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TIKTOK

Mais do que 
a plataforma, um 
debate geopolítico
Popularidade do TikTok faz dele uma arma chinesa 
num contexto de realinhamento internacional

Textos Cláudia  
Monarca Almeida

A polémica não é nova, mas a 
tensão intensificou-se nas últi-
mas semanas. Em pouco mais 
de um mês, a aplicação TikTok 
foi banida dos telefones e com-
putadores dos trabalhadores 
da Comissão Europeia e dos 
dispositivos de funcionários 
públicos na Austrália, Bélgi-
ca, Canadá, Dinamarca, Países 
Baixos e Reino Unido. A lista 
não cessa de aumentar.

Em causa estão sobretudo 
precauções de cibersegurança. 
Como salienta a investigado-

ra Raquel Vaz Pinto, há “uma 
preo cupação com a privacidade 
dos dados, associada a questões 
a nível do consumidor”. Para a 
perita do Instituto Português 
de Relações Internacionais 
(IPRI) da Universidade Nova, 
“é uma preocupação bastante 
europeia, face a outros contex-
tos internacionais”.

Mas não é só isso que pesa 
nesta equação, garante Vaz Pin-
to. “Não estamos, nem por som-
bras, apenas a falar de uma rede 
ou de uma aplicação. Estamos a 
falar de uma discussão a nível 
geopolítico.” Luís Mah Silva, 
professor de Desenvolvimento 
Global no ISCTE, corrobora. 

“Qualquer pessoa que descar-
regue uma aplicação sabe que 
tem de dar acesso a uma série 
de dados, quer essa platafor-
ma seja chinesa, americana ou 
europeia. A diferença é que es-
tamos perante uma situação 
geopolítica de tensão e conflito 
entre o Ocidente e a China.”

Mais especificamente, refere 
uma guerra tecnológica que 
“começa claramente com Joe 
Biden” (o Presidente dos Es-
tados Unidos promoveu a Lei 
dos Semicondutores, que proí-
be a exportação de microchips 
para a China e a colaboração de 
americanos com empresas tec-
nológicas chinesas), mas teve 

“as primeiras origens já com 
Donald Trump” (em decisões 
relativas às firmas chinesas 
ZTE e Huawei).

Processo revolucionário 
(industrial) em curso

“Sabemos que a próxima Re-
volução Industrial, que já está 
a acontecer, tem que ver com 
a dimensão tecnológica. E 
aqui temos dois grandes líde-
res, Estados Unidos e a Chi-
na”, explica Mah Silva. Está 
por ver “quem vai liderar esta 
revolução tecnológica, com as 
implicações que isso tem em 
termos de governação global, 
de influência global e política”. 
Washington procura com este 
conflito “manter a liderança 
tecnológica, pelo menos mais 
alguns anos”.

O TikTok é claro “reflexo” 
disto, se considerarmos que, 
com mais de mil milhões de uti-
lizadores, é a sétima aplicação 
mais popular do mundo. “Isso 
tem uma série de implicações”, 
nomeadamente ser visto como 
“instrumento de influência 
política” e “arma que pode ser 
utilizada pelo regime chinês”.

“O Governo da China tem 
feito uma grande campanha 
para apresentar os seus argu-
mentos, face àquilo que enten-
de serem acusações injustas, 

sobretudo lideradas pelos Es-
tados Unidos”, acrescenta Vaz 
Pinto. Aponta duas perguntas 
importantes: “A primeira é re-
lativa à reciprocidade. Porque 
é que na China não é possível 
ter apps ou redes sociais que 
não as chinesas? Poderia con-
tra-argumentar que a China é 
uma ditadura e, como tal, quer 
controlar a informação. Sem 
dúvida, mas ao mesmo tem-
po há a perceção clara de que 
esse acesso à informação ou a 
estas redes de comunicação é, 
só por si, um valor estratégi-
co.” A segunda questão é a da 
“cada vez maior proximidade 
entre as empresas chinesas 
com expressão internacional 
e o partido de Xi Jinping”. A 
investigadora destaca como o 
Presidente chinês tem vindo a 
“tornar essa fronteira, que já 
não era muito óbvia, cada vez 
mais inexistente”.

Hoje, as grandes tecnológicas 
são obrigadas por lei a entregar 
dados ao Partido Comunista da 
China em nome da “segurança 
nacional”. Isso mina quaisquer 
esforços do TikTok para decla-
rar que é neutro ou que protege 
as informações dos utilizadores 
ocidentais (como o anúncio, 
no início do mês, da criação 
de dois centros de dados euro-
peus). Uma auditoria interna 
provou, em 2022, que os dados 

de utilizadores nos EUA, in-
cluindo dois jornalistas, foram 
indevidamente consultados 
por funcionários da ByteDance 
(dona do TikTok).

“Acresce o que está a acon-
tecer a nível internacional, em 
particular o que a guerra tem 
trazido em termos de realinha-
mento”, continua a investiga-
dora. Isto depois de a pandemia 
ter feito a Europa “acordar” 
para os riscos de depender ex-
cessivamente de um só país, 
começando a procurar “maior 
autonomia estratégica”, diver-
sificando fornecimentos, con-
tra “uma dependência excessi-
va da China em muitos sectores 
da nossa vida”.

