlação entre a 

globalização o avanço dos nacionalismos subnacionais e o frio cálculo político, posto que essas 

realidades parecem antagônicas. Entretanto, mais uma vez os elementos listados não são 

mutuamente excludentes em se tratando de paradiplomacia. A escalada do nacionalismo local é, 

em grande medida, “uma manifestação da contemporaniedade”59. Os nacionalismos provinciais 

ou minoritários correspondem obviamente ao fruto de trajetórias históricas particulares, sendo 

portanto difíceis de serem definidos em termos mais abrangentes. Via de regra pode se 

considerar que o sentimento de pertencimento a uma comunidade política e a idéia de 

                                                           

59 Stéphane Paquin, (2001), La Revanche des Petites Nations: Le Québec, L´Écosse et La Catalogne face à 
la mondialization, Montréal, VLB, p.96. 



 102 

diferenciação de uma unidade minoritária presente no seio de um Estado Nacional é que 

promove esse tipo de atividade. 

 A globalização não criou as identidades locais, mas lhes deu um novo contexto de 

atuação em que o local e o internacional se conectam muito mais fortemente do que antes. A 

possibilidade de tornar o local internacionalmente conhecido representa uma forma de 

multiplicar a potência de unidades subnacionais e contribuir para a normalização de sua 

paradiplomacia (Prieto, 2005). Contudo, essa possibilidade depende de condições políticas que 

precisam ser engendradas pelos próprios atores interessados e de outras condições externas que 

podem beneficiá-los. Não se estrutura, pois uma relação espontânea na qual paradiplomacia 

identitária (ou de qualquer outro tipo) se intensifica automaticamente à medida que avança o 

fenômeno globalizante.  

A literatura acadêmica sugere que a preexistência de um sistema federal, ou de uma 

ordem política de estruturas descentralizadas representa uma condição propícia ao 

desenvolvimento da internaconalização do nacionalismo provincial. Efetivamente os exemplos 

mais apontados e conhecidos desse tipo de fenômeno são identificados em sistemas federais 

(Québec, Flandres, País Basco, Cataluinia e Galícia). Os governos subnacionais possuem 

diferentes níveis de poder relativo como qualquer outro ator político. Dependendo da ordem em 

que estão inseridos podem se projetar mais ou ter suas capacidades limitadas em termos de ação 

paradiplomática. 

 Dois componentes institucionais jogam um papel importante: o tipo de federalismo 

vigente no país que comporta o governo subnacional e a natureza do processo de integração 

regional. Como já foi demonstrado, o federalismo canadense oferece efetivas condições de 

atuação externa de suas províncias devido a questões históricas e ao vazio constitucional. Já a 

formação do bloco econômico intensificou as relações comerciais e os níveis de cooperação 

entre os governos subnacionais na região. Esses fatores se somam com as instituições criadas 

pelos próprios governos subnacionais para conduzir suas incursões paradiplomáticas. Esse 

aparato organizacional, quando detém efetivas condições de funcionamento e continuidade das 

atividades ao longo da sucessão dos governos é capaz de promover um grande volume de ações 

internacionais. 

 Em Québec o nacionalismo provincial foi durante muitos anos o principal motivo para a 

criação de instituições políticas distintas daquelas que existiam no restante do Canadá. Isso inclui 
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certamente o MRI e a rede a ele hoje associada para o gerenciamento das medidas 

paradiplomáticas da província. Mas, esse elemento passou por uma reformulação que o tornou 

compatível com a abertura dos mercados. A preservação de sua identidade diferenciada do 

restante do Canadá e a promoção de sua cultura no exterior continuam, todavia a idéia de uma 

“identidade econômica regional” é a tradução da conjunção das condições trazidas pela 

globalização econômica, o nacionalismo provincial e a capacidade de adequação dos atores 

provinciais na sua competição por recursos politicamente valorizados. 

O Modelo público privado de promoção econômica internacional e atração de 

investimentos externos possuiu vitalidade também devido às possibilidades de cooperação 

intergovernamental que apresenta.  Desde que adotou esse formato de atividade paradiplomática 

Québec encontrou mais condições de equilibrar a sua difícil relação com o poder central e de 

estabelecer mais parcerias com outros governos subancionais.  

