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“A guerra de informação – uma nova dimensão do conflito?”
Ten General Jesus Bispo
Julho de 2008
Parece ser uma verdade irrefutável de que foi o desenvolvimento acelerado das tecnologias da
informação, em especial a partir do último quartel do século passado, que deu nova expressão à
guerra de informação e fez criar um novo quadro conceptual.
Estas tecnologias proporcionaram novas formas específicas de comunicar e de agir e, ao mesmo
tempo, criaram dependências e vulnerabilidades às organizações do tempo presente – é neste
enquadramento que surge a disputa pelo recurso informação.
De facto, a guerra de informação visa a obtenção da superioridade de informação, num contexto de
competição, de conflito ou de operação militar, no pressuposto indeclinável de que terá melhores
condições para vencer aquele que conseguir ver mais longe, mais claro e mais cedo do que os seus
opositores - aquele que não conhecer o seu potencial opositor e as suas próprias capacidades terá
uma elevada probabilidade de não saber precaver um confronto, e de vir a ser derrotado se ele vier a
ter lugar.
Em termos nacionais, é a partir da situação criada com este desenvolvimento tecnológico, que se dá
uma nova valorização à informação como elemento principal do poder nacional, a par do poder
económico e do poder militar, e que se cria a consciência que a informação pode ser considerada
como arma e como alvo.
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Foi a constatação de novidade, apesar do lapso de tempo já decorrido desde que se começaram a dar
os primeiros passos nesta matéria, assim como o relato de insuficiências doutrinais, e também no
plano da execução prática, que levou a Secção de Ciências Militares da Sociedade de Geografia de
Lisboa a promover este ciclo de conferências, para suscitar um debate alargado do tema e, eventualmente, dar um contributo para a sua clarificação, em termos académicos.
Desde já refira-se que esta matéria extravasou já do âmbito militar e é hoje objecto de estudo ao nível das Universidades de alguns países, especialmente no que concerne à sua aplicação no âmbito
da sociedade civil. E será ainda necessário sublinhar que o que é novo é o que resulta apenas da utilização generalizada dos sistemas de informação, e que exigiu algumas alterações na taxonomia –
os conceitos básicos que sustentam todo este corpo de conhecimento são ancestrais, a tecnologia é
que forçou a uma evolução de natureza contextual, criando novas capacidades e novas
vulnerabilidades.
Para efeitos de estudo da guerra de informação poderemos considerar três áreas fundamentais:
- uma que diz respeito à obtenção de informação, ou seja o Intelligence;
- outra que trata da garantia da disponibilidade da informação própria (impedir que o opositor tenha
acesso à nossa informação) que será a componente da guerra de informação defensiva;
- e finalmente uma terceira que terá a ver com a perturbação da informação do opositor, que é a
componente ofensiva;
tudo com a finalidade de se obter um objectivo de natureza estratégica ou táctica.
A obtenção ou captura da informação pode ter uma caracterização ofensiva quando se trata de
exploração não autorizada dos sistemas de informação do opositor, ou pode ser neutra, quando se
limita a observar e a analisar a informação que está disponível, ou seja, a informação a que se possa
aceder sem violar direitos ou regras de ética.
Esta estrutura não nos oferece qualquer novidade em termos de pensamento militar. Não poderemos
no entanto fazer uma afirmação do mesmo teor quanto aos processos que utiliza, dado que neste
contexto novo e neste significado restrito, aplica fundamentalmente os instrumentos proporcionados
pelo desenvolvimento tecnológico no campo da informação.
Para fazermos uma ideia dos problemas doutrinais existentes e a que já aludimos, convirá
porventura fazer uma muito breve incursão sobre os relatos públicos disponíveis quanto ao ponto de
situação geral sobre os desenvolvimentos ocorridos nos Estados Unidos da América, país que indubitavelmente lidera o esforço académico, tecnológico e de aplicação em matéria de guerra de
informação, apesar de, aparentemente, não ter vindo a obter nos tempos mais recentes, os sucessos
que tem obtido noutros domínios mais próprios da era industrial. Esta descrição breve poderá
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ajudar-nos a compreender os contornos de toda esta temática, ou a colocar questões para o seu melhor esclarecimento.
Em termos institucionais, no âmbito do Departamento da Defesa, as iniciativas para a aplicação
formal desta disciplina, segundo os moldes proporcionados pela Tecnologia, tiveram lugar apenas
nos finais da década de oitenta do século passado, com a publicação de vários documentos de
natureza estratégica contendo matéria explicitamente relacionada com a informação, em particular
com a natureza da ameaça na era da informação e com a necessidade de protecção dos elementos
críticos nacionais.
A seguir aos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 assistiu-se a uma verdadeira revolução no
que concerne à doutrina para organizar recursos e aumentar a prontidão, perante este novo tipo de
ameaça. O evento mais importante foi o da constituição do Departamento de Segurança Interna, e
consequente reorganização dos Serviços de Informações. Concretamente, no que à guerra de
informação diz respeito, aquele Departamento assumiu a responsabilidade da direcção quanto aos
assuntos de “garantia de informação” (information assurance) e de protecção das infra-estruturas
críticas. Estas duas expressões constituem tópicos de inovação doutrinal.
O conceito de “information assurance” é muito mais vasto que o conceito tradicional de segurança
da informação (security), tem um carácter mais dinâmico e proactivo, na medida em que engloba
não só a garantia da confidencialidade, mas também de todas as outras propriedades da informação,
designadamente as da integridade, do não repúdio, da autenticação e da disponibilidade. Não interessa apenas colocar a informação em locais bem protegidos, com controlo físico de acessos de
grande robustez – o conceito do cofre passa a aplicar-se a um número reduzido de dados, até porque
com a indispensabilidade da rede, é-se forçado a correr um outro tipo de risco, ao fazer com que a
informação esteja disponível a quem dela necessita no tempo certo, sem estar deturpada ou
corrompida. É preciso vigiar e detectar indícios de ataque, agir em antecipação, e reagir no momento ou no pós-ataque no sentido da reparação de danos ou da recuperação da informação – a título de
exemplo, refira-se que, quando se está vigiando o comportamento de intrusos se está a obter
Intelligence sobre as formas de ataque de um possível opositor, e se está deliberadamente a fornecer
informação errada no quadro de uma acção de decepção, e tudo isto poderá ser considerado como
uma acção de “information assurance”. Todas estas acções decorrem na própria rede de
computadores, ou naquilo que vulgarmente se designa por ciberespaço, utilizando instrumentos que
são específicos das tecnologias de informação, como se não houvesse vida para além desta infraestrutura.
A protecção das infra-estruturas críticas assume agora uma acuidade muito especial, na medida em
que passa a ser possível desencadear ataques à distância a essas infra-estruturas, entrar dentro dos
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seus indispensáveis “sistemas inteligentes embebidos”, que uma vez atingidos produziriam um
impacte altamente significativo para toda a sociedade.
De referir ainda, a título de exemplo, que no decorrer de uma acção ofensiva, quando se fala em
opositor está-se a considerar não apenas o elemento humano ou a rede social de seres humanos, mas
também os agentes artificiais autónomos embebidos nos sistemas reais para a sua gestão automática
ou semi-automática, e esta é uma inovação no âmbito desta tecnologia.
A questão nova é que tanto a Information Assurance como a Critical Infrastructure Protection são
actividades demasiado complexas, em especial no que se refere à sua implementação desde tempo
de paz ou em situações de estabilidade, e tanto uma como outra são actividades que se desenrolam
em permanência. Tinha-se então constatado que a metodologia tradicional de atribuir a segurança
exclusivamente ao Estado era insuficiente, e em muitos casos impossíveisl, pelo que se recorreu à
parceria público – privado, com intervenção dos donos das infra-estruturas, dos utilizadores e do
aparelho de segurança nacional, onde se incluíam as forças armadas. De notar que as Forças
Armadas surgem neste contexto como forças de apoio ou de parceria, e não como líderes do
processo. Por outro lado, os cidadãos passam, eles próprios, a estarem também envolvidos na
protecção das infra-estruturas fundamentais para a continuidade da vida social, em normalidade,
através das suas estruturas representativas, como utentes, e também pela tomada de consciência
quanto ao problema geral, o que envolve educação adequada. Os Centros de Protecção assim
constituídos terão por objecto definir as linhas de investigação, os padrões para a operação e
segurança das redes, a análise e partilha de informação, o planeamento estratégico para melhorar a
segurança, a formação necessária e os métodos para a sensibilização deste problema.
Com a criação do Departamento de Segurança Interna, o princípio manteve-se, mas o Estado passou
a ser mais interventivo, fundindo algumas das organizações mistas, com gestão mais centralizada.
O Departamento da Defesa, já do anterior preocupado com este problema, publica em 2006 dois
documentos fundamentais: primeiro a Matinal Military Strategy to Secure Cyberspace e a seguir a
National Military Strategy for Cyberspace Operations, que procuram ser a cúpula de todas as
iniciativas do passado recente. A diferença fundamental entre estes dois documentos é que o
primeiro tinha um carácter muito mais defensivo, enquanto o segundo contempla igualmente a
componente ofensiva, condicionada à existência de uma operação militar decidida nas instâncias
devidas.
Para além dos documentos fundamentais da doutrina, criou-se uma estrutura nacional com
responsabilidades específicas em guerra de informação, no seu sentido mais genérico,
desenvolveram-se requisitos de qualificação, de credenciação, de certificação, estabeleceram-se
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padrões para procedimentos de execução, de conduta e de avaliação, e criaram-se centros de
formação.
Em cada um dos Ramos foram constituídos centros especializados para a guerra de informação, e
criou-se um quartel-general para as Operações de Informação na dependência directa do Comando
Estratégico.
Em nosso entendimento, ter-se-à verificado uma evolução interessante quanto à relação entre
segurança interna e defesa. Numa primeira fase, aparentemente, notou-se uma quase ausência de
interesse ou de liderança pelas questões de guerra de informação no âmbito nacional interno, pelas
Forças Armadas, em que estas apareciam apenas como membros de comissões de parceria público –
privado, numa segunda fase tem-se verificado que as Forças Armadas pretendem dotar-se de
capacidades significativas nesta área, que as habilitem a planearem e executarem operações de
informação de forma autónoma, e a tomarem a iniciativa em todos os ambientes, desde que seja
oficialmente determinado o lançamento de uma operação militar. É claro que para estarem
preparadas para estas operações necessitarão de treino e de recursos que deverão ser atribuídos
desde tempo de paz.
Contudo, a guerra de informação no território americano, conduzida pelas Forças Armadas, quando
se prevê a possibilidade da acção ofensiva, sem que seja determinado o lançamento de uma
operação militar pelo Presidente, é ilegal.
Quanto a este ponto, e em determinadas circunstâncias, este enquadramento tem vindo a apresentar
alguma flexibilidade, segundo a nossa interpretação.
O ponto de viragem quanto à forma de encarar as Operações de Informação dá – se com a
assinatura da Joint Publication 3 – 13 Information Operations, pelo Conselho de Chefes de Estado
Maior, primeiro em 2003, depois em edição revista de 2006.
É interessante notar que esta publicação revista elimina o termo “guerra de informação” do seu
conteúdo, provavelmente, diremos nós, porque aquela expressão adquiriu uma conotação civil
muito forte, pela expansão da actividade que ela comporta no âmbito da sociedade civil, e também
porque tem vindo a ser entendida como uma técnica especializada, essencialmente nos campos da
garantia de informação, da obtenção de intelligence e da protecção das infra-estruturas críticas, e
também porque significa um background tecnológico, uma base de partida para as operações
circunscritas às infra-estruturas de informação.
Para além disso, a guerra de informação ganhou um carácter de permanência, a começar pela
competição e a seguir pelo conflito e pela guerra – e as Forças Armadas consideram-se inibidas de
desencadear acções de guerra de informação fora do quadro convencional da aplicação militar.
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Em vez de guerra de informação, as Forças Armadas falam de operações de informação, num
ambiente aparentemente muito mais vasto do que aquele que existe em torno da infra-estrutura de
informação – as operações de informação existem para além dos sistemas de informação, embora
este espaço, o dos sistemas de informação, tenda a ser exaustivo com a dependência generalizada
nos sistemas computorizados.
De notar ainda que o termo clássico Strategic Influence, que tinha a sua materialização num
gabinete ao mais elevado nível político, e que tinha sido abandonado do anterior, veio a ser
reconstituído, com a designação de Strategic Communication, com um alcance menor do que o
anterior, e que agora está inserido num contexto de Operações de Informação.
Enfim, neste processo tão acelerado de actualização, são referidos três tipos de problemas
fundamentais: o da revisão muito frequente da doutrina, que em nosso entender é sintoma de falta
de consolidação ou de maturidade, o da insuficiência de assimilação pelos quadros da organização e
a falta de sensibilidade de alguns comandos, e o da falta de integração das operações de informação
no conjunto da operação militar convencional com ausência de directivas claras e precisas. Um dos
exemplos que poderíamos mencionar para reflectir esta mudança em curso é o facto do Joint
Electronic Warfare Center, instalado na base aérea de Kelly, na década de oitenta, tenha passado a
designar-se por Joint Command and Control Warfare Center em 1993, e redesignado Joint
Information Operations Center em 1999.
Segundo alguns especialistas, o ano de 2006 foi marcante em termos de Operações de Informação,
dado que se estabeleceu um plano nacional para a protecção das infra-estruturas, se definiu uma
estratégia para o ciberespaço e se publicou doutrina conjunta. Falta ainda provar se o que se
determinou em documentos está de facto a ter aplicação prática eficaz.
Feitas estas considerações superficiais sobre a questão da guerra de informação e o estado da sua
aplicação a âmbito militar, passemos então a uma descrição dos conceitos que a enformam, não sem
que antes alinhemos algumas considerações sobre os desafios do futuro.
O Mundo vai ficando coberto, a uma velocidade notável, por um conjunto de redes, interligadas
numa rede global, permitindo uma elevada troca de informação, e também uma certa dose de
mistificação, de informação errada, de manipulação, em tempo quase real, o que valoriza a guerra
de informação, em especial nos aspectos de colecção de informação e de defesa contra todos os
modos de ataque que se manifestam nessas redes.
Por outro lado, neste contexto de grande disponibilidade informacional, a colaboração e a informação partilhada surgem como factores determinantes nas operações militares, à escala global. São
requisitos fundamentais da operação militar a agilidade e a adaptabilidade das forças, o que só será
possível em ambiente de total disponibilidade de informação. Esta situação de aceleração nas
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tecnologias de informação forçará naturalmente à inovação nos conceitos operacionais, sem
prejuízo nas finalidades, nos objectivos e nos modos.
A guerra de informação existe quando se tem a noção de que a informação é um dos elementos
fundamentais do poder, quando se considera a informação como arma e também como alvo, e
quando se dá a devida relevância a esta ideia. A particularidade da guerra de informação é o seu
carácter de possível permanência, e a vastidão do seu âmbito, donde resulta que nem sempre poderá
ser fácil distinguir, por exemplo, as acções criminosas de natureza económica, de acções que
poderão vir a afectar a Segurança Nacional.
Conforme já referimos, poderemos considerar a guerra de informação, em sentido restrito, como
associada à infra-estrutura de informação, sendo esta composta por três camadas:
- a infra-estrutura física que é o meio por onde correm os bits, e que são as redes de computadores,
as linhas de telefone, os links, os satélites, etc.;
- os serviços que integram os bits numa arquitectura funcional, e que são os dispositivos
tecnológicos que permitem a integração, o roteamento, a armazenagem, etc.;
- as aplicações que permitem o exercício de determinadas funções aos utilizadores, através da
informação disponibilizada pelo sistema e dos próprios utentes, em interfaces apropriados.
A guerra de informação, neste conceito restrito, consiste essencialmente na aplicação de armas “não
físicas” (a arma é a informação) dirigidas contra os domínios do virtual e do real, como é por
exemplo a acção para obter a inoperatividade da infra-estrutura, ou para construir percepções no
opositor que levem por exemplo a apreciações incorrectas do ambiente, ou para actuar ao nível do
cognitivo para afectar, por exemplo, o processo de decisão do opositor – todas estas acções
veiculadas através da infra-estrutura de informação.
Assim, teremos, em termos conceptuais, e segundo o consenso no plano académico ou teórico:
- a dimensão física da guerra de informação que corresponde ao mundo real tangível, ou seja, aos
sistemas de informação e de comunicação que permitem que as operações tenham lugar;
- a dimensão informação que corresponde ao sítio onde a informação é criada, manipulada,
partilhada, fazendo a ligação entre a dimensão física e a dimensão cognitiva, como fonte de
estímulo e de dados envolvidos no processo da decisão;
- a dimensão cognitiva existe no espírito dos humanos, ou nos sistemas automáticos embebidos, é
onde as pessoas processam a informação que é filtrada de acordo com um conjunto de normas, de
crenças, de cultura e de valores, produzindo um significado, e que dá origem a acções no campo do
real, ou a comportamentos e atitudes.
A acção que cada actor pratica resulta de uma observação, de uma avaliação que ele faz do exterior
que observa, da sua motivação e das suas crenças, enquadrando-se no ambiente onde actua, e
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finalmente do seu processo de decisão – a cada um destes níveis podem ser introduzidos elementos
que prejudicam a avaliação real, tanto quanto ao exterior diz respeito, como quanto às capacidades
reais do próprio actor, ou podem ainda ser injectados elementos que irão influenciar o estado emocional do opositor, tudo isto afectando a sua decisão.
O exercício de influência que existe em qualquer tipo de relação, com relevância para a relação
conflitual, pode decorrer segundo uma forma construtiva, ou ter uma intenção negativa, num jogo
de soma nula, ou seja, pode resultar em acções cooperativas ou em acções hostis. No fundo, o processo é semelhante: pretende-se que o opositor tome uma determinada linha de acção, ou assuma
uma dada atitude, que favoreçam o iniciador do exercício. Em guerra de informação, em sentido
restrito, toda a acção de influência transita pelo sistema de informação e de comunicação do
opositor, de forma directa, quando se introduzem “instrumentos informáticos”, incluindo vírus,
bactérias, vermes, cavalos de Tróia, agentes autónomos, espiões, e outros, ou então quando se
introduzem mensagens de conteúdos diversos como sejam, relatos, dados, índices e indicadores,
notícias com uma intenção previamente deliberada.
O objectivo mais importante da guerra de informação é o de atingir a mente humana do adversário,
para, em última análise fazer com que esse adversário aceite os pontos de vista, ou os objectivos do
iniciador – na sua expressão idealista, corresponde à resolução racional do conflito, ao entendimento das inteligências em confronto, ao reconhecimento do que apresenta as melhores teses, e que
será o vencedor, evitando o choque físico. Mas para além disto, a guerra de informação, numa
expressão mais realista, visa apoiar as operações militares clássicas onde predominará o choque.
Contudo, um acto físico, exterior ou contra o sistema de informação, pode ser considerado como
incluído num cenário de guerra de informação, se ele afectar o sistema de informação, ou se por via
dele se pretender atingir, a mente do potencial opositor – nesta interpretação, o terrorismo pode ser
considerado como uma forma de guerra de informação num conceito mais alargado.
Em termos de operações de informação, o que se pretende é sincronizar os ciclos de decisão do lado
do iniciador e do opositor, para obter informação e conhecimento, para gerir a informação de tal
forma que todos os elementos do lado do iniciador tenham a informação correcta no tempo certo,
para controlar a informação para o opositor e influenciar o seu processo de decisão, para perturbar o
funcionamento da sua infra-estrutura de informação, para recolher resultados das acções
empreendidas.
Alguns idealistas da Política e da Estratégia consideram o cenário da confrontação dos tempos pósmodernos caracterizado segundo três vertentes fundamentais:
- em torno da informação, onde o confronto é entre a informação, com incidência exclusiva ao nível
da inteligência, através de acções conduzidas no mundo real ou virtual, com o reconhecimento
8

