Sociedade de Geografia de Lisboa
Secção de Ciências Militares
A SECÇÃO
TEXTO INTRODUTÓRIO

A organização da Secção de Ciências Militares, prevista no n.º 22 do art.º 37 do Estatuto Geral da
Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), foi desencadeada, em Junho de 2006, por proposta
apresentada ao Presidente da SGL, Professor Doutor Luís Aires de Barros, pelo Tenente - General
Manuel Amorim de Sousa Menezes, Vice - Presidente da SGL.
Com este pressuposto, a Secção fixou as seguintes “Finalidades” a alcançar, progressivamente, no
decurso dos seus trabalhos:
- Estuda e divulga o conhecimento militar no nosso País, na procura de descodificar a relação
possível entre a geografia e as componentes do poder militar.
- Objectiva o esforço de investigação aplicada desenvolvido, nos actuais paradigmas do emprego
da força militar.
Para atingir a primeira Finalidade, analisa a formação, a estruturação e o desenvolvimento do
conhecimento militar no País, bem como o corpo de doutrinas que, ao longo de séculos, foram
emprestando um conteúdo científico próprio às componentes genética, estrutural e operacional do
poder militar.
Para atingir a segunda Finalidade – uma questão que se prende com a prevenção, limitação e
imposição da paz e do equilíbrio nas várias regiões do Mundo e, como tal, constitui uma premissa
fundamental da sustentabilidade futura dos valores e das condições essenciais à sobrevivência da
humanidade no seu ambiente natural - analisa o impacto da evolução tecnológica nos instrumentos à
disposição da doutrina militar, para concluir sobre capacidades emergentes no vector militar
(componentes terrestre, naval e aérea, potenciadas pelas doutrinas de emprego conjunto), em
resultado de tendências verificáveis, designadamente, nos materiais (evasão e protecção), na energia
(armas, vectores transportadores e cargas) e na informação em tempo real (comando, controlo e
comunicações).
A primeira Finalidade foi complementada pelo seguinte conceito de acção:
“Tendo como referência as alterações da matriz geográfica que interage, no tempo, com a
formação, consolidação e desenvolvimento da Nação Portuguesa e da sua base de poder, na Europa
e no Mundo, aprofundar o conhecimento sobre as origens e a evolução do saber militar no nosso
País. Na procura da fundamentação científica deste corpo de conhecimento, essencial à avaliação
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actual do potencial nacional, num período em que a incerteza sobre a transformação acelerada
parece recomendar o reforço da prevalência da vontade como multiplicador único do potencial,
dirigir o esforço de investigação para a compreensão do conteúdo científico da doutrina militar
portuguesa. Para atingir este propósito, avaliar, analisar e sistematizar os imperativos e as
possibilidades que foram moldando a praxis da violência organizada, as circunstâncias que foram
matizando os seus normativos e as influências que foram caracterizando o conteúdo do pensamento
que a suporta, bem como o dinamismo da sua evolução. Concluir sobre o conhecimento militar
nacional actual, com relevo para os fundamentos que o vinculam, os vectores estruturantes que o
particularizam e as possibilidades que o potenciam nas formas previsíveis de emprego do vector
militar como instrumento de produção da paz e da segurança e, enquanto tal, fundamental à
afirmação, responsável, de Portugal no concerto das Nações”.
Para a execução deste conceito, a qual se prolongará, naturalmente, por um alargado período de
tempo, foram levantadas três possíveis linhas de actuação independentes, mas que se conjugam na
prossecução dos objectivos da Secção:

- Um Projecto de Desenvolvimento

Modelo informático para estudo das dinâmicas de poder em quaisquer regiões do Mundo,
designadamente, em áreas geográficas com relevante conteúdo estratégico. Através da constituição
de bases de dados, criteriosamente seleccionados e estruturados, objectiva-se na aplicação de
modelos parciais de interpretação de situações, para, de uma forma rápida e simplificada, avaliar da
possibilidade de ocorrência de crises, acompanhando a sua evolução.

- Uma Linha de Investigação Aplicada

“O Conhecimento Militar em Portugal”

A desenvolver, fundamentalmente, através do debate de ideias a motivar através de ciclos de
conferências e painéis com intervenção, não só de Vogais da Secção, mas também de outras
Secções e entidades exteriores à SGL, para o efeito convidadas.
Estudar-se-ão alguns períodos do nosso longo e variado percurso histórico para analisar as
múltiplas experiências de utilização do poder militar nos diferentes ambientes geográficos,
procurando descodificar a resultante dos muitos contactos que, em diversas épocas, estabelecemos
no Mundo. Como vectores instrumentais da análise a desenvolver avultarão, certamente, entre
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outros: o poder que detínhamos e os constrangimentos que influenciaram a sua expressão; os
princípios doutrinários que utilizámos; as potencialidades e limitações que fomos revelando; as
lições que aprendemos e os ensinamentos que não colhemos; o saber que desenvolvemos e a
experiência que transmitimos; o conteúdo e o sentido útil actuais da mundivivência por nós
experimentada, quando projectados nas formas previsíveis de resolução de conflitos.

- Uma Experiência de Cooperação

Investigação sobre um tema de interesse para um ou mais Países da CPLP
A título de exemplo, e, tendo em vista o aproveitamento do acervo de informação existente em
Portugal, designadamente, na biblioteca da SGL e a decorrente da experiência vivida por técnicos
civis e militares portugueses, adianta-se um estudo possível

“O Potencial da Bacia Hidrográfica do Rio Zambeze em Moçambique”
- Importância estruturante da região para o desenvolvimento do País
- Significado estratégico na região
- Defesa militar, por Moçambique, das infra-estruturas críticas na região

Em todos estes desenvolvimentos, é fundamental a abertura ao exterior através, quer do concurso
a obter pela colaboração de outras Secções, quer da apresentação de propostas para o
estabelecimento de relações de mútuo interesse com outras instituições e organizações nacionais e
estrangeiras, instrumento fundamental para o incremento em recursos humanos e materiais
adequado ao reforço do sentido útil do produto do trabalho da Secção. Aqui, haverá que encontrar,
com imaginação e determinação formas ajustadas para intensificar e aprofundar o relacionamento
científico, económico e militar com Países amigos, designadamente os que, com Portugal, integram
a CPLP.
As formas de trabalho utilizadas são conduzidas através de processos clássicos, como o estudo e
debate segundo centros de interesse e temas, criteriosa e consensualmente fixados, as conferências,
simpósios e seminários, e, de projectos de cooperação, bem como da preparação e organização e
difusão, em suportes escritos ou informáticos, dos resultados que forem sendo obtidos.
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