 

Cooperação Federal-Provincial e Conflito  
 

O Canadá é um Estado nacional dotado de um elevado grau de peculiaridade. O processo 

de institucionalização política desse país engendrou o estabelecimento de uma ordem que 

congrega diferentes institutos administrativos, formando um complexo arranjo político. Do ponto 

de vista jurídico formal, o Canadá é uma monarquia parlamentar, tendo o monarca reinante da 

Inglaterra (presentemente a rainha Elizabeth II) como chefe de Estado e o primeiro ministro 

eleito por voto da assembléia como seu chefe de governo. O Canadá possui além do chefe de 

Estado (monarca) e do chefe executivo indicado pela maioria parlamentar, um governador geral 

apontado pela coroa britânica, mediante consulta ao primeiro ministro, para representar a casa 

real60 em questões cerimoniais e constitucionais na federação canadense (incluindo dentre essas 

atribuições um poder de veto das resoluções parlamentares raramente exercido). 

                                                           

60 A priori o mandato do governador geral do Canadá não tem um tempo predefinido, porém convenciona-
se que este dignitário de coroa britânica deve ocupar o cargo de vice-rei por um período de aproximadamente cinco 
anos. Uma outra prática costumeira no tocante ao exercício do cargo consiste em o monarca indicar alternadamente 
um governador geral anglófono e outro francófono com o propósito de manter uma paridade entre os dois povos 
”povos fundadores do Canadá”. 
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 O país se organiza político-adiminstrativamente em uma federação fundada na segunda 

metade do século XIX que conta com quatro níveis de governo constitucionalmente 

reconhecidos: o governo federal, o governo provincial, territorial61 e o governo municipal. Estas 

esferas administrativas possuem suas respectivas competências definidas em termos gerais e 

específicos pelos artigos 91 e 92 pela lei constitucional de 1867. O país apresenta também um 

legislativo bicameral de tipo Westminster que conta com uma câmara dos comuns, cujos 

representantes são eleitos diretamente pelo voto dos cidadãos em 308 distritos eleitorais, e com 

um senado composto por membros indicados pelos governos provinciais. Todas essas 

instituições são regidas por uma constituição amplamente não escrita de tradição britânica, 

tornando o Canadá um corpo político muito diferenciado.  

 Em virtude de seu processo de formação singular; do desprendimento gradual do Reino 

Unido, o Canadá permaneceu a maior parte de sua história como uma espécie de “não nação” 

que apenas muito recentemente adquiriu uma personalidade internacional autônoma. Quando o 

governo federal canadense se arrogou o direito de conduzir suas relações internacionais 

(principalmente depois da II Guerra Mundial) se deparou com atores provinciais dotados de uma 

alta capacidade de gerir suas próprias questões e de se projetar para o exterior na eventualidade 

de seus assuntos se desdobrarem para o âmbito internacional. As províncias canadenses sempre 

gozaram de um alto nível de autonomia. De fato, aquilo que hoje se entende por governos 

subnacionais canadenses já correspondiam a unidades políticas responsáveis pela administração 

ordinária antes mesmo de o Canadá ser instituído e da cidadania desse país ser oficializada em 

1947 (através do Ato de Cidadania Canadense).  

Diante disso não é surpreendente que as relações federal-provincial nesse país sejam 

muito delicadas apesar da relativa homogeneidade presente entre os entes federados do Canadá 

inglês. A história do Canadá é permeada pela presença do separatismo provincial. As províncias 

de Terra Nova e Labrador, New Brunswinck, Manitoba, Columbia Britânica, Nova Escócia e 

principalmente Québec encamparam movimentos separatistas que questionaram o modelo 

político adotado pelo novo país, buscando a independência em algum momento. 

                                                           

61  A constituição canadense não concede a os territórios autoridade para se governar de modo completamente 
autônomo. O chefe de um governo territorial é um comissário nomeado pelo governo federal.  Todavia existem 
nesse nível administrativo assembléias legislativas eleitas pelo voto dos cidadãos que possuem diferentes regras 
eleitorais e maneiras de indicar seu equivalente a primeiro-ministro. 
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 A maioria dessas tentativas se desenvolveu ainda durante o século XIX62 sob os ventos 

da instituição da confederação, mas a idéia secessão imprime fortes contornos à política nacional 

mesmo na atualidade, sobretudo por conta do fator francófono. No tocante a prerrogativa da 

condução das relações internacionais do país bilíngüe, a constituição original não deixa claro a 

quem pertence à prerrogativa de conduzir as relações internacionais do Canadá. 