mútuo dos objectivos e atitudes de cada parte, no final do confronto, sem a necessidade real da
força física, embora ainda não se dispense a necessidade da sua manifestação sob forma potencial;
- de operações baseadas em efeitos, em que cada acção é minuciosamente estudada e praticada para
obter um resultado preciso, no quadro de um exercício de influência objectiva e exaustivamente
construído;
- de operações centradas na Rede onde se admite que toda a informação necessária para a acção
objectiva está disponível a todos os elementos participantes da operação, segundo as suas
necessidades e no tempo exacto em que essas necessidades se manifestarem.
Naturalmente que esta é uma visão idealista que não deverá no entanto ser rejeitada, na sua
totalidade, embora sem deixar de considerar a realidade dos factos e das circunstâncias. Poderá ser
considerado como uma meta de muito longo termo, na medida em que não se vislumbra como
poderá vir a ser eliminado, em futuro mais ou menos longínquo, o nevoeiro da guerra, que, por
paradoxal que possa parecer, se trata de uma consideração que poderá evitar a ocorrência da guerra.
Em todo o caso, constituirá uma orientação, com particular acuidade na guerra de informação.
Num sentido mais alargado, e tomando como referência os últimos documentos doutrinais
americanos, as Operações de Informação consistem igualmente na influência dos actores em
oposição, na interrupção, corrupção ou usurpação da informação desses actores, e na garantia da
disponibilidade da informação própria e dos aliados e amigos.
Segundo a doutrina americana, as áreas de actuação para produzir efeitos operacionais críticos e
prevenir os ataques, no âmbito da operação de informação, implicam capacidades fundamentais
(core capabilities) nas áreas:

- das operações psicológicas;
- da decepção militar;
- da segurança operacional;
- da guerra electrónica;
- das operações contra redes de computadores, e

Nas áreas de apoio, como sejam:

- garantia da informação (information assurance);
- segurança física;
- ataque físico;
- acções contra as informações;
9

- câmara de combate,

E em outras áreas relacionadas, tais como:

- relações públicas;
- relações civis-militares;
- apoio da defesa à diplomacia pública.

As acções psicológicas consistem na passagem de informação seleccionada para audiências
identificadas, no sentido de influenciar as suas emoções, a sua motivação, o seu raciocínio
objectivo, e de condicionar o comportamento dos governos, das organizações e dos grupos alvo.
A decepção militar tem em vista lançar a desorientação quanto a capacidades, intenções e acções,
forçando o opositor a tomar determinadas medidas erradas que facilitam a acção do iniciador.
A segurança operacional tem por finalidade identificar acções que possam ser observadas pelos
serviços de informações do opositor, desviar informação crítica em tempo útil, seleccionar e
executar medidas que eliminem ou reduzam para um nível aceitável as vulnerabilidades das acções
amigas à exploração do adversário.
A guerra electrónica, que do anterior era considerada de forma autonomizada, tem em vista obter
superioridade na exploração do espectro electromagnético, num quadro mais vasto da Informação,
compreendendo acções de protecção electromagnética, de ataque electromagnético e de medidas de
apoio electromagnético.
As operações contra as redes de computadores constitui também uma área de especialização, que
pretende quebrar a funcionalidade, negar ou degradar o uso das redes, destruir informação residente
em computadores e redes, ou os próprios computadores e redes, compreendendo acções de
exploração, de ataque e de defesa.
O “ counter intelligence” consiste na obtenção de informação e no desenvolvimento de actividades
conduzidas para proteger a contra espionagem, ou outras actividades de “intelligence”, de
sabotagem, de assassinatos perpretados por agentes estrangeiros, por organizações estatais
estrangeiras ou actividades terroristas internacionais.
A “combat camera” consiste na aquisição e distribuição da informação sobre a forma de imagem
relativa às operações militares, num conceito de guerra baseada na rede.
As áreas relacionadas, como acima mencionadas, são as relações públicas, as relações civismilitares, e o apoio da defesa à diplomacia pública. É evidente esta necessidade, em especial porque
o discurso interno torna-se instantaneamente também externo, deixando de haver direccionamentos
10