Este caminho, “doloroso” e 
com “imensos custos económi-
cos”, ainda não está definido. 
Os Estados-membros da UE 
dividem-se face a uma China 
que procura “assumir um pa-
pel cada vez mais global”. E 
Pequim “também tem de equi-
librar as suas necessidades eco-
nómicas e de desenvolvimento 
com as restrições que está a 
sentir do exterior em relação à 
sua ascensão tecnológica e mili-
tar”, nota Mah Silva. A Europa 
ainda é uma parceira comercial 
importante que a China tenta 
manter “do seu lado, face às 
tensões com os EUA”.
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Protesto em Washington 
contra a putativa proibição  

do TikTok nos Estados Unidos 
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Governo quer proteger 
relação bilateral e pode 
refugiar-se na UE, mas  
“há limites para agradar 
a gregos e troianos”

Portugal ainda sem posicionamento definido

Em comunicado enviado ao Ex-
presso a respeito das contro-
vérsias com o TikTok, o Centro 
Nacional de Cibersegurança 
afirma que “tem vindo a acom-
panhar, com outras entidades 
competentes nacionais e inter-
nacionais, os desenvolvimen-
tos nesta matéria, incluindo a 
tomada de posição da União 
Europeia e de alguns dos seus 
Estados-membros”.

O organismo lembra que “o 
uso da app em questão, bem 
como de outras redes sociais, 
implica riscos de curto, médio 
e longo prazo para o utiliza-
dor, considerando que oferece 
uma experiência de utilização 

cada vez mais dependente 
quer do acesso a dados quer a 
funcionalidades dos próprios 
dispositivos, em muitos casos 
sem que o próprio utilizador se 
aperceba”.

Do ponto de vista legal, mes-
mo sem precedentes, uma 
proibição total do TikTok não 
é impossível. “Enquanto servi-
ço extracomunitário, não dei-
xa de estar sujeito à aplicação 
da lei portuguesa”, explica o 
advogado e constitucionalista 
Pedro Lomba. “Podem ser im-
postas medidas restritivas, in-
cluindo ações concretas contra 
um prestador de serviços se a 
sua atividade lesar ou ameaçar 
gravemente a segurança públi-
ca, incluindo a ciberseguran-
ça, a saúde pública ou os con-
sumidores, incluindo os seus 
direitos fundamentais, como 
privacidade, na esfera digital.”

“Qualquer medida restritiva 
que possa contender com os 
direitos económicos e de comu-
nicação quer das plataformas 
quer dos seus utilizadores sus-
cita problemas de liberdade de 
expressão, pelo que terá de ser 
apreciada numa lógica multiní-
vel, em face da Constituição por-
tuguesa, do artigo 10º da Con-
venção Europeia dos Direitos 
Humanos e da Carta dos Direi-
tos Fundamentais”, prossegue.

Agruras diplomáticas à vista

Ainda assim, “é entendido que 
o exercício da liberdade de ex-
pressão pode ser restringido, 
condicionado ou sancionado se 
for rigorosamente necessário 
para garantir, numa sociedade 
democrática, a segurança na-
cional, a integridade territorial 
ou a segurança pública, a defe-

sa da ordem e a prevenção do 
crime, ou a proteção da honra 
ou dos direitos de outrem”. Ou 
seja, nunca se dispensa “uma 
análise cuidadosa das circuns-
tâncias do caso”.

Mais premente parece a 
questão diplomática. Quer 
devido à relação histórica 
(nomea damente com Macau), 
quer devido à importância eco-
nómica (desde a crise de 2011 
a China tornou-se importante 
parceiro comercial e investi-
dor), assiste-se a “uma certa 

lo individual, posições mais 
críticas em relação à China.” 
Contudo, aponta Raquel Vaz 
Pinto, com um novo quadro 
geopolítico a desenhar-se, “a 
posição de Portugal é cada vez 
mais insustentável”.

“O que temos visto nos últi-
mos anos é o fim dessa ideia 
de um país, dois sistemas. É 
cada vez mais uma miragem e 
a realidade é hoje bem diferen-
te. Não quero com isto dizer 
que não se deva ter essa preo-
cupação, até do ponto de vista 
das nossas comunidades e da 
relação, mas não podemos ter 
muitas ilusões sobre o que esta 
China de Xi Jinping, em parti-
cular no seu terceiro mandato 
como secretário-geral do Parti-
do Comunista, significa a nível 
internacional. Há limites para 
agradar a gregos e troianos”, 
frisa a especialista.

abstenção de Portugal” nestes 
temas. “Portugal vota com a 
União Europeia quando tem 
de votar. Ou seja, se a União 
Europeia é crítica em relação à 
China, Portugal também será. 
Mas está sempre a tentar gerir 
a relação com a China”, aponta 
Luís Mah Silva.

Quanto ao TikTok, o profes-
sor considera que é uma “dis-
cussão ainda muito recente 
para se perceber qual poderá 
ser o posicionamento da União 
Europeia e, mesmo nas discus-
sões internas, qual poderá vir a 
ser o de Portugal”. Ainda assim, 
acredita que “o Governo portu-
guês terá cuidado diplomático e 
é provável que espere que Bru-
xelas tome alguma decisão. É 
mais fácil escudar-se enquanto 
membro da União Europeia 
e deixá-la fazer esse papel do 
que Portugal assumir, a títu-

Mudanças geopolíticas 
tornam “a posição de 
Portugal cada vez mais 
insustentável”, avisa a 
perita Raquel Vaz Pinto

NÚMEROS

2,83
milhões de utilizadores do 
TikTok em Portugal em 2022

125
milhões de utilizadores  
do TikTok na Europa

9
meses foi o tempo necessário 
para o TikTok chegar  
aos 100 milhões de 
utilizadores (recorde apenas 
superado pela ascensão 
meteórica do ChatGPT)