 Depois de uma resolução adotada pelo Privy Council sobre as convenções trabalhistas 

(1937) estabeleceu-se no país uma jurisprudência a respeito dos tratados internacionais 

ratificados pela autoridade federal que tocam os campos de competência dos governos 

provinciais. Ficou estabelecido que nada obriga os entes federados a aplicar as disposições dos 

acordos celebrados internacionalmente pelo Canadá. Isso significa que nesse país não se 

processa o mesmo que na imensa maioria dos Estados federais, em que a autoridade federal se 

engaja por tratado no estrangeiro e as cláusulas do acordo passam a ser adotadas por todo o país 

como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Brasil. 

 No Canadá os preceitos do contrato somente entram em vigor após serem incorporados 

ao direito interno por uma lei que valide a sua devida aplicação. Sempre que os artigos do tratado 

interferirem na legislação provincial será necessário que as autoridades locais as incluam em seu 

ordenamento jurídico. Na federação canadense também não acontece como em outras federações 

como a Alemanha, em que o governo federal assina acordos no exterior ad referendum dos 

governos locais sempre que estes interferem em sua esfera de atribuições. Não existem no 

Canadá instrumentos institucionais formais que permitam realizar consulta às províncias antes de 

celebrar tratados com outros países ou organizações internacionais.  

O caso de Québec é marcado pela presença de conflitos entre as diferentes esferas de 

governo. A existência de um federalismo de tipo aberto no Canadá muito embora corresponda a 

um incentivo a paradiplomacia não se mostra em absoluto isento de choques entre o governo 

central e seus entes federados. O governo da província apresenta muitas vezes um 

posicionamento divergente daquele apresentado pelas autoridades federais no concernente a 

política externa. As políticas de afirmação cultural no exterior de Québec foram durante muito 
                                                           

62  Alguns desses movimentos separatistas fora de Québec permanecem em atividade no Canadá inglês, 
logrando inclusive eleger representantes para as assembléias provinciais, porém sem consistir em uma preocupação 
muito séria para a Federação Canadense. Em Québec, onde o separatismo tem antigas raízes, existem hoje mais de 
uma dezena de movimentos soberanistas formalmente reconhecidos, ocupando as mais diversas tendências 
ideológicas. 
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tempo hostilizadas pelas autoridades federais, pois estas temiam que a província estivesse 

reunindo apoio estrangeiro para a formação de um Estado soberano (O que foi verdadeiro em 

mais de uma ocasião, mas que nunca chegou a se desenvolver muito além da França Gaullista). 

Atualmente, com a perda de espaço dos movimentos independentistas e ascensão de movimentos 

que clamam não pela criação de um país soberano, mas sim por uma maior autonomia 

provincial, a paradiplomacia identitária passa mesmo a ser vista por importantes setores do 

governo central como a promoção da idéia de um Canadá bilíngue e culturalmente diverso.  

Devido à preocupação de Québec com o seu caráter cultural distinto, a sua 

paradiplomacia também se dirigiu por mais de uma vez à busca de um papel significativo na 

mais importante organização de preservação mais cultural do mundo: a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO). O governo central, entretanto, via com 

muitas reservas essa tentativa de Québec de se aproximar desse órgão da ONU. Existia o receio 

de que a Belle Province estivesse criando condições para o estabelecimento de um futuro Estado 

independente, ou que as iniciativas de Québec junto a UNESCO acabassem por descredibilizar o 

Canadá no cenário político internacional, exportando para o exterior as divergências domésticas 

presentes no interior da federação canadense. Com o arrefecimento do independentismo 

provincial, o governo de Ottawa começou a flexibilizar o seu posicionamento. Porém a 

autoridade central seguiu mantendo reservas quanto à participação de Québec em organizações 

internacionais. 

 A situação permaneceu até que no início de 2006, atendendo as reivindicações do Bloc 

Québécois, o governo federal canadense reconheceu Québec como uma “nação” dotada de 

cultura e organização própria no seio do Canadá. Assim, ocorreu a concretização de um dos 

maiores desejos dos autonomistas quebequenses: o reconhecimento oficial daquilo que na prática 

já se verificava desde o período anterior a confederação. O Governo Federal do Canadá assinou 

um acordo com o Governo de Québec garantindo à participação desse ente subancional na 

delegação permanente do país na UNESCO. Essencialmente o acordo permite que o 

representante provincial participe de todas as reuniões e grupos de trabalho da delegação 

canadense em Paris.  