diferentes para audiências diferentes, e portanto a necessidade de uma gestão adequada num quadro
de guerra de informação. Também porque os cenários de actuação das forças armadas estão cada
vez mais insertos nas malhas urbanas.
Toda esta taxonomia reflecte o facto de que se trata de um conjunto muito mais vasto, em termos
conceptuais, do que o conceito actual de guerra de informação, se quisermos fazer esta associação as Operações de Informação correspondem a um conceito operacional, a uma actividade em apoio
das operações militares reais, a guerra de informação corresponde ao enquadramento de uma
técnica específica numa situação de competição e conflito com utilização de instrumentos em torno
da infra-estrutura de informação. Contudo, no plano teórico, existe uma lógica comum.
A guerra de informação consiste no conjunto de actividades dentro da infra-estrutura de informação
com vista a ter mais capacidade de controlo do que o adversário terá, em sentido contrário, para lhe
fornecer informação que produza engano, negação ou deturpação, produzindo desta forma,
confusão e desorientação, e que o leve a tomar as decisões que melhor sirvam os propósitos do
influenciador.
A situação conflitual ou competitiva resulta sempre de um quadro que é determinado, por um lado
pela existência de um desejo que se valoriza, e que resulta numa vontade de agir que leva à
aceitação de um determinado grau de risco, em função daquela valorização, e por outro lado por
uma percepção de ameaças ou oportunidades, pela avaliação dos seus próprios factores de poder e
da percepção sobre as capacidades do opositor.
O risco é estimado em função da percepção de ameaças, das vulnerabilidades estimadas nos
sistemas de quem calcula o risco, da eficácia das contra medidas de protecção, e do impacte
produzido pela materialização da ameaça. Quando falamos de infra-estruturas de informação, as
vulnerabilidades podem resultar de deficiências técnicas do sistema, de indisciplina funcional e de
não seguimento das melhores práticas, de insuficiências nos programas de computador, tanto em
termos de desenho como de implementação, por exemplo deixando portas abertas, e erros de utilização, como por exemplo erros de configuração com demasiadas autorizações por defeito.
Todos os elementos deste modelo de conflito ou de competição são susceptíveis de alteração,
durante a negociação, numa relação de valores, interesses e poder, através de um exercício de
influência baseado, essencialmente no uso da informação. É este o quadro onde se desenrola a
guerra de informação, com acções no domínio físico, no domínio específico dos sistemas de informação, no domínio das percepções, e no domínio das escolhas e da vontade do opositor.
A guerra de informação trata o ciclo das informações (intelligence) da mesma forma como é tratado
na doutrina militar clássica, com enfoque no mundo virtual e com a introdução de agentes
autónomos para fazer a exploração da informação na infra-estrutura de informação do adversário.
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Estes agentes são introduzidos de forma dissimulada, quebrando as defesas eventualmente
existentes e ganhando acesso à informação. No modo neutral, não ofensivo, a informação é obtida a
partir de fontes abertas, segundo um processo específico de pesquisa, utilizando sistemas automáticos que permitam a correlação dos dados, induzindo regras pela repetição de comportamentos ou
deduzindo acções concretas a partir de princípios previamente construídos – no método abdutivo, as
técnicas de “data mining” têm vindo a ser objecto de grande desenvolvimento, e no método
dedutivo ganham relevância as técnicas de “data fusion” Uma grande parte de informação sensível
pode ser deduzida a partir de fontes abertas, pela correlação de dados provenientes de um conjunto
alargado de fontes abertas, desde que sujeitos `a devida “purificação”.
Como já se deixou entender, a componente ofensiva consiste nas acções de captura de informação,
de alteração de informação, de negação de informação e de destruição de informação, acções que se
poderão materializar ao nível das percepções, ao nível da infra-estrutura da informação e ao nível
físico.
A componente defensiva, é a que mais se tem desenvolvido em todos os planos, no sentido da
preservação da informação. Neste contexto, a protecção significa a prevenção de acesso não
autorizado ou de ataque; a defesa envolve a detecção, a sobrevivência e a capacidade de reacção. A
integridade significa que a informação e os processos estão seguros contra falsificação (como por
exemplo, inserção, apagamento, destruição ou substituição de dados), utilizando como arma
defensiva a encriptação, a assinatura digital e a detecção de intrusão. A criptografia, que antes era
uma ciência de aplicação militar exclusiva, sofreu um desenvolvimento exponencial nas últimas
décadas, estando incorporada em todos os processos de transferência de informação na Rede, o mais
importante dos quais é o do comércio “online”.
Os métodos da autenticação são vários desde o conhecimento pessoal, a senha e contra-senha, a
chamada de confirmação, a confirmação de localização, a criptografia, a biometria, a análise de
retina, a impressão digital, a termografia facial, o registo de voz até ao implante físico.
Como se vê, cada uma destas áreas corresponde a necessidades de investigação específicas e à
criação de conhecimento científico.
Do lado da componente ofensiva, a bibliografia disponível é mais restrita; os objectivos serão a
captura de informação, a alteração de informação, e a negação ou destruição de informação e de
serviços. A captura, ao nível da infra-estrutura, corresponderá à intercepção dos procedimentos de
acesso, ao mapeamento da topologia de rede, à análise criptográfica, ao ataque à rede para obter
acesso, à introdução de “cavalos de Tróia” ou à instalação de detectores. E ao nível físico
constituirá de várias medidas como por exemplo a intercepção de radiações de monitores, o desvio
de equipamentos e de aplicações criptográficas. A alteração corresponderá, por exemplo, à inserção
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de mensagens deceptivas, a desvio de mensagens, a modificação e corrupção de dados com agentes
virais, à inserção de código malicioso para perturbar o serviço; ao nível físico, a alteração de
informação poderá ser alcançada por acções reais de decepção, pelo desvio de componentes
críticos, pela disponibilização de dados errados, pela intrusão para obter dados de segurança, pelo
ataque com armas convencionais ou electrónicas.
A investigação e o estudo sobre guerra de informação, no âmbito académico, que corresponde ao
desenvolvimento das matérias que se acabam de enunciar, tem seguido por duas linhas distintas:
uma, com cariz mais envolvente, com aplicação quer no conjunto da sociedade, quer ao nível do
indivíduo, outra que se baseia na teoria das organizações e que dá relevância ao processo de decisão, especificamente para nele interferir com o objecto de alcançar um resultado em termos de
exercício de influência. As primeiras linha costuma tratar as problemáticas da guerra na Rede, para
influenciar populações ou para obter vantagens económicas ou políticas, a guerra contra os meios
de comando e controlo, a exploração das redes e os ataques às infra-estruturas, as fraudes
electrónicas, as intercepções às comunicações, a obtenção ilegítima de códigos de identificação
pessoal, o roubo de identidade, a contrafacção, a protecção do indivíduo, a exploração das
vulnerabilidades dos sistemas de informação e outras questões similares. A segunda linha incide
mais sobre a estrutura, as relações e as actividades típicas das organizações, para uma melhor
compreensão da cooperação, da competição, do conflito e da guerra entre organizações, do papel
que a informação desempenha neste contexto e das formas para obter domínio.
Os tipos de ameaças que se consideram são os “hackers”, os espiões, os assaltantes, os vândalos, os
criminosos, os terroristas e os agentes de outros Estados.
Qualquer uma destas linhas tem sempre como pano de fundo a infra-estrutura de informação, como
é evidente.
Ao nível da Investigação para a guerra de informação, existe hoje uma grande incidência sobre as
organizações, ou mais concretamente sobre a guerra entre organizações, tirando partido, como já se
referiu, da teoria das organizações. A grande maioria dos modelos desenvolvidos procura dar
respostas, entre outras, às seguintes questões:
- para efeitos de desencadear acções de guerra de informação o que se deverá pesquisar
relativamente a uma organização ?; quais deverão ser os pontos críticos sobre os quais se exigirá
aprofundamento da pesquisa ? ; como deverá ser efectuada essa pesquisa? qual a importância da
informação de feedback ?
- quais os pontos vulneráveis a atacar e como deverá ser conduzido esse processo ? que parâmetros
de quantificação do desempenho das acções de ataque e da eficácia do ataque em termos de efeitos
?
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- qual o grau de resiliência de uma organização e como se mede ?
Para cada uma destas questões existe uma vasta bibliografia, que se baseia nos desenvolvimentos
noutras áreas da Ciência, como é por exemplo o caso da Teoria da Complexidade.
A finalidade da obtenção de informação sobre as organizações é a tomada de medidas de defesa
contra eventuais ataques e prejudicar o desempenho e o comportamento das organizações que se
revelarem como hostis. As organizações compreendem:
- sistemas sensoriais e de informação por intermédio dos quais criam percepções acerca dos seus
adversários, aliados e do contexto onde estão inseridas;
- redes de comunicações que permitem troca de informação, colaboração entre os seus membros,
aquisição de consciência partilhada sobre as suas capacidades, os seus adversários e o Mundo;
- ligações sociais que criam laços de solidariedade, coesão, sentimento de unidade, capacidade
cognitiva, e um processo de decisão particular.
Interessa portanto conhecer quais os adversários possíveis, quais as dependências da organização
relativamente às tecnologias de informação, quais os canais de comunicação de facto existentes, o
que implica conhecimento sobre os aspectos organizacionais e os aspectos da liderança, assim como
a modelação e análise das redes sociais e os respectivos processos e ferramentas de análise.
Interessa portanto explorar as possibilidades de ataque, através das infra-estruturas de informação
considerando os seguintes níveis em que estas novas formas de competição poderão ocorrer:
- nível organizacional, nos aspectos estrutural e dinâmico ou comportamental;
- nível social, relativamente aos valores partilhados, à cultura, ao grau de coesão, à confiança nas
capacidades próprias;
- nível dos fins ou da missão, à consciência dos objectivos comuns relativamente às acções a
empreender;
- nível doutrinário no que concerne às políticas e estratégias, ao processo de decisão institucional e
àquele que efectivamente tem lugar na realidade;
- nível tecnológico no que diz respeito à infra-estrutura de informação que apoia a organização.
No que diz respeito à guerra de informação, os centros de gravidade da organização serão a
percepção, a emoção, a cognição (onde se incluem as crenças, o conceito de utilidade e de risco), a
vontade e a relação, ou seja o grau de coesão do grupo e a consciência de unidade, e são estes
centros críticos que deverão constituir o objectivo do ataque.
Estas serão as áreas fundamentais do conhecimento em guerra de informação. Cada um destes
temas tem tido no passado recente um desenvolvimento notável, também em termos de práticas de
aplicação, com criação de algoritmos e de técnicas de automação e com a utilização de métodos e
modelos matemáticos, de simulações, de gestão de bases de dados e de outros instrumentos, que
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assentam, ao fim e ao cabo, nos conceitos clássicos que vêm do tempo de Sun Tzu e de outros
estrategistas.
O exercício de influência é definido como o conjunto de operações que se centram nos mecanismos
das percepções e nos comportamentos dos líderes, dos grupos ou de populações inteiras, e que
empregam capacidades para alterar ou garantir os comportamentos, para proteger as operações, para
comunicar as intenções do comandante e para projectar informação com um apuramento preciso
para produzir efeitos desejados em todo o domínio cognitivo. Estes efeitos deverão resultar em
diferentes objectivos.
Assim, as capacidades militares das operações de influência são as operações psicológicas, a
decepção militar, a segurança das operações, as operações counter intelligence e counter
propaganda e as operações de relações públicas.
Para desencadear este exercício é necessário, primeiro, obter conhecimento sobre o opositor, sobre a
sua organização, sobre os seus elementos relevantes, sobre a sua rede social, as relações funcionais,
sobre os métodos que utiliza, sobre a forma como lê o exterior que o envolve. Em segundo lugar, e
de posse deste conhecimento, importa lançar as medidas que favoreçam a decisão num sentido
favorável ao iniciador.
Os ataques têm dois tipos de alvos: um ou vários nós de decisão, com objectivos geralmente
directos (negação, disfuncionamento ou destruição) ou uma população, em termos globais,
constituindo uma dada rede. São genericamente dirigidos à percepção, ao desempenho da decisão, à
eficácia operacional, e em última análise, à vontade das organizações dos governos nacionais, aos
seus serviços de segurança e à sua estrutura militar.
Os efeitos ao nível dos nós de decisão são normalmente discretos (atraso, confusão ou erro), de
curto prazo, com a criação de erros críticos de decisão (por exemplo, impossibilidade de actuar ou
erro na actuação) num dado nó, ou em cascata num grande conjunto de nós.
Quando o atacante consegue efectuar a degradação da informação que está disponível no seu
adversário, reduzindo-a, sobrecarregando-a, ou manipulando-a, o decisor perde confiança no seu
sistema, porque a informação não se apresenta logicamente completa no momento em que dela se
necessita, o seu conteúdo tem erros evidentes ou contradições que saltam à vista – esta falta de
confiança pode produzir atraso ou incorrecção da decisão.
Quando o alvo é a totalidade da organização, todos os nós são críticos e altamente interrelacionados. Os objectivos são geralmente indirectos (decepção ou influência subtil de muitos nós),
continuados e de longo prazo, traduzidos na alteração nas políticas, na redução da confiança ou na
perda de sensibilidade para os problemas reais.
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O processo da gestão das percepções compreende as acções para fornecer ou negar informação
seleccionada, ou indicadores, que influenciem as emoções, as motivações e o raciocínio objectivo
do actor alvo e dos seus serviços de “Intelligence”, no sentido de desenvolver comportamentos e
acções favoráveis ao iniciador.
Os efeitos ao nível global não têm uma relação linear com os inputs, são geralmente de longo prazo,
traduzidos na criação de um dado ambiente social e político favorável ao iniciador.
A guerra de informação é, por excelência, baseada em efeitos, o que se traduz na sequência: acções
→ canais de acesso ao alvo → efeitos.
As acções podem ser balões de ensaio, para explorar conhecimento sobre estrutura, comportamento,
forças e vulnerabilidades, ou ataques dirigidos contra a infra-estrutura de informação.
Os canais de acesso poderão ser pessoas, “passagens” abertas por acção de operações contra a rede,
ou por acções de guerra electrónica, ou “portas” que o sistema deixa abertas.
Os alvos são entendidos segundo a perspectiva de “camada”, começando pelos elementos físicos da
infra-estrutura da rede, passando pelas camadas de computação até às camadas sociais.
Os efeitos manifestam-se nos domínios físicos, do sistema de informação, da percepção, do
raciocínio, das emoções dos membros da organização. Em termos de sistema, poderemos considerar
o seguinte:
- o objectivo de alto nível é traduzido em estados transicionais e finais dos sistema adversários;
- os efeitos desejados são definidos e relacionados aos estados correspondentes, e os estados finais
sertão as metas ou finalidades dos planos e das operações;
- os planos contêm linhas de acção ou políticas que são implementadas por acções dirigidas contra
os nós específicos do sistema alvo;
- as acções alteram o estado do alvo, intencionalmente ou não, produzindo efeitos e dando
indicadores do estado actual do sistema adversário;
- estes indicadores podem ser comparados com os estados desejados, para conferir resultados com
intenções.
A grande dificuldade deste processo de ataque é a modelação dos sistemas sociais, porque estes são
sistemas complexos, ou seja, os resultados não podem ser previstos pelas acções separadas dos
indivíduos que compõem o sistema; as estratégias de cada actor dependem das estratégias dos
outros e os comportamentos dos actores em interacção provocam mudanças nos ambientes em que
estão a interagir. Então a aproximação não pode ser analítica, mas sim sintética, na medida em que
os modelos representativos sintetizam ou simulam comportamentos que podem ser comparados
com o mundo observável, e que devem ser refinados para se compreenderem comportamentos de
forma mais holística.
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A metodologia de planeamento baseado em efeitos deverá contemplar as seguintes formas:
- ao mais alto nível de abstracção, a missão e a estratégia da organização deverão ser
compreendidas, incluindo a perspectiva de metas e resultados, as jogadas alternativas e os riscos
que o opositor está disposto a assumir;
- a seguir, a manipulação da sua estrutura de rede ( os nós e as ligações);
- finalmente, os processos de decisão, as motivações e as emoções dentro da organização, tanto ao
nível dos decisores de topo como ao longo de toda a cadeia de decisão.
Conforme já referido, as acções são orientadas para obter efeitos de negação ou de destruição, de
disfuncionamento, de decepção, de reflexão. De entre estes tipos parece ser interessante
demorarmo-nos um pouco na acção de decepção.
A decepção corresponde a injectar-se informação no sistema do opositor no sentido de criar
ambiguidades, de criar um ambiente mental donde seja evidente extrair uma alternativa razoável e
valorizada; esta sugestão é feita criando um conjunto de informação coerente, do ponto de vista
racional, encobrindo os dados verdadeiros e imitando os falsos.
Assim, revelar-se-à informação verdadeira, embora enquadrada num contexto artificial,
coerentemente fabricado, para criar percepções falsas, assim como se emitirá informação falsa que
copia o padrão de qualquer coisa não presente mas conhecida, e esperada, pelo alvo, ou inventa-se
um novo padrão não conhecido pelo alvo mas que o atraia, ou revela-se um engodo para levar o
alvo a escolher o falso e a afastar o real.
Por outro lado, esconder-se-à informação que possa identificar um determinado padrão verdadeiro,
ou encobre-se com dados de contexto, ou juntam-se dados que o descaracterizam, para não ser
detectado, para evitar que o opositor conheça a nossa forma de actuar.
Conforme já foi referido, considerando as organizações como um conjunto de nós, constituindo
uma rede social, não poderemos no entanto assumir que o seu comportamento global possa ser
analisado pelo somatório do comportamento de cada um desses nós, antes terá que ser objecto de
síntese para que se possa entender, por razões da sua complexidade. Nesta perspectiva, interessa
averiguar das possíveis deficiências da organização, em termos abstractos, no que diz respeito à
informação – conhecendo estes modelos facilmente se deduzirá o papel da guerra de informação, a
tirar partido ou a incentivar os focos de perturbação por efeito de tratamento defeituoso da
informação.
Os estudiosos da teoria das organizações consideram várias situações típicas de deficiências do
tratamento da informação, ou do processo de decisão, que a seguir descrevemos em síntese.
A decisão fora de tempo, ou atrasada, que tem a sua origem nos atrasos colocados no processo de
comunicação, no fluxo de informação ou no processo de decisão, ou no perfil do próprio decisor,
17

resulta da indisponibilidade de informação, em tempo. O fluxo de informação diz respeito à
colecção dos dados, à sua agregação e colocação em contexto, à transmissão pelos canais de
comando, à avaliação e interpretação, às ordens de comando e aos relatórios de execução. Dentro de
certos limites, a qualidade da decisão tem a ver com o tempo, com a qualidade e quantidade da
informação e com o processo de decisão. A decisão tem um dado valor num dado instante, se fôr
tardia pode não ser eficaz, e está associada ao mecanismo de “feedback” na medida em que exerce a
função controlo da actividade da organização – uma correcção efectuada por incrementos, sendo
mais precisa pode levar muito mais tempo e por esse facto perder eficácia; ao contrário, uma
correcção instantânea pode consistir em erro grosseiro dando instabilidade ao sistema que pode
resultar em divergência de acção pseudo-correctiva, em vez de convergência suave. O objectivo da
organização é o de antecipar dificuldades que se estejam a ser colocadas, e por isso, para reduzir o
tempo de resposta usa modelos preditivos que lhe permitam efectuar as correcções tão cedo se
manifestem determinadas dificuldades na informação.
Decorre sempre um lapso de tempo entre o instante em que uma situação é observada e a execução
de uma acção de resposta – o que pode acontecer é que quando a decisão para agir fôr tomada a
situação se tenha já alterado, perdendo-se assim uma oportunidade para obter uma vantagem, ou
não se podendo contrariar uma ameaça ou prestar um apoio. O objectivo da guerra de informação é
o de fazer alongar este tempo. Esconder, negar ou interromper informação implica que o opositor
procure vias alternativas para obter a informação necessária, ou tomar uma decisão defeituosa por
falta da informação necessária. A interrupção do processo de decisão pode ser obtida pela criação
de uma situação artificial que exija uma acção urgente, desviando o opositor da sua linha de acção
prévia. A decepção cria desconfiança na informação, na medida em que sejam detectadas
incoerências, dúvidas, o que implica a necessidade de um esforço de pesquisa e de avaliação
redobrado, provocando um atraso na decisão.
Uma outra situação típica relacionada com o processo da decisão é a da definição do limiar de
informação, ou seja, que informação mínima será necessária para que se possa tomar uma decisão,
admitindo que a informação vai chegando normalmente. Trata-se de saber que informação exige
uma decisão de resposta: se o limiar for muito baixo, o sistema poderá ser demasiado reactivo, se
for muito elevado a reacção será tardia. Esta definição de limiar é uma propriedade da organização
ou do decisor. As acções de guerra de informação de ocultação, negação e disfunção podem fazer
baixar este limiar, causando hiper-reacção, se o opositor se aperceber que está a ser objecto dessas
acções, acontecendo o oposto (elevação do limiar e decisão tardia) para o caso em que sejam
apercebidas medidas de decepção.
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A intensidade da resposta é outra das situações típicas, que traduz agressividade ou timidez do
decisor. Quando a resposta é muito elevada pode colocar o sistema nos limites das suas
capacidades, na medida em que coloca os executantes em posições de grande dificuldade e provoca
um gasto de recursos provavelmente muito elevado; para além disso, as medidas de controlo de alta
intensidade produzem instabilidade. Pelo contrário, quando a resposta é fraca, a correcção é mais
lenta podendo dar origem a perda de oportunidades que entretanto possam ocorrer. Estes dois tipos
de situação podem ser objecto de exploração num ambiente de guerra de informação, por exemplo
pela sugestão de um modelo de avaliação ao opositor que o leve à conclusão de que é muito mais
forte e portanto respondendo com mais intensidade; outro exemplo poderá ser a aplicação de uma
medida de decepção que force o opositor a responder timidamente.
Até aqui temos vindo a admitir que as correcções, e temos estado a falar do mecanismo de
autocontrolo, ou de feedback, se processam num sentido positivo, isto é, a convergir para um
objectivo previamente definido. Mas pode acontecer, por deficiência da decisão, que a correcção
reforce o erro, em vez de o atenuar. Em termos de guerra de informação, esta situação poderá eventualmente ser verificada perante uma acção de decepção que faça crer o outro decisor que a sua
acção produziu os efeitos desejados, quando afinal isso não correspondeu à verdade, levando-o a
praticar acções para uma situação que já não existe e que justificaria acções de sinal contrário,
criando-se assim um ciclo vicioso.
Uma outra deficiência no processo de decisão é a sobrecarga ou saturação dos componentes do
sistema, o que faz com que o superior continue a emitir ordens que já não podem ser cumpridas por
insuficiência ou saturação dos subordinados, ou por deficiência dos próprios recursos. A guerra de
informação aumenta a possibilidade de saturação de uma organização, pela simples razão que faz
aumentar as cargas de colecção e processamento da informação.
O colapso em cascata, em analogia com os apagões no sistema de fornecimento de energia, a
atribuição errada de autoridade quer em termos de descentralização como no inverso, a falta de
coordenação, as situações de impasse produzidas por ciclos viciosos, são outros tantos tipos de
deficiências que poderão ocorrer no âmbito das organizações e que poderão ser provocados ou
explorados por acções de guerra de informação, daí a necessidade de relacionar guerra de
informação com teoria das organizações. Interessará, em particular, saber que medidas poderão
induzir deficiências na organização opositora, e que acções poderão minimizar esse mesmo tipo de
deficiências na nossa organização por efeito de acção de guerra de informação.
De tudo o que se referiu importa sublinhar três aspectos fundamentais.
Em primeiro lugar, o carácter dissimulado da guerra de informação, na medida em que os seus
recursos ou meios podem não ser visíveis nem localizáveis; no seu sentido restrito a guerra de
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informação existe em permanência a vários âmbitos, e os seus actores não são directamente
identificáveis, pertencem a categorias diferentes, desde o hacker até ao agente do Estado, nem proferem declarações antes de iniciarem os seus ataques.
Em segundo lugar, o envolvimento de forças armadas em acções de defesa, no âmbito da guerra de
informação, é objecto de restrições muito fortes, na medida em que pode involuntariamente ferir
direitos legítimos de pessoas e de instituições.
Em terceiro lugar, dada a importância crescente da guerra de informação, impõem-se níveis de
prontidão compatíveis com a eclosão inesperada de ataques ou explorações aos sistemas de
informação e com a proliferação de actores com capacidades para produzirem efeitos dramáticos e
atentarem contra a segurança dos Estados.
A conciliação destas situações impõe ponderação e um grande esforço de adaptação aos desafios da
actualidade.
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1. Tendo em conta a complexidade e o carácter dinâmico do fenómeno do terrorismo, pela
quantidade de variáveis envolvidas, pela multiciplicidade das formas em que se pode apresentar, e
pelas variadas perspectivas como pode ser abordado, torna-se necessário delimitar os termos da
análise, no âmbito dos objectivos estatutários da Secção de Ciências Militares, para reduzir a
dispersão de esforços e para focalizar atenções apenas na parte da matéria que mais interessa à
Secção.
Para tanto, importa, desde logo, descrever o que se pretende com o Projecto e enunciar um método
possível de estudo, no pressuposto óbvio, derivado dos Estatutos da Secção, de que se tratará
sempre de um projecto teórico.
2. A perspectiva adoptada é a perspectiva da contra guerrilha, isto é, a Secção está muito mais
interessada nos princípios, nas formas e nos métodos de minimização dos efeitos do terrorismo, do
que no aprofundamento do fenómeno em termos psicológicos ou sociológicos para análise de
causas, motivações e comportamentos. Contudo, para se avançar segundo aquela perspectiva
importa deter um conhecimento básico de natureza científica àcerca destes temas, que sirva de
pressuposto para o desenvolvimento da matéria nuclear. Este o enunciado breve dos fins que se
pretendem atingir com este Projecto.
3. Os termos de referência para a discussão deverão ser definidos a partir de um conceito
“aprovado”, ou do estabelecimento de um critério para a construção de um conceito particular que
melhor sirva a finalidade do Projecto. Ao nível académico e institucional existem várias centenas de
definições de terrorismo – interessará recolher algumas da mais divulgadas e a partir desse
repositório construir a que melhor sirva aos propósitos da Secção, dado que o conceito é
fundamental para o desenvolvimento de uma proposta credível.
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A comunidade científica aceita (resigna-se?) a impossibilidade de atingir um conceito inequívoco e
universal de terrorismo, com alguima eficácia, pelas suas características dinâmicas, pela influência
da percepção e subjectividade implícitas no forma como se encara o problema.
O terrorismo pode ser considerado como crime ou como acto que implique resposta militar ( esta
diferença é fundamental, na medida em que envolve problemáticas distintas e formas de resposta
diferenciadas, existindo grande controvérsia sobre este tema a nível internacional).
Admitamos, portanto, que os elementos desse conceito poderão ser:
- a expressão formal do acto terrorista ( o acto em si e o acto em potência; com que forma se
apresenta, geralmente? qual o nível de intensidade da violência que se poderá considerar como acto
terrorista? Que características básicas deverá ter o acto terrorista? Poderemos ensaiar uma
classificação quanto aos meios: bombardeamento, assalto destruidor ou apropriação de facilidades
ou instrumentos para ameaça de provocação de danos, constituição de reféns, assassinatos, raptos);
o acto terrorista é sempre um acto de violência ou de ameaça de violência;
- alvos preferenciais dos ataques terroristas ( o alvo é considerado como vítima, raramente é o
destinatário da mensagem; assim sendo, que precauções se poderão tomar, a vários níveis, para
minimizar os efeitos do acto, para lhe retirar eficácia?);
- objectivos a atingir com o acto terrorista ( o terrorismo é uma actividade simbólica, e portanto não
instrumental, ou seja, cada acto não está directamente associado a um fim específico; pretende o
reconhecimento de uma identidade – e daí as reivindicações pós acto, nem sempre fidedignas –
influenciar uma audiência, pelo terror, criar medos na adopção de determinados comportamentos,
constranger os regimes; o acto tanto é considerado bárbaro e injustificável, como legítimo,
dependendo do lado em que se coloca o autor do julgamento; que medidas possíveis se poderão
conceber para universalizar a condenação?); o objectivo formal é sempre o de produzir impacto na
sociedade, criar notícia, e é-lhe sempre atribuido um carácter político, considerando o acto como de
violência política sem justificação moral ou legal;
- a motivação dos autores de actos terroristas poderá ser explicada pela via racional ou emotiva,
existindo várias teorias sobre este tema. A explicação racional ( que não significa obviamente a
justificação do terrorismo) mais frequente é a da frustração – agressão. A motivação poderá ser
explicada por características intrínsecas (psicológicas) do actor, pela crença religiosa ou ideológica,
ou por pressão cultural;
- a legitimidade do acto é reivindicada pelos actores terroristas ( que face ao carácter pejorativo do
termo não se consideram como tal) por uma urdidura racionalizada como última medida para curvar
os opositores à sua razão.
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Interessa considerar como matéria básica a classificação dos tipos de terrorismo, para desenvolver
uma crítica construtiva às propostas que surgem no meio académico e adoptar uma tipologia própria
da Secção.
Assim como existe controvérsia sobre o conceito de terrorismo, também existem diferentes
aproximações quanto à classificação dos tipos possíveis, dada a instabilidade do fenómeno, e dada
também a perspectiva dos autores proponentes (será conveniente considerar uma classificação
segundo os actores, segundo a maneira de operar, segundo as motivações, segundo a sua localização geográfica?) na perspectiva contra terrorista seria importante estabelecer uma tipologia se
atravès dela pudéssemos generalizar medidas para combater o terrorismo. Uma das classificações
que nos parece ter alguma aceitação é a que considera a dicotomia entre terrorismo de Estado e terrorismo não estatal, e de entre este último estabelece um critério de identidade ( politico/ideológico,
etno-nacionalismo, extremismo religioso), um critério de