A cooperação em matéria cultural pode ser vista como a inauguração de um novo padrão 

de relacionamento entre os governos federal e provincial. Mas, precisa ser igualmente 
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compreendida como fruto da dinâmica política interna de Québec e do Canadá. O bloco 

precisava de uma conquista importante para mostrar a seus eleitores a força e a eficácia de seus 

princípios autonomistas e o governo Harper não poderia prescindir do suporte do terceiro maior 

partido na Câmara dos Comuns do Canadá. Apesar das discordâncias que se verificam, os dois 

governos colaboram ainda em determinados campos como a política de imigração, na qual 

Québec tem assegurada uma cota diferenciada e uma grande autonomia na gestão dessa política 

pública, e principalmente na promoção econômica. 

 Nesse último aspecto existe uma maior possibilidade de convergência de interesses e 

cooperação entre os relatados atores políticos. A necessidade de que as unidades federadas 

aprovem os tratados internacionais celebrados pelo governo federal expõe o Canadá ao 

surgimento de graves impasses diplomáticos e crises governamentais, prejudicando 

consideravelmente a capacidade do país de celebrar acordos no exterior. Diante desse quadro, o 

governo central buscou mecanismos capazes de conciliar, ou amenizar as diferenças com os 

entes federados. 

 A idéia original surgiu ainda nos anos 1980 quando o DFAIT passou a convidar 

autoridades provinciais para se juntar as missões comerciais do ministério na condição de 

observadores. Como decorrência dessa iniciativa, foi criado na década de 1990 um arranjo 

institucional que permite que as províncias enviem representantes para acompanhar o ministro do 

comércio internacional e os diplomatas federais nas rodadas de negociação no exterior. Essa 

iniciativa visa permitir que as unidades subnacionais possam se interar das cláusulas das ententes 

que tocam suas competências e se pronunciar a respeito das mesmas. 

 O referido mecanismo foi criado com o propósito de reduzir os custos associados à 

negociação do Canadá com outros países em questões comerciais. Dessa forma, permite-se que 

as autoridades dos governos subnacionais participem de alguma maneira das negociações. Com 

isso o Canadá evita se comprometer com cláusulas de tratados comerciais que possam ser 

rejeitados pelas províncias, se tornando, portanto letra morta. Todavia, essa parceria não 

corresponde a um canal oficial, ou a um instrumento formalizado de consulta as unidades 

federadas em questões de relações internacionais, não apresentando uma legislação específica e 

se restringindo as questões de comércio exterior. Desde 1995 as missões comerciais do Canadá 

têm adotado o mesmo modelo de funcionamento. As incursões ao estrangeiro são capitaneadas 
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pelo ministro do comércio internacional que é acompanhado de seus equivalentes provinciais. As 

missões comerciais do Canadá têm sido realizadas em um país específico, ou em um grupo de 

parceiros econômicos potenciais ou reais do Canadá em uma dada região, reduzindo os custos de 

transação relativos à negociação federal-provincial para o comércio exterior63. 

Em 1994, durante o governo liberal do primeiro ministro Chrétien, foram criadas as 

chamadas “Équipes Canadá” (Canada Team; Équipe Canadá). Estas iniciativas são uma espécie 

de parceria federal-provincial de grande monta que promovem as relações comerciais do Canadá 

no exterior. As equipes são compostas pelo primeiro ministro do Canadá (oficialmente 

considerado o chefe da equipe), pelo o ministro do comércio internacional, pelos primeiro 

ministros provinciais (ou por seus representantes indicados), pelos ministros das pastas 

econômicas e pelo ministro das relações internacionais de Québec. Esse arranjo político torna 

possível que os ministros do comércio, técnicos provinciais possam integrar as missões de 

promoção comercial do país no exterior, expondo os atrativos das regiões para os eventuais 

parceiros econômicos do Canadá. Devido ao seu porte, as operações das equipes Canadá são 

realizadas em menor quantidade de que as missões comerciais. 

  Depois um período de tensões em que não integrou as delegações conjuntas, Québec 

percebeu as vantagens de se utilizar da estrutura propiciada por esse mecanismo. Os últimos 

primeiros ministros de Québec (tanto social democratas quanto liberais) têm aceitado que seus 

ministros da área econômica e especialistas participem regularmente das equipes Canadá. Além 

disso, o governo provincial tem incentivado a participação de empresários nas visitas das equipes 

Canadá no exterior. Assim, a província tem enviado não apenas autoridades locais como também 

representantes de setores considerados estratégicos de sua economia que visam inserção no 

exterior e que buscam atrair investimento para a região. 