orientação(religioso, nacionalista,

étnico,etc,), um critério em relação às vítimas, e um critério em relação às audiências (população, a
vários níveis – local, regional, nacional, regime político).
Em qualquer caso, deveremos sempre considerar o terrorismo como um acto deliberado,
desregulado, que consiste em violência ou ameaça de violência de carácter simbólico para
comunicar uma mensagem e influenciar uma dada audiência, pelo medo ou pelo terror. O
comportamento diz-se político para o diferenciar do comportamento económico, caindo neste caso
em situação de crime. A diferença entre crime e acto terrorista é de grande relevância, na medida
em que pode envolver tratamentos diferentes.
O estudo do terrorismo, mesmo segundo a perspectiva do contra terrorismo, não se poderá quedar
pelo conhecimento teórico, isoladamente. Importa a confrontação com a descrição de casos, para
dai se extrairem ensinamentos vis à vis as conclusões teóricas. Estes casos deverão estar
relacionados com um hipotética influência na definição da Estratégia Nacional (hipótese de
trabalho: Médio Oriente, País Basco, Extrema esquerda europeia, Extrema Direita europeia, Al
Qaeda, Congo)
Por último, interessa-nos investigar algumas avenidas relacionadas com o combate o terrorismo.
Antes de se definir uma linha de rumo, talvez seja interessante procurar os pontos fortes e as
vulnerabilidades das organizações terroristas. A sua maior fortaleza residirá no facto de não se
constituirem como combatentes legais, conspícuos em relação à população, de actuarem na
clandestinidade podendo utilizar como armas os próprios instrumentos da sociedade, de fixarem o
tempo da acção, de não ser possível prever o tipo de ocorrência, o local e o tempo em que irá ter
lugar. A sua maior fraqueza reside no facto de que a direcção do terrorismo é forçada a expôr-se
para criar aderentes, para difundir a sua doutrina e a sua politica, para expandir a sua base de apoio.
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Para além disso, por mais rudimentar que seja a sua organização, ou por mais eficiente que seja a
sua rede, necessita de santuários para preservar o comando supremo e para treinar os executantes, e
de redes de comunicações para transmitir as ordens de doutrinamento ou de execução de acções – o
terrorismo é, por natureza, uma especialização da guerra de informação.
Dados a complexidade da relação de factores de ordem psicológica, social política, ideológica,
sistémica ou global, é evidente que a estratégia para fazer face ao problem terá que ser
multidisciplinar, envolvendo aspectos físicos (hard combat), culturais, religiosos, étnicos, históricos
e outros.
O problema do “Intelligence” é aquele que imediatamente ressalta no combate ao terrorismo, na
medida em que se trata de um problema específico ( o de procurar informação num cenário
terrorista) e porque, dada a ameaça global exige um grau de prontidão elevado e permanente.
A protecção dos instrumentos colectivos e das infraestruturas críticas da sociedade passa a ter uma
acuidade particular, tendo em conta a permanência da ameaça.
O terrorismo deverá ser prevenido até ao ponto em que isso possa ser possível, pelo fortalecimento
psicológico da população, do seu envolvimento nessa luta, pelo desmontar das teses que pretendem
legitimar o fenómeno. As Forças Armadas deverão adquirir esta capacidade específica.
Naturalmente que, sobre este capítulo muito haverá ainda a desenvolver.
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1. INTRODUÇÃO
Através da comunicação social e pela leitura de publicações de várias origens parece
legítima a conclusão de que existe uma percepção de dissonância entre o que se
proclama e o que se faz, relativamente à problemática da defesa nacional em geral, e
quanto à falta de reconhecimento pelo poder político daqueles que institucionalmente
têm a responsabilidade pela execução, no terreno, da vertente militar daquela política.
A intensidade da percepção é de tal natureza que alguns levam a notar uma diferença
substancial entre a grande oratória da cerimónia oficial onde se relevam os elevados
valores nacionais, e a interpretação da prática política que parece desvalorizar a
necessidade do empenhamento para a defesa desses valores. Esta percepção pode
criar um ambiente de descomprometimento que não será salutar, em qualquer
circunstância, e porque assim parece ser importa reflectir sobre a situação, de forma
objectiva, com vista à clarificação do tema da interiorização da fundamentação do
papel das Forças Armadas nas sociedades do tempo presente. Em boa verdade, esta
clarificação deveria incidir igualmente sobre o papel do Estado; contudo, a questão
extravasaria os propósitos do presente trabalho e, por outro lado, tratando um dos
seus pilares induz-se com facilidade os contornos daquele objecto, em especial na
relação que se pretende estabelecer. Para além do problema da fundamentação, em si,
que parece ser uma questão consensual, pelo menos até à fase dos
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comprometimentos, importa analisar as questões da coerência e consistência das
forças militares, para que fique claro do que se fala quando se fala de defesa nacional.
O sistema de valores do militar, que reflecte os princípios éticos da Instituição a que
pertence, releva o ideal pátrio com carácter absoluto, a importância do Estado Nação
e o sentimento de pertença, a lealdade, a camaradagem, a persistência no
cumprimento da missão, o sacrifício. Este sistema é ainda baseado na crença de que
os valores do colectivo e da sua preservação servem o desenvolvimento dos valores
individuais, no sentido em que não será possível garantir estes sem que aqueles
estejam assegurados. A base do desenvolvimento, em todas as suas vertentes, assenta
na garantia de condições de segurança.
Colocada a questão, dada a sua pertinência e manifesta actualidade, os Vogais da
Secção de Ciências Militares contribuíram com as suas reflexões para o seu
tratamento. Não tendo havido uma divisão de tarefas, os contributos contêm
repetições e lacunas que acabam por ter a vantagem de evidenciar que, embora sob
olhares diferentes, há vários pontos que impressionaram mais do que um dos Vogais
e que há lacunas que deverão ser preenchidas com participações que, posteriormente,
venham a ser solicitadas. O documento é, pois, para além de um ponto de situação
das reflexões já produzidas na Secção, uma base de partida para aqueles que,
futuramente, venham a acrescentar novos contributos. Nesta fase, o tratamento do
tema desdobra-se por uma série de considerações de natureza política e estratégica,
com relevo para o tratamento da sociedade contemporânea, para as dinâmicas das
crises e dos conflitos e para o impacto da evolução tecnológica, encerrando com uma
abordagem objectivada na especificidade do caso nacional.
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROBLEMA
2.1 A Instituição Militar
Ao nível do discurso público, existe uma contradição insanável: por um lado exaltase a importância das Forças Armadas como elemento fundador ou seminal da
sociedade política, como garante da democracia, como instrumento fundamental do
Estado, por outro lado condena-se a possibilidade da violência organizada para conter
a violência anárquica que existe, em potencial, e que pode existir com expressão real,
em qualquer sociedade. Mais do que uma condenação, existe um repúdio declarado a
tudo que tenha relação com a aplicação da força militar. Este sentimento tem
expressão na definição da configuração das forças militares e do estado da sua prontidão, quando definidas a nível político, em particular na discussão do seu duplo uso.
A vida militar tem muita associação ao sagrado e ao sacrifício, e porque os seus
objectivos não se contêm em si mesmo, aquilo que defende transcende-a, razão
porque necessita de uma ratificação, ou de um reconhecimento, que lhe venha do
exterior, para além da ritualização interna, da cultura de valores que lhe é intrínseca.
Se esse reconhecimento não vem donde deveria vir, então o mínimo que a Instituição
exige é que daí não surja hostilidade ou incentivo para a incompreensão. Sendo uma
organização orientada para aplicação da violência, cultiva a sua sublimação, o
seguimento escrupuloso da regra e do simbolismo que contenham os aspectos
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dramáticos daquela aplicação – sendo certo que violência gera violência, e que o ambiente de violência conduz à desumanização, à barbárie, é o militar o cidadão institucionalmente mais bem formado para saber minimizar estes extremos, e ter capacidade
de autodomínio quando no interior desses ambientes, na consciência de que a violência organizada ou regulada existe para evitar a luta desregulada de todos contra todos,
que conduz ao genocídio, em limite. A formação do militar, para além de incutir
valores quanto ao objecto da sua função, isto é, os valores da Nação, incide
fundamentalmente sobre a camaradagem, a solidariedade, a dádiva, o sacrifício, os
comportamentos associados ao cumprimento da missão que lhes está atribuída. A violência organizada é aplicada para garantir a segurança do cidadão e o exercício da
liberdade, para que este não seja objecto da violência anárquica ou da violência
dirigida contra os seus valores e contra os seus direitos; em suma, a consideração da
violência organizada ao nível do Estado para actuação em situações limite, tem por
finalidade a extinção da violência fora do quadro legal, com o grau que de outra forma poderia existir, conforme a experiência histórica tem demonstrado, e a situação
actual em muitas regiões do Mundo comprova, sempre em defesa de elevados
valores.
Não é desejável que se remeta a Instituição Militar para um compartimento fechado,
sem ligação ao exterior social, apenas no cumprimento de uma função técnica, a ser
executada nos termos definidos por uma autoridade exterior – os factos da
actualidade condenam fortemente esta situação e estão a fazer reverter esta tendência,
depois de experiências dolorosas recentes. Não é concebível limitar a acção da força
militar ao “ accionamento do gatilho “, contra um alvo que alguém lhe indica e num
momento também definido por esse alguém, por mais legitimidade política que tenha.
Os conflitos da actualidade exigem, cada vez mais, um envolvimento precoce da
força militar no processo da gestão desses conflitos, antes da sua intervenção no
terreno, incluindo a sua participação na prevenção ou limitação desses conflitos,
assim como a reabilitação duma sociedade política, na sequência de conflito violento,
não se poderá efectuar sem a presença da força militar para garantir segurança. Por
outro lado, constituindo as Forças Armadas uma instituição que visa a defesa dos
valores nacionais, não faz sentido que viva isolada da sociedade que defende porque
isso corresponderia a uma dificuldade de entendimento do seu próprio objecto.
A tensão que se pode constituir entre os valores que a Instituição Militar cultiva e os
valores que aparentemente dominam na Sociedade é um dos problemas fundamentais
do nosso tempo, que exige medidas concretas ou acções simbólicas no sentido da sua
minimização – é preciso afastar a ideia da militarização da Sociedade, que muitas
vezes ocorre no discurso público de forma irresponsável, assim como não se pode
conceber uma Instituição Militar indiferenciada das organizações civis pela simples
razão que as suas finalidades e as suas formas de agir serão bem diferentes, pelos
valores que estão em causa, pelo carácter absoluto da sua defesa, pela sua
transcendência à organização militar, que exigem códigos de conduta diferentes. No
passado, era a Instituição Militar a sede de inculcação dos valores nacionais, a refe-
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rência moral da sociedade – o fim do serviço militar obrigatório em tempo de paz
excluiu na prática o exercício desta função de socialização, que, em princípio, deverá
ser garantida por outras instituições.
Se no plano da vida civil é possível usar um comportamento difuso, no decurso de
um exercício legítimo de liberdade, de conciliação de vontades, de acomodação de
atitudes e comportamentos, na intervenção militar as regras deverão ser claras, na
justa medida em que estão em causa valores supremos e em que as consequências da
sua intervenção poderão ser dramáticas, no caso extremo.
Esta diferença resulta essencialmente duma necessidade de prontidão para enfrentar
uma situação extrema, onde a razão, o diálogo, a relação pacífica assumem outras
formas, ou pura e simplesmente não existem, e onde os riscos de actuação são
elevados. Nunca se poderá prever a ocorrência precisa de uma situação desta
natureza, que pode ter na sua origem factores legítimos e positivos, consistindo na
afirmação de uns a ferirem o espaço dos direitos dos outros, em que a interacção
conduziu à conflitualidade, pelo surgimento de percepções diferentes quanto a
valores e interesses contraditórios. O que é razoável admitir é que existe sempre a
possibilidade da ocorrência de tais situações, num futuro próximo ou longínquo,
impossível de determinar, e existindo essa possibilidade intempestiva a prontidão
deverá ser permanente.
O que algumas vezes sucede é que, com intenção ou sem ela, se minam os alicerces
da Instituição Militar e se reduzem as capacidades militares, em situação de
estabilidade ou de paz, e se apela ou se exige a sua intervenção em termos de capacidade máxima, esquecendo os actores que clamam esta exigência que foram eles
que, pelas suas acções de influência ou por atitudes, mais contribuíram para a
degradação da força. Esta exigência surge, por regra, quando no horizonte se
vislumbram sinais de alguma insegurança, e envolve, nesse caso, campos de actuação
que do anterior foram vedados às Forças Armadas, por disposições normativas –
nesse momento de aflição, a restrição anterior é esquecida.
Um outro aspecto que deveremos considerar trata da questão conceptual sobre a
distinção entre Segurança e Defesa, em especial quando no Mundo se verifica uma
mudança nos alvos, nos actores e nas formas do conflito que conduz à violência ou à
destruição dos elementos de base que sustentam as sociedades, à criação de
instabilidade e de insegurança. Não faz sentido esperar que o genocídio aconteça para
fazer intervir as Forças Armadas. Por outro lado, associar a Segurança a um
determinado tipo de forças e a Defesa a um outro tipo, não tem qualquer sentido, e
pode conduzir a situações difíceis em casos reais de falta grave de segurança.
A questão da prontidão e do emprego da força militar é enfaticamente condicionada
no discurso, quando em ambiente de estabilidade, ou ainda no período preventivo ou
de contenção do conflito, pela subordinação do militar ao político, mesmo com
recurso a interpretações clausevitzianas, muitas vezes enviesadas. Esta posição, que
normalmente não é mais do que uma manifestação obscena de poder, carece de
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clarificação, ou de ponderação, e assume por vezes laivos de caricato, em resultado
de falha de consciência do problema, tanto do lado do político como do lado do
militar.
É em torno desta problemática elementar que surgem as maiores incompreensões
transpostas para a comunicação social, sendo certo que este discurso afecta, muitas
vezes de forma determinante, a decisão ou o comportamento político. O discurso nem
sempre é orientado por referências objectivas e é muito marcado por preconceitos
construídos segundo visões distorcidas da realidade.
O reconhecimento traduz-se assim na compreensão do que se designa simplificadamente por condição militar, e no respeito pelos princípios fundamentais que regem a Instituição Militar, e que constituem o seu direito natural.
O outro problema que mencionámos é o da configuração das forças militares, que
inclui aspectos de ordem material e outros, de natureza política, social ou psicológica.
Admitindo, por hipótese, a não existência de um problema de reconhecimento, ao
nível dos princípios, a solução que alguns advogam é a de se admitir a existência de
um núcleo mínimo de forças, quase invisível, em tempo de paz, e a sua expansão
instantânea para uma dimensão compatível com a natureza da ameaça, apenas quando
esta se manifestar e passar a agressão real. Desde 1974 que o poder político insiste na
redução da dimensão da força militar sem aparentemente ter em conta as sucessivas
reduções que entretanto já tiveram lugar.
A configuração das forças militares depende de múltiplos factores. Num âmbito
teórico, faz-se muitas vezes referência aos passos do planeamento estratégico e de
forças, obedecendo a uma metodologia própria que tem vencimento na generalidade
dos países e das alianças, constituindo um verdadeiro legado civilizacional. É
conhecida e complexa, esta metodologia, não havendo lugar para a descrever aqui.
O princípio estratégico é fundamental, neste exercício, para se saber, à partida, o que
se deve defender, como se deve defender, até onde deverá ir a defesa e quem deve
defender. Se esta definição não estiver feita, tornar-se-á difícil dar coerência ao plano.
Contudo, poderemos dizer que existe uma solução por defeito, que é básica, e a que
se poderá chegar pelo bom senso ou pragmatismo, sobre a qual poderão assentar as
especificidades que resultam da aplicação daquela metodologia.
Contudo, por razões que nem sempre se descortinam, este legado é muitas vezes
escamoteado sem invocação de argumentos. Digamos que a razão é, para estes actores, a complexidade da metodologia e o seu hermetismo, só entendível por alguns,
incompatível com o pragmatismo macroeconómico onde são privilegiados outros
aspectos que na prática inviabilizam a materialização prática desse ideário.
Sublinhe-se no entanto que, na sua expressão mais simples, esta metodologia
confronta as necessidades de missão com os recursos materiais e a tecnologia
disponível, donde resultará uma forma de defesa e uma assunção de riscos, sendo
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certo que para chegar às necessidades de missão se terá que entrar em mecanismos
mais complexos, do âmbito do estratégico.
A reflexão, para ser profícua, tem que ser objectiva, e enunciar e aprofundar todos os
factores que nela deverão intervir, sem visões preconcebidas ou apreciações
subjectivas. Assim sendo, tratar-se-á de trabalho complexo, sendo essa complexidade
igualmente elevada nas duas áreas: a da fundamentação e a da coerência ou
consistência.
Contudo, não caberia num único documento a explanação exaustiva de todos os
capítulos em que a matéria se desdobra. Por esta razão se terá que optar pelo
enunciado do problema e por uma referência aos tópicos principais que corresponde
já a uma selecção dos temas mais importantes, e por uma explanação muito breve de
alguns desses temas. Desde já se opta por não considerar neste debate os aspectos
normativos legais que regulam a situação actual, isto é, a argumentação a apresentar
vai para além do jurídico, na medida em que condicione o pensamento livre.
O primeiro tópico será sem dúvida o da existência de um pensamento militar,
diferente do pensamento do político e do cidadão comum. Assim como existe um
pensamento conservador e um pensamento liberal, também existe um pensamento
militar com uma estrutura própria. A razão por que assim é resulta da especificidade
da função militar, da necessidade de uma prontidão que pretende evitar o caos, de
uma preparação para responder a uma situação potencial que se deseja evitar, estar
pronto para enfrentar a guerra no sentido de criar a paz e de prevenir a tragédia. Por
exemplo, o pensamento militar parte sempre da consideração do pior caso possível, é
calculista ou consequencial, na medida da consideração dos estados finais no início
da acção, privilegia o conjunto ou a equipa, assenta numa dada organização rígida,
baseia-se em valores que constituem a sua crença fundamental, sacraliza a hierarquia
e a responsabilização. Este tópico está subjacente, ao longo de toda esta análise, sem
que seja explicitamente aprofundado – basta que se diga que existe um pensamento
militar que deve ser tido em consideração, isto é, não poderemos resolver problemas
militares com uma lógica diferente daquela que fundamenta toda a estrutura militar.
Um outro tópico que mereceria um outro aprofundamento é o do conceito tradicional
de reserva atribuído à Instituição Militar, que actualmente se escamoteia no discurso
político. Aqui entende-se a reserva em dois sentidos: o da reserva moral, entendida no
culto ou na inculcação dos valores da Nação, e o da reserva física, de instrumento de
última razão ou de última instância. Por exemplo, o fim da conscrição e o desenho
idealista do Estado pós-moderno, embora não tenham tido a força suficiente para
dispensar o aparelho militar provocam alguma desconstrução. Numa relação directa
com este tópico o pensamento político actual conduz-nos à especialização total da
defesa, ignorando porventura o envolvimento de todos os cidadãos na defesa da
Nação, embora tal continue expresso na lei (qual a prova de vida da requisição e da
mobilização?). Neste contexto, existe dificuldade em determinar o ponto de equilíbrio
entre os valores da Nação e os direitos individuais, assim como em clarificar o
sentido da defesa dos cidadãos que se diz diferente da defesa da Nação.
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Um outro tópico relevante é o da preparação militar para a realização dos combates
previsíveis. Os princípios básicos da prontidão militar, os requisitos da formação e do
treino operacional estão suspensos. A lógica da dinâmica militar para atingir níveis de
operacionalidade está prejudicada por condicionamentos de ordem vária.
Um tópico próprio do tempo presente tem a ver com a aceitação do ambiente
conflitual, como forma dialéctica de governação, transposto para as estruturas do
Estado, e da sua compatibilidade na resolução das questões últimas a que o Estado
terá que ser fatalmente chamado, como é o caso da aplicação da força, sendo que uma
das características da prontidão militar é a sua permanência desde tempo de paz.
Mereceria desenvolvimento o tópico relacionado com uma aparente falta de
importância dada à estrutura militar, por algumas forças sociais e políticas, em tempo
de paz e de estabilidade, que estará porventura associada a um receio de militarização
da sociedade
Dois tópicos que irão ter algum desenvolvimento são os que se relacionam com a
problemática da guerra, ou da contenção da violência ou resolução de conflitos, e
com o papel da Tecnologia nas formas de fazer a guerra.
Em termos pragmáticos diremos que, aparentemente, o posicionamento correcto da
Instituição Militar relativamente ao Estado poderá ser afectado pelas seguintes ordens
de razões, entre outras:
- o facto de, frequentemente, as Forças Armadas não serem tidas como
uma
prioridade para a conduta da política
- o poder vir a afirmar-se uma tendência para o esbatimento da especificidade da
condição militar, com uma consequente aproximação estatutária ao
funcionalismo civil
- a aceitação fácil de, em relação às Forças Armadas, serem sobre valorizadas as
tarefas complementares em detrimento da missão fundamental.
2.2 O Pensamento, a Tecnologia e a Guerra
Numa discussão desta natureza, é importante começar pelas evidências e pelos
raciocínios simples, tendo como propósito o melhor enquadramento do problema.
Em nossa opinião, os aspectos mais controversos, ou de mais difícil convergência,
quando se trata da questão da relação entre o político e o militar, são os seguintes: as
diferenças entre o pensamento militar e o pensamento que determina a prática política
nas sociedades actuais - a prática política movida pelas questões imediatas com um
forte condicionamento sociológico, as questões de defesa resultantes de visões de
longo prazo - ; alguma dificuldade de compreensão sobre a motivação e o
comportamento militar, por quem lhe é estranho, designadamente a justificação do
combate pela defesa de um ideal e a cultura permanente dos valores que
potencialmente emergem em situações de violência; o entendimento acerca das
relações entre Estado – Sociedade – Instituição Militar no plano dos valores; a aceitação da ideia de Instituição Militar como reserva moral e física da sociedade; a
dificuldade de compreensão da metodologia para a dotação dos sistemas de armas,
assim como as diferenças entre os ciclos políticos e os ciclos de vida dos sistemas de
armas.
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As Forças Armadas existem para resolver as guerras decididas pelos regimes
políticos legítimos, e para prevenir situações caóticas de violência, na medida em que
funcione o mecanismo da dissuasão e esteja garantida a gestão monopolizada pelo
Estado dos meios da contra violência. A guerra é o último recurso para a salvaguarda
dos valores e para a defesa dos interesses nacionais. A guerra existe como possibilidade, porque não pode estar garantida a saída pacífica de todos os conflitos, e o
conflito é a sequência natural da afirmação dos actores, a todos os níveis, quando não
existe a possibilidade de harmonização com as posições do Outro. O conflito extremado pode ser contido de várias formas, a mais drástica das quais é a da violência
controlada para dissuadir, influenciar ou coagir. Por outro lado, na relação entre
unidades políticas, o poder continua sendo o factor que regula a manifestação de
valores e o prosseguimento de interesses, para além da autocontenção moral ou ética.
A História tem demonstrado que, apesar das boas vontades para a erradicação da
violência, ela continua a existir e a justificar a monopolização pelos Estados dos
meios para a conter, nos casos extremos. Nesta perspectiva, as Forças Armadas
constituem um dos pilares fundamentais do Estado, e só terão coerência se
continuarem a ter a capacidade para sustentar a afirmação do Estado, nos limites da
sua área institucional.
As sucessivas proibições da guerra pelas Agências Internacionais, têm deixado
sempre em aberto o caso excepcional. Na situação actual, a Organização das Nações
Unidas prevê o uso da força armada nacional nos casos de legítima defesa, e tem-se
servido das forças militares nacionais para conter as situações de violência, real ou
potencial, nas chamadas operações de apoio à paz, não excluindo a imposição da paz
pela força institucional. Por outro lado, a legítima defesa tem sido objecto de
múltiplas interpretações para justificar o emprego da força.
Se a guerra é, de facto, uma possibilidade, qualquer que seja a ideia que se tenha
acerca do fenómeno, importa que se esteja permanentemente preparado para a
enfrentar. Contudo, esta prontidão não pode nunca significar uma propensão para a
guerra, como já aconteceu no passado, o que implica uma contenção moral que
distingue o mercenário do militar profissional, sendo que este se rege por um
conjunto de valores que a experiência histórica tem definido com precisão. Em
termos militares, o emprego da força é sempre entendido com a finalidade última de
estabelecer a paz. As capacidades militares deverão estar associadas aos valores e aos
interesses legítimos das unidades políticas pertinentes, assim como aos princípios
éticos adoptados no relacionamento entre actores políticos, nos planos externo e
interno.
A preparação para a guerra deverá ser um objectivo permanente de qualquer Estado,
para a sua afirmação na cena internacional, em função dos seus factores de poder,
onde o militar é determinante. A guerra está institucionalmente inscrita nas relações
entre os povos, procurando evoluir de acordo com o andamento civilizacional – a sua
condenação, em termos absolutos e em qualquer circunstância, é uma expressão
idealista que não tem correspondência na realidade. Não será necessário procurar
uma argumentação muito profunda para concluir que a preparação para a guerra
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constitui a via necessária e última para o objectivo da sua prevenção, desde que
conduzida de acordo com parâmetros morais de contenção. Isto é, um Estado
fortemente armado só será perigoso para a comunidade dos outros Estados e para a
sua própria sociedade, se for ilegítimo, desrespeitador das normas básicas de
convivência política e social, e se existe desproporcionalidade na distribuição dos
seus factores de poder. Um Estado arma-se para se defender dos potenciais ataques
que lhe possam ser dirigidos, nos mais variados domínios, para se defender da
corrosão intencionalmente provocada aos valores nacionais de que é legítimo depositante, e para estar apto a reparar os riscos que são próprios da vida colectiva, nos
planos interno e internacional. Por outro lado, um Estado é tanto mais respeitado na
comunidade internacional, e mais livre para se afirmar, quanto mais equilibrada for a
sua distribuição dos factores de poder, e quanto mais credível for a sua posição ética
em conformidade com os princípios adoptados pela comunidade onde se integra.
Uma ameaça pode desenvolver-se num prazo muito mais curto do que aquele que é
necessário para criar e organizar as forças que lhe irão fazer face, donde a
necessidade da prontidão antecipada, no pressuposto da ocorrência de um leque
alargado de ameaças na consideração do pior caso possível dentro dos cenários
previsíveis.
Postas estas considerações elementares acerca da possibilidade da guerra, passaremos
à discussão sobre a influência que a Tecnologia exerce sobre a forma de fazer a guerra. Esta é uma das questões recorrentes na relação entre o político e o militar, como
se referiu.
Como se disse, a Civilização foi criando determinadas formas de guerra, no sentido
de minimizar os seus efeitos negativos, sem prejuízo dos seus fins últimos,
afirmativos. A Tecnologia condiciona igualmente a forma de fazer a guerra, isto é, a
guerra toma as formas que o desenvolvimento tecnológico permite. Ou seja, foi a
guerra que incentivou o desenvolvimento tecnológico, e é este que vai contribuindo
para a sua modelação. A Civilização foi criando os instrumentos da guerra, com vista
a uma certa padronização (nos contactos entre civilizações o primeiro objecto de
troca é a arma), e a uma regularização da guerra; as guerras irregulares, muito
frequentes nos dias de hoje, contrariam aquele princípio. Em termos de guerra
regular, os seus instrumentos serão meios capazes de actuar nos vários ambientes,
com maior ou menor nível de eficácia consoante o poder dos seus detentores.
Contudo, todas as Forças Armadas do Mundo dispõem destes meios típicos e de
forças adaptadas aos respectivos ambientes.
A Tecnologia pode no entanto contribuir para a criação de ilusões ao nível político,
criando, por exemplo, a convicção de que, só por si, permite a vitória na guerra sem
perda de vidas humanas nem destruição de bens, para além daqueles que estão
contaminados pelo Mal.
Vejamos então alguns exemplos do desenvolvimento tecnológico determinados pela
guerra e com impacte na configuração das guerras do futuro.
A área onde actualmente existe maior inovação é a área das tecnologias de informação, por poder permitir um exercício de comando e controlo sem limitações,
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quer seja pela resiliência das infra-estruturas, pelos volumes de dados transmitidos e
explorados em tempo real (onde se incluem os dados dos sensores e do guiamento,
assim como dos que estão disponíveis relativamente a actores, objectos ou eventos).
Estas novas capacidades permitem a “guerra cêntrica”, baseada na Rede, assim como
a guerra de informação em todas as suas componentes. A questão que aqui se coloca
é a que resulta da dupla face deste desenvolvimento: por um lado, reforço das
capacidades nacionais, por outro a capacidade para servirem de instrumentos de
agressão aos direitos básicos dos cidadãos pela potencialidade de intrusão, pelo
condicionamento nos comportamentos a benefício da segurança. Assim, de que forma
deverão as Forças Armadas participar nesta guerra de informação, que é permanente
e que existe ao nível das sociedades desenvolvidas? Como resposta óbvia diremos
que esta participação decorrerá sempre na lógica do último recurso, embora a
preparação para a resposta seja permanente. A investigação tecnológica e a dotação
dos instrumentos mais potentes, em termos de guerra de informação, deverão ser as
duas linhas possíveis, para além de uma relação civil-militar apropriada. Por exemplo, as novas capacidades em tecnologias de informação permitem o “Intelligence”
no mundo virtual, através de intercepções de mensagens entre actores inimigos; estas
capacidades serão obviamente controladas pelas Forças Armadas, no sentido da
exploração da infra-estrutura de informação e da negação de idênticas capacidades a
outros actores considerados hostis – até que ponto é que o controlo referido, na sua
máxima expressão, incluindo a vigilância e domínio no espectro electromagnético
deva ser exercido desde tempo de paz, isto é, em permanência, pelas Forças Armadas? A lógica do monopólio dos meios de violência funciona igualmente neste
ambiente virtual, na medida em que existem os mais variados meios agressivos
difíceis de controlar pelos “instrumentos normais”.
Apesar da sua vanguarda, as tecnologias de informação, e a utilização da informação
como arma, só por si, não resolvem as guerras, apesar da sua contribuição importante.
Os sistemas de armas clássicos, da guerra moderna, continuam a ser a peça central do
equipamento militar. A precisão letal atingida com as armas guiadas, ou a letalidade
das armas convencionais dotadas de cabeças de guerra tecnologicamente avançadas,
permitem minimizar os danos colaterais e planear as missões militares com base nos
efeitos a produzir. Esta capacidade específica pode no entanto contribuir para uma
decisão mais expedita para o envolvimento numa situação de guerra, pelas razões
apontadas.
A projecção de poder e a capacidade de actuação em todos os ambientes deverão ser
requisitos fundamentais dos sistemas de forças da actualidade. A mobilidade é, de
facto, uma característica fundamental das forças armadas do tempo presente. Até que
ponto é que esta capacidade poderá ser aproveitada, por exemplo, em situações de
catástrofe? Esta consideração remete-nos para a questão do duplo uso das
capacidades militares. O princípio fundamental a ter em conta é que as Forças
Armadas são concebidas para fazer a guerra, para vencer os combates, e equipam-se e
armam-se para essa finalidade, para actuar num ambiente agressivo, onde se exigem
requisitos especiais; por outro lado, o fim último das Forças Armadas é a aquisição e
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manutenção da segurança da sociedade. Portanto, a sua intervenção fora do quadro da
guerra, ocorre quando os níveis de segurança se degradam a um ponto considerado
como de elevado risco, isto é, a sua intervenção, neste contexto, é determinada por
um grau de risco que deverá ser calculado pelas instâncias próprias do poder político.
Fora deste caso concreto, admite-se que possam ser utilizadas, a título muito excepcional, algumas capacidades militares, pela simples razão de que este desvio prejudica
necessariamente a prontidão para o desempenho da missão primária das Forças
Armadas; pressupõe-se, neste caso, que o contributo prestado, naquele momento preciso, é de grande importância para a sociedade. Dizia-se que as Forças Armadas
tiveram uma característica seminal na construção das sociedades políticas; porventura
ainda existirão alguns resquícios dessa característica, em especial nas sociedades
menos desenvolvidas.
Uma outra capacidade própria das Forças Armadas é a que se relaciona com a
protecção das forças, que envolve aspectos de alguma complexidade, e que engloba
áreas tão diversas como sejam, por exemplo, a protecção física, a protecção
electrónica, a protecção nuclear, bacteriológica, química ou radiológica, assim como
a da segurança. Cada uma destas áreas implica investigação aprofundada, equipamentos e materiais altamente especializados; por outro lado, ao nível da sociedade já existem saber e meios que preenchem finalidades diferentes mas que poderão ser em
parte orientados para a defesa militar. Até que ponto estas valências não poderão ser
aproveitadas, desde tempo de paz, para reforçar a capacidade militar nesta matéria,
sempre no caso da situação dramática? Aliás, a Investigação Aplicada à área da
segurança e defesa já é desenvolvida nas Universidades e Centros de Investigação
não militares, de acordo com as solicitações específicas dimanadas da área militar.
Neste relacionamento entre Tecnologia e Segurança, importa ter uma noção clara
acerca da forma como nascem os sistemas de armas.
O ciclo nasce pela definição das necessidades de missão, isto é, por procurar saber “o
que há para fazer”, face aos objectivos e às ameaças, e a outras contrariedades que
possam surgir no cumprimento da missão. Face ao que “há para fazer” importa
definir “como fazer”, segundo os termos da doutrina. O passo seguinte será o da
definição dos requisitos operacionais e técnicos dos sistemas a adquirir ou construir,
obtendo-se assim os elementos necessários para o primeiro desenho do sistema, numa
perspectiva ideal, com contornos ainda pouco definidos. É neste ponto que entra a
análise sobre o estado do desenvolvimento tecnológico, para se saber em concreto
que tipos de sistemas poderão estar disponíveis, e que linhas de investigação tecnológica se deverão adoptar para atingir as capacidades que se pretendem obter, numa
perspectiva de longo prazo. Esta questão da Investigação dirigida para a defesa é
complexa, em especial no caso dos países de recursos muito limitados, mas exige-se
um esforço para uma convergência de pontos de vista, e uma organização eficaz para
resolver essa complexidade.
Cada sistema possui um conjunto de elementos, para além da estrutura básica, que
fornecem capacidades operacionais específicas ao sistema; existem capacidades que
são intrínsecas ao sistema básico, e capacidades que são adicionais ou de apoio,
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funcionando de forma modular. Nesta fase já será possível refinar o desenho inicial e
fazer uma estimativa grosseira de custos financeiros, isto é, estaremos em presença
do primeiro grande constrangimento que é o da previsão ou da possibilidade
financeira, o que implica informação relativa ao cenário macro económico. Este
resultado intermédio é de extrema importância na medida em que confronta recursos
financeiros com alternativas de composição e de quantitativos, permitindo efectuar as
correspondentes análises de risco. A operação militar consiste sempre na exploração
maximizada dos sistemas disponíveis, segundo um critério clássico de eficácia. A
análise de risco pode ser facilitada com a utilização de instrumentos da área da
modelação e simulação, instrumento fundamental para a avaliação e estudo das
operações militares, por razões óbvias. O processo é iterativo, isto é, à medida que se
vão atingindo os seus “milestones” vai sendo refinado o desenho do sistema, até a um
momento crítico correspondente à fase de avaliação do sistema ideal. Aqui surge a
necessidade de um outro exercício, este a nível político, com base nos riscos
calculados previamente, e que é o da aceitação do risco ou da alteração dos recursos
inicialmente atribuídos à segurança, eventualmente com sacrifício dos recursos para o
bem-estar. A optimização constitui uma análise permanente, sem prejuízo da
consistência global do sistema.
Deveremos acrescentar que o sistema de armas não diz respeito, apenas, a componentes materiais. Já fizemos uma referência à questão da investigação. Outro
elemento a considerar será o da dotação em pessoal e dos requisitos de formação e
qualificação, assim como da caracterização dos níveis de prontidão. A sustentação do
sistema, para a situação de tempo de guerra deverá ser estudada, na medida em que
corresponde àquilo que o sistema será capaz de cumprir. Todos estes elementos
entram no processo de construção e sustentação do sistema de armas.
O sistema de armas tem um processo específico de criação, onde se estudam
requisitos operacionais e técnicos a cumprir, uma exigência de manutenção para a
não degradação de capacidades naturalmente manifestadas por efeito de vários
factores, ao longo do tempo, uma avaliação do seu estado operacional e técnico, a
introdução de novas melhorias e modificações, e finalmente a decisão para o seu
abate. Trata-se de um ciclo longo com uma duração de algumas dezenas de anos.
A interferência da questão económica no ciclo de vida dos sistemas de armas é
relevante, na medida em que dela resulta a possibilidade de incorporação dos recursos
nacionais, incluindo os recursos imateriais, nesses sistemas, e a transferência
tecnológica que o processo poderá envolver.
Cada Força tem um ou vários tipos de sistemas de armas, com um determinado
quantitativo, de acordo com a Missão definida no plano estratégico. O levantamento e
a vida dos sistemas de armas parte deste patamar estratégico, e esta ligação é o
primeiro teste da sua coerência. A coerência seguinte tem a ver com a doutrina táctica
e com os recursos atribuídos, donde se parte para análise de riscos. A coerência
sistémica tem a ver, fundamentalmente, com a interacção ou interdependência dos
seus elementos no sentido da produção do fim ou objectivo definido.
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Em conclusão, existe racionalidade no levantamento dos sistemas de armas e na sua
exploração, que terá que ser compreendida por todos os intervenientes do processo.
Os riscos decorrentes de tomada de decisões que não tenham em conta esta
racionalidade, quer seja, por exemplo, pela alteração dos recursos atribuídos, quer
seja pelo não cumprimento dos planos de treino deverão ser assumidos aos níveis
próprios.
A aquisição de equipamentos militares exclusivamente por “catálogo”, corresponde
quase sempre a uma dificuldade de entendimento entre o político e o militar,
independentemente das limitações nas capacidades nacionais de auto-suficiência. Por
outro lado, o processo das contrapartidas industriais padece muitas vezes de falta de
racionalidade, pela tendência para a excessiva ponderação dos critérios económicos e
imediatistas no processo de aquisição, isto é, a justificar o sistema pelos eventuais
benefícios que possa trazer no plano económico.
2.3 A Relação com o Poder Político
Uma explicação que nos parece plausível, para justificar uma propensão dos poderes
públicos para vincar a subordinação do militar ao político, segundo uma concepção
restritiva, é a questão do receio da militarização do regime ou da sociedade. Na realidade, a organização militar tem que ser baseada num princípio hierárquico rígido com
mecanismos próprios de clarificação de ordens e de atribuição de responsabilidades,
enquanto que a organização civil é muito mais fluida pelo enfoque que coloca nos
direitos individuais. Se esta diferença for assumida como perigo, então seria lógica a
acção dos poderes no sentido de reduzir a importância do militar na sociedade.
Impõe-se portanto uma breve análise para caracterizar esta questão do pseudo
militarismo.
Para melhor centralizar uma necessária análise, haverá que, sucintamente, reflectir
sobre o que se entende por ambiente actual, a militarização e o soft e hard power.
O ambiente actual no nosso país é caracterizado pelo desenvolvimento de um
processo democrático, num meio que não possui as melhores características para tal
(grau existente de cultura, disparidade de rendimentos individuais, deficiente
preparação e exigência da classe politica, luta pelos direitos e pequena reflexão
quanto aos deveres, etc.). Com estas características em pano de fundo, vive-se uma
situação de dificuldades económicas, de perda de soberania e de reduzida
preocupação pelos problemas militares.
Quanto ao Medo da Militarização, baseado numa eventual concretização dum
militarismo, haverá que verificar se, no ambiente descrito, existem condições para a
sua implantação, num desejo de melhoramento e normalização da situação apontada.
Para tal deveria constatar-se a existência de:
- um sentimento de incapacidade para se modificar e melhorar um futuro previsivelmente doloroso;
- a existência de correntes politicas ligadas a um forte espírito militar;
- uma capacidade de concretização de uma estrutura militar assinalável;
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- uma ideologia politica que considere a eficiência militar como exemplo e apoio a
todas as outras instituições do Estado.
Passando a uma breve análise do soft power e do hard power, estes podem considerar-se como alavancas indispensáveis para estabelecimento de uma Militarização.
O soft power poderá apresentar-se sob dois modos distintos. O primeiro, que se
considera um soft power primário, deverá nascer do desejo íntimo da população,
polarizado pela sua cultura e história, de que essa Militarização ocorra. Para tal no
espírito e moral dessa população deverá existir uma resistência nula à penetração
dessa organização/doutrina. Neste caso estaremos em presença de um fenómeno de
ressonância social, idêntica à ressonância dos fenómenos físicos. Tal aconteceu, por
exemplo, com a militarização da Alemanha Nazi em que as ideias que Hitler
apresentou, corresponderam aos anseios íntimos da população (estabilidade, ordem,
reposição de uma grandeza nacional ofendida).
Haverá ainda um segundo soft power, que se poderá apelidar de induzido. Este será
proveniente dos órgãos de comunicação social, num reforço de movimentos políticos
e num estímulo notável e repetido de apresentação da Militarização como uma única
solução viável. Igualmente importante será o aparecimento de partido ou facção
política, de obras literárias, grupos de cidadãos e organizações económicas
defendendo sem desvios e consistentemente a mesma ideia. Também serão de
considerar influências externas ao país, que reforcem a bondade dessa via e facilitem
a sua concretização.
Quanto ao hard power é usual a sua ligação ao poder militar e económico. A
introdução de uma Militarização utilizando o poder militar só se compreende, num
país civilizado e democrático, ainda que a democracia esteja em aperfeiçoamento, se
o soft power a isso conduzir. Quanto ao poder económico, dentro do hard power, este
aparece ligado a indivíduos e a grupos e destinado à obtenção do maior valor para as
suas actividades. O desejo de uma Militarização, a exemplo do indicado para o poder
militar e no mesmo ambiente, só será possível se o soft power também o permitir.
Passando à constatação da influência do soft e do hard power e do seu balanceamento
no advento de uma militarização, pode-se constatar que ela é possível, mesmo dentro
da normalidade de um processo democrático. Observando a esfera onde se situam as
Forças Armadas no nosso país, desde o estabelecimento do Estado Democrático, a
tendência da actuação política tem vindo a concretizar uma situação de perda de
influência e orçamentos sucessivamente menores. Tem-se apostado, com alguma
conflitualidade, numa sucessiva aproximação aos sectores administrativos do Estado
e até no caso das precedências protocolares se verificou uma diminuição da
importância das entidades militares. Será que o espectro de uma Militarização paira
sobre as consciências? Será que esse improvável perigo, ainda modela as
preocupações políticas? Vejamos como actuam as alavancas do soft e hard power, e o
seu balanceamento, com a situação e condicionantes apontadas, afastando-se por
impraticável qualquer implantação violenta.
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O chamado soft power primário, o mais importante na preparação das consciências e
na aceitação de sacrifícios, não tem, actualmente, a necessária consistência. Como se
verificou, a queda do Estado Novo, a perda traumática do Ultramar e o regresso de
quase um milhão de retornados, somada com problemas económicos graves e com a
instabilidade política, não foi suficiente para agitar as consciências e promover
respostas radicais. O nosso povo devido à sua longa história, experiência, ligações
familiares fortes, acentuado individualismo e pouca confiança em soluções violentas,
não adopta facilmente uma qualquer Militarização.
Quanto ao soft power induzido, este tende a reforçar o soft power primário, a agitar as
consciências e a fazer nascer os leaders, mas necessita da vaga de fundo deste.
Observando as influências externas, estas são, de momento, um impedimento a
qualquer alteração fora das fronteiras da democracia.
O hard power é importante no que representa de apoio e capacidade para se
desenvolverem os desígnios do soft power, que sem a sua base viveria no mundo das
ideias e, em determinadas circunstâncias, até o poderá estimular. Caso da Alemanha
da Segunda Guerra Mundial e do seu complexo militar/industrial. O hard power no
caso de Portugal, apesar de ser uma base indispensável para a concretização de uma
Militarização, não possui só por si e no momento actual o desejo e a capacidade da
sua concretização.
Da análise anterior, necessariamente breve, poder-se-á concluir que uma
Militarização só será viável com a existência de um soft power consciente e
irresistível, apresentando um correcto balanceamento com o hard power, tendo este
uma dimensão adequada. No caso de Portugal nada aponta para que, de momento e
no ambiente existente, interno e externo, sejam concretizáveis as condições
anteriormente indicadas para o seu estabelecimento.
2.4 O Pós Modernismo
Segundo uma interpretação possível, as correntes pós modernas assentam no
princípio de que se devem prioritariamente garantir as possibilidades do ser humano
(isto é, o sistema é considerado como instrumento para a garantia de tudo que seja
possível ao indivíduo, por si, realizar, num quadro de liberdade total, sem equacionar
a possibilidade da garantia e da realização, e sem avaliar as consequências
decorrentes desta acepção), privilegiam em absoluto os direitos individuais, não
cuidam de aprofundar as obrigações perante o colectivo, assumem que o
comportamento de cada um estará sempre auto garantido em face do conhecimento
do comportamento do outro, minimizando, ou não considerando, ou escamoteando, a
eventualidade do conflito ou a possibilidade do caos. Em suma parecem ignorar que
não será possível o desenvolvimento humano sem que estejam garantidos os
instrumentos da segurança, e que os valores da Nação são a base da realização
humana.