                                                           

63 As missões comerciais lideradas pelo ministro do comércio exterior com a presença dos ministros 
provinciais se desenvolveram nos seguintes países: Brasil-Argentina e Chile (1995); Itália (1998); Polônia e Ucrânia 
(1999);  Arâbia Saudita, Emirados Árabes, Israel e Gaza (1999); EUA ( Vale do silício, São Francisco)  (1999); 
Irlanda (1999);  Austrália (2000); Rússia ( 2000); Eslovênia-Hungria, Eslováquia e República Checa (2000); 
Marrocos- Argélia- Espanha e Portugal (2000); Índia (2002); México (2002); Afríca do Sul-Nigéria e Senegal 
(2002); Brasil (2004); China (2005); Arábia Saudita e Emirados Árabes (2006); Índia (2006); Kazaquistão (2007); 
Costa Rica e Panamá (2007); Uruguai-Argentina e Chile (2008); África do Sul (2008) e Líbia (2008)  (DFAIT, 
2009). 
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 A identificação de interesses entre as autoridades centrais e as unidades subestatais 

corresponde a um dos mais relevantes fatores capazes de contribuir para o estabelecimento e 

desenvolvimento de medidas paradiplomáticas (Vigevani, 2005). O elemento cooperativo ligado 

à questão comercial revela-se dotado de grande vitalidade apesar das complexas relações 

Québec-Ottawa. O modelo de Atração de investimentos e de promoção comercial da 

paradiplomacia quebequense é nesse sentido potencializado pela participação nas iniciativas 

desenvolvidas pelo governo federal canadense. 

 Mesmo tendo desenvolvido um complexo aparato de paradiplomacia econômica, o 

governo provincial de Québec é cônscio de suas limitações e possibilidades reais enquanto ator 

substatal atuando no sistema político internacional e na economia globalizada. Assim, os 

tomadores de decisão provinciais tem buscado maximizar as capacidades de projeção econômica 

do Québec por meio da parceria com o governo federal. Em muitos dos países visitados pelas 

missões comerciais e pelas Equipes Canadá, a província simplesmente não possui nenhum posto 

(para) diplomático, ou escritório de representação. 

 No atual contexto de acentuada crise econômica e dependência do mercado norte-

americano, integrar essas missões conjuntas pode representar uma boa oportunidade de ganhar 

novos mercados e reduzir a vulnerabilidade da economia local. Québec tem ainda a vantagem de 

empregar no âmbito das parcerias federal-provinciais de comércio internacional a expertise 

acumulada ao longo de décadas de atividade paradiplomática, associada à complexa rede 

público-privada que logrou estabelecer. 

 O governo federal por sua vez, identifica na participação do pessoal do MRI e das 

demais instituições de paradiplomacia comercial de Québec nas incursões da diplomacia 

econômica oficial um mecanismo capaz de manter algum controle sobre as iniciativas 

internacionais de Québec e ainda aumentar os seus benefícios político-econômicos. Ao 

estabelecer contatos comerciais com Québec, ou investir na província os parceiros internacionais 

estarão também aumentando a arrecadação do governo federal e abrindo a possibilidade real de 

expansão seus negócios com o restante do Canadá e com os membros do NAFTA. 

A crise econômica internacional que se espalhou rapidamente em 2008 depois da 

explosão da bolha imobiliária norte-americana, gerando uma crise de crédito que afetou o 

mercado internacional, incidiu fortemente sobre Québec. A província tem os EUA como seu 

principal parceiro comercial, logo a sua economia foi profundamente afetada pela retração da 
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demanda americana, a qual está provocando uma forte queda das suas exportações. Em 2009, 

como a maior parte das economias avançadas, a província de Québec segue afetada pela crise 

financeira e pela desaceleração da economia mundial. 

 Observa-se um retrocesso dos investimentos das empresas devido à acentuada queda na 

procura pelos produtos no mercado internacional. Da mesma forma, o mercado de trabalho tem 

se deteriorado, sofrendo bastante com as perdas de empregos que se acumulam desde novembro 

de 2008. As projeções econômicas indicam que a recessão terá efeitos menos graves em Québec 

do que no Canadá e nos Estados Unidos, mas que ainda assim o dano será considerável. 