39

A metodologia do pós-modernismo é a desconstrução intelectual, cujas consequências se poderão traduzir na corrosão dos pilares fundamentais das sociedades
modernas, antes da construção das alternativas.
Os poderes públicos e as forças partidárias cavalgam nesta onda pós modernista,
apesar do discurso contrário para o seu exterior, na medida em que serve os seus
interesses na gestão do seu ciclo de vida política. Como é sabido, os instrumentos da
defesa são concebidos e materializados para serem utilizados em último recurso, e
preencherão o seu papel se porventura nunca forem utilizados, embora devam estar
permanentemente prontos para cumprirem as suas missões. Os objectivos da defesa
são permanentes, o que obriga a um planeamento de longo prazo, num exercício
prospectivo de ameaças, de oportunidades e de tecnologias – o ciclo de vida dos
projectos políticos têm sempre um horizonte relativamente curto.
As consequências daquelas posições pós-modernistas poderão ser o desvanecimento
progressivo das principais instituições do Estado, ou a constituição do gueto militar.
O sistema de referência do militar prevê uma outra saída que é a manutenção dos
valores fundamentais que suportam estas instituições, num quadro de adaptação às
sociedades actuais, num processo de interacção que salvaguarde os valores
mencionados. Donde a importância de uma análise serena sobre a velha questão da
relação civil-militar.
Primeiro ponto da discussão será o da caracterização do quadro actual. Estaremos a
viver um momento de transição, em termos históricos, ou de mudança de paradigma
político, sem visualizarmos com clareza o que virá a seguir? Será que as instituições
actuais irão (estarão a) sofrer um processo de modificação descontrolada de
consequências imprevisíveis?
Em caso de uma resposta afirmativa a estas questões, impõe-se uma análise ponderada das correntes de pensamento que contribuem para esta desconstrução, os
ambientes onde decorrem e o seu encadeamento lógico. Sem se adoptar uma atitude
paranóica, no sentido em que não se acredita que exista uma agência poderosa, com
outras intenções para além do debate intelectual irresponsável, não será de, através de
uma reflexão comprometida, criticar os fundamentos do pós-modernismo na
perspectiva da segurança e defesa, e colocar o Estado Nação no centro do debate, sem
prejuízo das mudanças impostas pela realidade das coisas, e que não afectem a sua
essência? O que é que poderemos mudar sem que o essencial seja afectado?
Na perspectiva da segurança e defesa será importante saber de que forma estão a ser
atacados os fundamentos da nossa sociedade política. Na iminência de um estado
corrosivo avançado, é necessário tomar as medidas preventivas adequadas, a começar
por uma reflexão ponderada.
Não se pretende dar uma resposta exaustiva a estas questões de natureza política ou
estratégica. O problema mais importante será o do reconhecimento institucional
consequente, sendo que o não reconhecimento se traduz, entre outros factores, pela
inexistência de um discurso claro dos actores políticos ou sociais sobre a necessidade
da força institucionalizada para enfrentar a situação de último recurso, na modalidade
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da dissuasão, ou em termos reais de contenção de violência, em caso de falha daquela.
Isto significaria afirmar que, no estádio actual da nossa civilização, as situações de
último recurso não existem. A crença que se deduz pela interpretação correlativa das
sucessivas declarações na comunicação social é de que não é realista nem salutar
pensar na possibilidade da situação extrema no quadro de um qualquer tipo de
relação. Esta crença parece baseada em vários argumentos, sendo uns de natureza
pretensamente ideológica ou filosófica, que conduzem à desvalorização da questão da
soberania nacional, e que concluem pela viabilidade e eficácia garantidas da negociação pacífica, ou que admitem a acomodação dos vários actores da cena interna e
internacional aos interesses mútuos, em qualquer circunstância; e sendo outros supostamente baseados no preconceito de que no contexto onde nos inserimos, a dimensão nacional torna impossível qualquer defesa, por mais rasteiro que seja o ataque, e
assim sendo não valerá a pena cuidar deste tema a âmbito nacional, de forma
aprofundada, remetendo-o para as alianças.
Esta crença desvaloriza obviamente a força militar, quer seja essa, ou não, a intenção
de quem a manifesta, pela simples razão que a força militar existe, essencialmente,
para fazer face àquelas situações potencialmente dramáticas, em defesa de valores
nacionais. Não havendo drama não haverá necessidade de estar preparado o enfrentar.
Esbatendo-se a questão dos valores e dos interesses nacionais, e aceitando-se o
princípio da garantia de negociação em qualquer circunstância, desvaloriza-se,
obviamente, a questão da sua defesa – não fará sentido defender uma coisa que já não
existe, ou que está garantida por um outro processo que sempre há-de surgir, não
havendo motivos para preocupação de como surgirá.
A ideia que vingou em determinado período, de que as Forças Armadas deveriam ser
concebidas e configuradas apenas para aplicação face a uma ameaça externa à soberania do Estado, insere-se naquela corrente de pensamento.
É evidente que, subjacente a estas posições, cuja desconstrução está contemplada em
vasta bibliografia, e que não será aqui o local para a sua exposição, existe, numa
situação de estabilidade, uma vontade de não se querer ser condicionado no presente
pela prospecção dos futuros onde a possibilidade da tragédia também seja incluída,
especialmente no sentido de a mitigar. Não faz parte deste tipo de discurso assumir
que os futuros risonhos que todos desejam, são construídos com acções de defesa
contra os perigos, com os afrontamentos, os obstáculos que são inerentes à sua
construção.
A ambiguidade que decorre da visão mais suave de alguns, acerca deste tema, reside
no facto de se considerar a infalibilidade da dissuasão, mesmo quando se desvirtuem,
em decorrência desta ambiguidade, os seus princípios fundamentais da credibilidade,
da capacidade, ou da prontidão para a operação militar básica.
O entendimento na Instituição Militar é que a sua intervenção tem sempre, como
finalidade última a reposição da situação pacífica, quebrada do anterior por um pro41