 

 Indicadores Econômicos (variação %, em termos reais) 
QUÉBEC 2008 2009 2010 

PIB Real 1,0 -1,2 1,9 

PIB Nominal -1,6 -0,1 3,9 

Consume 3,1 1,2 2,2 

Gastos com Obras Públicas 47,9 38,8 37,3 

Investimentos das Empresas 4,7 -8,4 6,4 

Exportações Totais -2,5 -7,0 2,2 

Taxa de Desemptrego 7,2 8,9 9,1 

Criação de Empregos (em milhões) 30,0 -62,9 29,5 

Índice de Preços ao Consumidor 2,1 0,4 2,0 

 

Tabela 1- Indicadores Econômicos Reais e Projeções (2008-2010) 

Fonte: Budget du Québec 2009-2010 
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al e projeções comparadas (2008-2010) Québec-Canadá-EUA. 

e: Statistique Canada et Ministère des Finances du Québec 

 

revistas pelo governo quebequense como, por exemplo, o chamado 
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iniciativa conjunta, Québec renovou seus esforços de diversificar o destino de sua produção 

através representações em países europeus e na Ásia, potencializando sua exportação e reduzindo 

a dependência do “supermercado americano” (Deblock; Turcotte 2007). 

 O Québec adotou uma estratégia de paradiplomacia econômica e comercial que se 

assenta sobre a idéia de identidade econômica regional, equilibrando necessidades provenientes 

da concorrência internacional e de suas demandas políticas domésticas construídas ao longo da 

sucessão histórica. Por uma conjunção de fatores políticos domésticos; bem como por questões 

advindas do cenário externo interdependente e complexo os gestores provinciais adotaram 

estratégia agressiva de captação de investimentos estrangeiros e de projeção internacional de sua 

economia. Aproveitando a janela de oportunidade propiciada pela continentalização do mercado 

e da emergência do nacionalismo provincial moderado, os tomadores de decisão estabeleceram 

nesse ente subnacional uma linha de ação que visava diversificar os negócios na província e suas 

capacidades econômicas no exterior apoiando-se sobre o investimento privado associado à 

atividade governamental. 

 A estratégia permitiu diversificar as fontes de financiamento disponíveis para as 

empresas quebequenses e os resultados são de fato convincentes. Todavia, no momento em que 

estava crescendo de modo rápido e estável; colhendo os frutos das políticas adotadas, a economia 

da região foi duramente atingida pelos ventos da crise que se espalharam pelo mundo inteiro com 

velocidade nunca antes vista. 

 O modelo Québec Inc passa agora por um momento crítico. Os esforços das autoridades 

provinciais em manter o padrão de desenvolvimento capacitando-o a lidar com a turbulência 

externa demonstram que essa linha diretiva de paradiplomacia econômica tende a continuar e 

que a cooperação com o governo federal continua sendo vista como um mecanismo importante, 

sobretudo para a projeção internacional da economia de Québec. Até por que os custos 

associados à mudança de paradigma de atuação, mesmo diante da crise seriam provavelmente 

muito elevados.  

Esse processo está ainda em curso e seus resultados políticos mais concretos sobre a 

ordem doméstica e sobre o cenário regional e internacional permanecem largamente 

desconhecidos. Não se sabe se o modelo québécois terá suficiente vitalidade para lidar com a 

crise, ou se ele retomará sua marcha na eventualidade de uma maior reação por parte dos 

mercados. Da mesma forma, até o presente não se realizaram maiores apreciações do impacto 
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dos indicadores econômicos negativos sobre a questão chave do separatismo e do nacionalismo 

provincial de Québec. Todo esse quadro demanda a realização de novas análises por parte dos 

estudiosos da projeção internacional de governos subnacionais.   
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Conclusões 

O presente trabalho demonstrou de que maneira a literatura acadêmica especializada 

apontou para a emergência e complexificação da atividade externa de governos subnacionais no 

plano político externo. Os trabalhos dos pioneiros estudiosos do novo federalismo Ivo 

Duchaceck e Panayotis Soldatos criaram o conceito de paradiplomacia para fazer referência às 

incursões de governos não centrais no exterior. Esses desenvolvimentos foram seguidos por uma 

grande quantidade de escritos em Ciência Política e Relações Internacionais que passaram a 

abordar essa problemática através de diferentes perspectivas analíticas. Um grande impulso na 

investigação das medidas paradiplomáticas foi fornecido pelas interpretações que focam no 

impacto das mudanças provenientes da formação de um sistema político internacional 

caracterizado por um maior nível de interdependência complexa sobre o papel desempenhado 

pelas unidades subnacionais no mundo contemporâneo.  

As transformações político-econômicas no cenário internacional ocorridas sobretudo 

depois do fim da Guerra Fria influenciaram e continuam a influenciar a atividade 

paradiplomática de modo deveras significativo. Nesse contexto, o acumulado teórico do estudo 

da paradiplomacia sugere que os governos centrais tendem a criar algum tipo de mecanismo que 

os torne capazes de permitir ou tolerar a atuação internacional de seus entes infra-estatais. Esse 

processo não é em absoluto isento de conflitos. Dependendo da construção contextual e factual 

em que se desenvolve, a pardiplomacia pode tanto produzir conflito quanto promover acordos 

políticos e possibilitar o compartilhamento de competências. 

 A identificação de interesses entre o governo central e suas unidades infra-estatais 

corresponde a um fator chave para a cooperação entre os diferentes níveis de governo em 

assuntos estrangeiros, podendo levar os governos subnacionais a agir no exterior para dar 

seqüência às políticas desenvolvidas em âmbito doméstico e para estabelecer contatos 

internacionais com variados propósitos. O caso trabalhado neste esforço analítico evidencia que, 

em termos de inserção econômica internacional, essa convergência pode ser mais facilmente 

verificada do que em outros tipos de política levadas a cabo por governos subnacionais no plano 

político externo, principalmente diante a presença de nacionalismos minoritários ou aspirações 

independentistas por parte dos entes subestatais. 
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Todavia, o estudo em apreço mostrou que, apesar de muito relevantes para a 

compreensão da atividade paradiplomática, os elementos macro-estruturais representados pelos 

elementos da interdependência complexa não fornecem per si uma visão abrangente da projeção 

internacional de governos subestatais. Nesse sentido, esses fatores sistêmicos, muito embora 

devam ser considerados pelo analista, não são suficientes para que se possa compreender e 

explicar adequadamente o fenômeno político abordado. Como conseqüência, o estudo buscou 

empregar uma perspectiva histórica ampla combinada à dimensão racional estratégica do 

governo subnacional e dos demais atores políticos estudados em meio a um ambiente decisional 

rico em interações entre atores governamentais e não governamentais nos planos doméstico, 

regional e internacional. 

 A pesquisa explicitou de que maneira o processo de formação das preferências dos 

agentes políticos ligados a paradiplomacia estabelecem cursos de ação preferíveis para os 

governos subnacionais e para a autoridade central. Essas preferências podem passar por 

mudanças que representam uma resposta a momentos críticos na busca dos sujeitos e das 

organizações pela maior utilidade política desejada. Assim, os atores políticos envolvidos na 

produção das medidas pardiplomáticas estão sujeitos a operar uma redefinição de suas estratégias 

e promoverem a criação de novas instituições ou arranjos políticos, através dos quais os 

governos subnacionais visam maximizar o alcance e a eficiência da sua “política externa”. 

O caso analisado demonstrou que, fatores institucionais domésticos como o tipo de 

federalismo e a natureza da competição política infra-estatal, bem como elementos institucionais 

de caráter internacional regional, notadamente o formato adotado e o incentivo fornecido pelos 

blocos econômicos tem grande influência sobre a condução das iniciativas paradiplomáticas. O 

Estado Nacional canadense corresponde ao resultado de um processo muito peculiar de 

emancipação gradual do império britânico. Durante a maior parte de sua história o Canadá 

permaneceu como um copo político desprovido de personalidade internacional formalmente 

ligado a Grã-Bretanha. 

 Nesse contexto as unidades subnacionais acabaram muitas vezes por ocupar o espaço do 

governo central se encarregando tanto da administração cotidiana quanto da gestão de suas 

relações internacionais. Os governos subnacionais canadenses desenvolveram uma longa 

trajetória de autonomia local que possui importantes conseqüências sobre a sua capacidade de 

projeção externa. Isso é particularmente verdadeiro no caso de Québec onde, devido à presença 
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de um padrão cultural distinto e de uma forte identidade regional minoritária, jamais ocorreu a 

integração plena com o restante do país. Soma-se a isto que a adoção de uma constituição federal 

somente foi possível na primeira metade dos anos 1980 e que os estatutos jurídicos canadenses 

não estabelecem uma hierarquia clara no concernente à prerrogativa de conduzir as relações 

internacionais do país. 

 A análise da trajetória do ente subestatal em questão revelou que a promoção cultural foi 

durante um longo período de tempo o principal fator de incentivo das medidas paradiplomáticas 

de Québec. Esse elemento foi responsável pela busca por espaços na cena internacional desde a 

época do domínio colonial britânico e passou por uma maior institucionalização depois das 

transformações desencadeadas pela Revolução Tranqüila e pela doutrina Gérin-Lajoie. A 

província criou um sofisticado aparato organizacional para gerir a sua atividade paradiplomática, 

desenvolvendo uma linha de ação própria para assuntos internacionais. 

 Ao longo de décadas Québec empreendeu um grande conjunto de iniciativas no exterior 

destinadas a promover sua identidade distinta daquela verificada no Canadá Inglês e a 

estabelecer cooperação técnica e comercial com outros países e governos subnacionais. Suas 

linhas diretrizes de paradiplomacia sofreram uma considerável reelaboração provocada por 

fatores político-econômicos internos e externos. O estudo aponta que a ascensão das teses 

autonomistas em detrimento do independentismo (separacionismo) provincial correspondeu a um 

importante fator na deflagração da mudança do padrão de atividade internacional de Québec. Da 

mesma forma, o advento da liberalização dos mercados e da continentalização da economia 

norte-americana propiciada pelo NAFTA contribuiu fortemente para o estabelecimento de uma 

nova estratégia paradiplomática. 

Diante dos legados históricos da promoção cultural; preservação da identidade 

québécoise e da necessidade de se adequar a concorrência internacional os tomadores de decisão 

subnacionais optaram em seu cálculo político por adotar uma espécie de modelo misto. O 

formato desenvolvido é ao mesmo tempo local e global, assentando-se sobre a idéia de 

“identidade econômica regional”. Esse princípio norteador fez com que Québec implementasse 

uma estratégia que liga o investimento privado à coordenação política e suporte técnico 

governamentais para atrair capital externo e projetar as empresas e produtos quebequenses no 

mercado internacional. Essa estratégia de paradiplomacia econômica tem sido mantida por 
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diferentes governos provinciais nos últimos anos, mantendo-se em grande medida blindada a 

competição partidária entre social-democratas e liberais em Québec. 

 Os dados revelam que resultados obtidos pela Belle Province através do modelo de 

economia aberta e de parcerias público-privadas são positivos, tendo essas políticas possibilitado 

a entrada de um alto volume de investimentos e promovido fortemente as exportações da 

província. A pesquisa também demonstra que as possibilidades de cooperação com o governo 

federal foram ampliadas em virtude da mudança de posicionamento dos soberanistas 

quebequenses, da redefinição da economia internacional e da criação de novos arranjos 

institucionais que promovem relações entre o governo central e as províncias. O campo do 

comércio exterior apresenta seguramente as maiores possibilidades de cooperação federal-

provincial em questões ligadas à condução das relações internacionais da federação canadense. 

As equipes Canadá e as missões comerciais conjuntas constituem-se em exemplos ilustrativos da 

maior convergência de interesses entre autoridades centrais e provinciais nessa área, malgrado as 

relações não raro tumultuadas entre Québec e Ottawa. 

Quando a rede de paradiplomacia econômica de Québec se encontrava em uma fase de 

acentuado crescimento e produção de resultados expressivos, a crise financeira internacional 

infligiu um duro golpe sobre esse modelo. As capacidades de atuação desse ente subnacional se 

viram sensivelmente reduzidas em virtude da sua grande dependência econômica dos Estados 

Unidos, país que foi o epicentro da crise mundial. Diante disso, o governo de Québec tem 

lançado mão de seu aparato paradiplomático com a intenção de buscar novos mercados e atrair 

mais investimentos fora da América do Norte enquanto espera pela recuperação da economia dos 

E.U.A e o reaquecimento do mercado internacional.  

Por estar esse processo ainda em curso, os seus resultados até o presente momento são 

muito pouco conhecidos pelos estudiosos das relações internacionais e pelos especialistas em 

pardiplomacia. Novas análises sobre o tema poderão fornecer uma avaliação mais consistente 

dos impactos desse momento crítico sobre as estratégias empregadas por Québec e por outras 

unidades subnacionais ativas no cenário internacional.  
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