cesso de decisão política, ou por actos de paroxismo das massas, ou por acções de
ataque aos pilares da ordem política e social, ou por falência da autoridade política,
ou por situação grave de insegurança; o entendimento que muitas vezes perpassa no
discurso público, ao nível da sociedade e dos poderes, é que a lógica da prontidão
militar conduz necessariamente à busca da oportunidade de intervir, constituindo-se
as forças militares como máquinas assassinas, violentas, por natureza, perante as
quais existe medo, donde a necessidade do seu controlo apertado e da sua contenção
forçada. Parece que existe aqui um retorno às sociedades guerreiras, onde surgiu pela
primeira vez a especialização da função militar, em que os combatentes eram
forçados a executar as maiores façanhas com o intento deliberado de os extinguir,
para cessar a opressão que exerciam em tempos mais pacíficos. A este nível o
sentimento expendido é o de repúdio pela violência, e sendo as Forças Armadas um
instrumento de violência, ainda que organizada e regulada, tornam-se também
objecto desse repúdio.
O raciocínio baseado em extremos é incómodo, do ponto de vista psicológico, e toda
a fundamentação das Forças Armadas tem em conta as situações extraordinárias,
como possibilidade, donde o afastamento da questão da discussão pública. Como se
sabe, uma questão extraordinária é aquela que extravasa o quadro do direito, onde as
partes em conflito aceitam um veredicto exterior, se submetem ao império da lei.
Compreende-se o incómodo da aceitação da situação extraordinária, como
possibilidade, se apenas tivermos em linha de conta uma visão unilateral, orientada
para interesses particulares, não equilibrada ou abrangente, esquecendo o conjunto da
colectividade, porque o ideal de felicidade tem que ser naturalmente risonho, e a
introdução do “pior caso possível” é sempre um factor de negação ou de perturbação,
no mínimo de precaução, logo de possível incomodidade.
Por outro lado, o discurso apologético da Instituição Militar com origem em elementos que lhe são estranhos, e que também existe, não contempla a maior parte das
vezes a expressão real e violenta da intervenção militar, ou porque acredita na
eficácia, em absoluto, da dissuasão, ou porque apenas consegue incluir na sua
concepção, imagens simbólicas na intervenção militar ou na forma de estar dos
militares, como sejam as paradas, as demonstrações públicas, os exercícios, as
representações oficiais, máxime operações de apoio à paz em zonas pacificadas, ou
apoio da acção externa do Estado em especial no reforço do seu prestígio, e outras
acções de idêntico cariz.
Para além desta situação, a da necessidade de reconhecimento da forma de actuação
militar essencial, o reconhecimento significa também um sinal emitido do exterior da
Instituição que reflicta consonância, apreço, respeito por quem sacrifica a vida e as
comodidades sociais, a benefício de um valor supremo que é a preservação dos
valores nacionais. E este sinal não deverá ter apenas uma caracterização formal, de
comiseração, de manifestação de piedade nos momentos dolorosos, mas ser um acto
de compreensão dos princípios éticos em que se fundamentam as Forças Armadas.
Não basta apresentar condolências ou participar em cerimónias oficiais, é preciso que
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dos actos dos poderes e das atitudes reinantes na sociedade não subsistam dúvidas
quanto aos fins da organização militar e quanto ao espírito de afirmação dos seus elementos na defesa de valores fundamentais. O sinal deverá ser permanente e ter eco na
sociedade, contribuindo para que esta se reveja nas suas Forças Armadas. Será da
responsabilidade do poder político formar-se, conhecer, compreender a função
militar, e exercer uma acção pedagógica sobre a coerência dos princípios em que
assenta a Instituição Militar, no seu papel de interface para com a sociedade civil.
2.5 A Resolução de Conflitos
a. Nota introdutória
Ao longo da História e até princípios do século XX - desde a Cristandade aos
Estados-Nação europeus e, mais recentemente, ao Mundo Ocidental – o recurso à
guerra foi tido como opção legítima dos Estados para, em última instância, dirimirem
os litígios entre si. Se bem que o uso da força nunca tivesse deixado de ser
questionado do ponto de vista ético e jurídico, só no século passado surgiu um quadro
jurídico internacionalmente aceite que colocou na guerra o rótulo de ilícito
internacional. Obviamente, a simples proibição/condenação do uso da força não foi
suficiente para evitar o recurso às armas na resolução de litígios entre países, donde
um esforço permanente da comunidade internacional, que prossegue nos nossos dias,
para desenvolver e aperfeiçoar vias de solução pacífica que evitem a eclosão de
guerras ou, no caso de se verificarem, reduzam os seus efeitos.
b .Solução pacífica de litígios internacionais
Na senda das Convenções de Haia (1899 e 1907), dos dispositivos de arbitragem
criados pela Liga das Nações, em Genebra (1928), e de tratados vários a nível
regional, o passo decisivo de regulação de conflitos no quadro do Direito
Internacional Público, foi a Carta da ONU, nomeadamente nos artigos 2.3 e 33, após
a criação desta Organização em 1945.
O artigo 2.3 dispõe: «Todos os membros deverão resolver as suas disputas
internacionais por meios pacíficos de modo a que não sejam ameaçadas a paz, a
segurança e a justiça internacionais»
O artigo 33 prescreve: «As partes num conflito, que se possa constituir em ameaça à
paz e à segurança internacionais, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por
via pacifica recorrendo a negociação, mediação, conciliação, arbitragem, solução
judicial, entidades ou acordos regionais ou a qualquer outro meio não-violento à sua
escolha».
1). Fórmulas utilizadas
Os tribunais internacionais merecem especial destaque. Mas, antes, um perpassar de
olhos sobre as outras vias atrás listadas. A diplomacia surge como primeira instância
no esforço comum de evitar o uso da força e as negociações podem ser bilaterais ou
multilaterais; a mediação é a tentativa de entendimento entre as partes desavindas por
recurso a um terceiro – o mediador – (um país, uma organização internacional, uma
instância religiosa ou uma personalidade) que, por norma, deve contar com a
confiança de ambas as Partes e participar activa e regularmente nas negociações para
alcançar um acordo; a conciliação, uma variante da mediação, pressupõe uma
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comissão nomeada para o efeito e que agirá na procura de uma solução para o
conflito; na arbitragem, as Partes em conflito escolhem um árbitro ou um tribunal
integrado por especialistas na matéria para dirimir o conflito, sendo os procedimentos
estabelecidos pelas Partes ou fixados pelo árbitro.
2) Tribunais internacionais
Os tribunais internacionais, que podem ter âmbito mundial ou apenas regional,
diferenciam-se de outras formas de resolução pacífica de conflitos entre Estados por
um conjunto de factores de que se destacam:
- serem um organismo institucionalizado, com funções claras e determinadas,
fixadas em instrumentos internacionais;
- disporem de jurisdição e competência permanentes asseguradas por um corpo
de juízes nomeados pelos Estados;
- terem uma sede internacionalmente conhecida.
Entre os mais conhecidos Tribunais Internacionais de âmbito mundial, contam-se:
- Tribunal Internacional de Justiça (TIJ):
- Começou por se designar Tribunal Permanente de Justiça
Internacional, com sede em Haia, instituído, em 1920, pelo Pacto da Liga das Nações.
Veio a ser extinto, em 1939, após o início da II Guerra Mundial. A ONU, logo após
ter sido criada, avocou esta organização que se passou a designar Tribunal
Internacional de Justiça. Os 15 juízes que o integram são eleitos, em voto separado,
pela Assembleia-Geral e pelo Conselho de Segurança e o respectivo mandato é de
nove anos, podendo ser reeleitos; a cada três anos, renova-se um terço do colectivo.
A jurisdição do TIJ não se exerce de forma automática sobre a totalidade dos Estados,
logo os seus efeitos podem não se fazer sentir em partes em litigiosas. No presente,
há 52 Estados que reconhecem a jurisdição obrigatória do TIJ, mas já houve casos de
declaração de retirada da declaração compulsória da jurisdição do TIJ; curiosamente,
dos membros permanentes do Conselho de Segurança, só o Reino Unido a reconhece.
- Tribunal Internacional de Direito do Mar.
- Instituído, em 1982, pela Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar. Sede em Hamburgo, Alemanha. Constituído por 21 juízes eleitos pela
assembleia dos Estados-partes. Tem como domínio o direito referente aos espaços
marítimos e às suas extensões.
- Tribunal Penal Internacional (TPI)
- Os seus antecedentes foram os tribunais criados desde a II
Guerra Mundial para o julgamento de crimes internacionais:
- Tribunal Militar Internacional de Nuremberga,
instituído, em 1945, pelo Acordo de Londres para julgar os criminosos da II GM em
solo europeu;
- Tribunal Militar Internacional de Tóquio, idem para
criminosos japoneses;
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-Tribunal Internacional criado, em 1993, por resolução
do Conselho de Segurança, para julgar os crimes praticados no território da exJugoslávia depois de 1991;
- Tribunal Internacional criado, em 1994, pelo Conselho
de Segurança para julgar os crimes cometidos no Ruanda.
Finalmente, em 1998, a Conferências das Nações Unidas, reunida em Roma, aprovou
a criação de um Tribunal Criminal Internacional Permanente com sede em Haia, o
qual passou a vigorar em 2002, após o depósito do sexagésimo instrumento de
ratificação, nos termos do artigo 126 do respectivo Estatuto.
O TPI tem personalidade internacional, aplica uma justiça permanente e independente
e tem competência para julgar crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e
de agressão. A jurisdição resume-se à simples ratificação da Convenção pelos
Estados-parte.
c. Da Guerra justa à norma proibitiva da Guerra
Apesar de toda uma série de mecanismos de solução de disputas no quadro
internacional, ainda não foi possível evitar que os litígios entre Estados alcancem o
último patamar, ou seja, a guerra. Esta realidade tem suscitado, ao longo dos tempos,
inúmeras congeminações e lucubrações de teólogos, filósofos, escritores e poetas de
que me limito a citar, entre muitos outros, Santo Agostinho (354-430), São Tomás de
Aquino (1225-1274) e Luiz de Camões. O primeiro entendia que a guerra era justa
desde que exercida em defesa da paz contra a agressão ou para o seu
restabelecimento. O segundo ampliou este juízo, defendendo que a guerra só podia,
ou devia ser conduzida pela autoridade soberana; acompanhada por uma justa causa,
como a intenção de punir os prevaricadores; devidamente animada pelas boas
intenções por parte dos beligerantes. Quanto ao nosso épico, são bem conhecidas as
primeiras estrofes dos Lusíadas: «……Em perigos e guerras esforçados….entre
gentes remotas edificaram novo reino…».
Na época contemporânea e até à primeira metade do século XX, a guerra foi
considerada juridicamente lícita; várias normas suportavam o entendimento da
licitude do recurso às armas como meio de acção política dos Estados. Recordam-se,
a partir de meados do século XIX:
- Declaração de Paris, 1856, sobre guerra marítima; proíbe a guerra de corso e
garante protecção a navios mercantes neutros em situações de hostilidade:
- Declaração de São Petersburgo, 1868; na guerra terrestre proíbe o uso de certas
armas que possam provocar sofrimentos desnecessários aos combatentes;
- Declaração de Bruxelas, 1874; na guerra terrestre, estabelece certas garantias
às pessoas que não participem nos combates;
- Convenção de Genebra, 1864; marco inicial do direito humanitário; cria o
Comité Internacional da Cruz Vermelha.
Após a II GM, em 1949, foram celebradas quatro convenções em Genebra:
- protecção dos feridos e enfermos na guerra terrestre;
- protecção dos feridos e enfermos na guerra naval;
- tratamento a ser dispensado aos prisioneiros de guerra;
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- protecção dos civis em tempo de guerra.
Em 1977, foram firmados dois protocolos adicionais àquelas convenções de 1949:
- Protocolo I: protecção das vítimas de conflitos armados internacionais, aí se
incluindo as guerras de libertação nacional;
- Protocolo II: protecção às vítimas de conflitos internos/ guerra civil. No entanto
e respeitando o princípio da não-ingerência internacional em assuntos da competência
interna dos Estados, não são abrangidos neste protocolo os tumultos e as agitações
em que, entre os rebeldes, se não detecte um mínimo de organização ou de
responsabilidade.
O uso da força pelos Estados sofreu uma forte limitação, em 1919, logo após o fim da
I GM, com a aprovação do Pacto da Sociedade das Nações, pois nele ficou expressa a
obrigação de se recorrer a meios pacíficos para solucionar as questões entre Estados e
de não recorrer à guerra sem antes esgotar todos aqueles meios.
Em 1928, foi assinado o Pacto de Paris, ou Pacto de Briand-Kellog, que se constituiu
como um tratado geral de renúncia à guerra. Teve mais de 60 adesões, número de
grande significado para a época, e nele o recurso à guerra é condenado como forma
de solução de litígios entre Estados, devendo estes renunciar a tal extremo como
instrumento de política nacional nas relações internacionais. A guerra era assim
colocada na ilegalidade. Mas o Pacto de Paris não continha um mecanismo dedicado
a resolver situações litigiosas entre Estados. Este óbice veio a ser colmatado, em
1945, através da Carta das Nações Unidas. A letalidade dos campos de batalha, com o
advento da terceira dimensão – a guerra aérea - havia-se transferido dos campos de
batalha para o coração do território dos beligerantes: grandes centros urbanos,
terminais portuários e aeroportuários, complexos industriais densamente povoados,
etc; as acrescidas capacidades de destruição maciça do armamento, em permanente
evolução, haviam atingido o patamar apocalíptico com as bombas atómicas lançadas
em Hiroxima e Nagasaqui. Fazendo-se eco do sentir profundo da comunidade
internacional, a Carta, logo no preâmbulo, exprime a intenção de preservar as
gerações vindouras do flagelo da guerra que, no século XX e em apenas duas
gerações, havia provocado à humanidade sofrimentos terríveis e numa escala
inimaginável.
O uso da força é mencionado em três situações:
- Art.º 2.3: determina aos países-membros que resolvam os seus diferendos
internacionais por meios pacíficos, de modo a não ameaçar a paz e a segurança
internacionais;
- Art.º 2.4: determina aos membros que evitem a ameaça ou o uso da força contra
a integridade territorial ou a independência política de outro Estado;
- Art.º 51: preserva o direito de legítima defesa individual ou colectiva (se for
colectiva, far-se-á mediante prévia autorização do Conselho de Segurança).
Por outro lado e conjugando os artigos 39º e 47º, o Conselho de Segurança tomará as
providências necessárias para garantir a manutenção ou o restabelecimento da paz e,
no caso de se revelarem qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou acto de agressão,
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deverá determinar as medidas necessárias para sanar tais situações, incluindo o
recurso à utilização da força.
d. O uso da força e a legítima defesa
Estas disposições da Carta implicaram uma alteração profunda nos conceitos que,
durante séculos, se construíram em torno da guerra justa e do uso da força. Mas o
pressuposto de que a paz se afirmaria como um valor respeitado e observado não
demorou a ser posto em causa, desde logo e ao longo dos anos, por interesses
individuais, colectivos ou regionais. Novos conceitos políticos se foram afirmando. O
modelo original da Carta foi sofrendo alterações. Os Estados passaram a construir
complexas e elaboradas teorias para justificar o uso da força. Surgem as lutas de
autodeterminação dos povos onde se passa a admitir o uso da força contra regimes
opressores, colonialistas ou racistas. Também o conceito de guerra de libertação para
a implantação revolucionária de regimes de governo comunista.
Argumentos idênticos foram utilizados por países ocidentais para imporem a outro
Estado um determinado governo com ou sem alteração de regime.
O modelo de segurança colectiva também não foi fácil de implementar. O direito de
veto atribuído aos Membros Permanentes do Conselho de Segurança, nomeadamente
durante a Guerra Fria, transformou-se num ponto de atrito que inquinou o processo
de tomada de decisão daquele órgão, visto que o poder de veto passou a ser utilizado
de acordo com os interesses de cada um.
Quanto à legítima defesa, o artigo 51º da Carta reconhece o seu uso na ocorrência de
um ataque armado (e só neste caso) até que o Conselho de Segurança tome as
medidas necessárias para a restauração da paz e da segurança internacionais. Fica
assim vedado aos Estados ou a organizações internacionais o uso da força numa
situação de defesa preventiva ou de represália. Esta última, contrária portanto ao
Direito Internacional (art.º 2.4 da Carta), é entendida como medida de força adoptada
por um Estado na sequência de actos ilícitos praticados contra ele por um outro
Estado, tendo por objectivo impor a este o respeito pelo direito. Como resposta a um
anterior acto ilícito, a represália é, em si própria, considerada como acto ilícito e tem
como finalidade a retractação, a reparação ou ainda uma indemnização daquele que é
alvo da represália. Quanto ao uso da força, a represália não vai além de recursos
temporários e limitados que não chegam a alterar o estado de paz nem a atingir
terceiros Estados.
e. Nota final
Algumas ilações, sem uma ordem sequencial rígida, podem ser extraídas deste breve
apontamento:
- parece ainda não apagável o provérbio latino: «Si vis pacem, para bellum»;
- desde o advento da cristandade e até aos nossos dias, o uso da força entre
Estados foi sendo encarado, em termos simplificados embora respeitando
determinados parâmetros, como guerra justa, depois «guerra aceitável» para, no
século XX, vir a colher a condenação internacional;
- a letalidade do uso da força foi crescendo gradualmente no campo de batalha até
ao surgimento da arma de fogo; registou-se depois um progresso exponencial que
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culminou no poder aéreo e na arma nuclear; a destruição maciça resultante da
aplicação de arsenais cada vez mais poderosos e sofisticados deixou de se verificar no
clássico campo de batalha e passou a produzir efeitos devastadores no interior dos
Estados e entre a população;
- a proibição da guerra, expressa no artigo2.4 da Carta das Nações Unidas, e
correspondente a um anseio generalizado do cidadão comum e da comunidade
internacional em geral, continua a ser violada; mas o espírito da norma mantém-se
intocável;
- sempre que há uma violação daquele dispositivo constata-se que os Estados
prevaricadores esgrimem argumentos e tentam justificar a atitude tomada fundamentando-a nas próprias disposições da Carta, numa clara manifestação desses
mesmos Estados pela vigência e preservação de tais princípios;
- mesmo em conflitos de baixa intensidade, as classes políticas dirigentes sabem
que ao se decidirem pela guerra poderão fixar a data do seu início, mas será de todo
imprevisível, impossível mesmo, determinar quais os danos causados, as
consequências daí resultantes e «quando» e «como» o conflito terminará.
2.6 O Quadro Estratégico
O quadro de referência que nos deve balizar, convirá ser equacionado numa
perspectiva estratégica, entendida enquanto racional objectivado na defesa contra
ameaças que, num Mundo globalizado, possam, de alguma forma, colocar em causa a
sobrevivência das sociedades humanas politicamente organizadas.
Nesta perspectiva, a evolução da situação mundial deve ser contextualizada à luz
dos fenómenos que têm vindo, não só a influenciar a tipologia de ameaças incluídas,
já, nos domínios da História, como também a gerar uma nova gama de ameaças,
todas elas incorporando riscos para a construção das condições que alicerçam a
segurança colectiva, a defesa dos direitos humanos e o desenvolvimento harmónico e
sustentado.
As consequências de Bandung (1955) e a significativa atenuação da “guerra-fria”
(1989) representam marcos para dois fenómenos dominantes na cena internacional –
as descolonizações em cascata, propositadamente ou não impreparadas, e, o fim
repentino do confronto bipolar que a evolução do post II GG fixara. A interacção das
mudanças daqui decorrentes, ao longo de toda a segunda metade do Século passado
com continuidade até aos nossos dias está na origem de um diferente paradigma de
Segurança que importa compreender.
No actual Sistema de Relações Internacionais, tendencialmente globalizado, o
surgimento de significativos intervenientes transnacionais, o reforço do peso de
algumas organizações internacionais, um aumento significativo do número de
Estados e a afirmação de significativos pólos de poder (como o Brasil, a Índia, a
Alemanha reunificada e a China) vieram introduzir complexidades no interior do
Sistema, sem que, apesar de alguns esforços, os instrumentos internacionais
reguladores obstassem, eficazmente, á vincada perturbação verificada na sua gestão e
operação. Podemos, assim, concluir que as alterações verificadas na estrutura e
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composição do Sistema, designadamente, a diversidade dos actores intervenientes e a
consequente variedade das interacções que originam, o aumento qualitativo e
quantitativo de pólos de poder, bem como alguma diminuição de poder dos EUA, por
intervencionismo menos conseguido explorado por um crescente sentimento antiamericano, representam, no seu conjunto, um importante vector da mudança. Este
vector, conjugado, por sua vez, com a acentuação dos desequilíbrios nas linhas de
força do desenvolvimento, com a evolução das tecnologias emergentes projectada nos
sistemas de armas de última geração e nos sistemas de informação e controlo, influi,
decisivamente, em qualquer modelo de interpretação da redistribuição do poder no
Mundo e, como tal, de avaliação das ameaças que impendem sobre a Segurança do
todo e das partes que o integram.
É neste contexto que emerge, com nitidez, para além das ameaças clássicas, uma
diferente modulação que vem imprimir uma muito sensível alteração na avaliação de
riscos. O valor das ameaças é hoje fundamentalmente acrescentado por três factores
que se conjugam: nos grupos alvo, a negligência provocada pela ausência de
percepção sobre a sua natureza e a sua origem, nos agentes, as capacidades facultadas
pelas facilidades de acesso ao conhecimento e às tecnologias de ponta, e, a ampliação
proporcionada pela mediatização em tempo real. São exemplos: o terrorismo
transnacional, funcionando em rede com o crime organizado, sustentado por
avultadíssimos recursos financeiros e com acesso a todo o tipo de tecnologias
avançadas, desde sistemas de armas miniaturizados a meios NBQR e cuja
manifestação mais impressiva é o impacto provocado pelos atentados conduzidos por
extremistas suicidas; o desarmamento moral, com recurso ao medo, à carência e às
técnicas de propaganda que os meios de comunicação ampliam; as acções do fraco ao
forte que a miniaturização dos meios de destruição viabiliza; a radicalização de crises
ou de conflitos, alterando a sua natureza, através de formas de exploração exacerbada
de natureza ideológica; as acções de ingerência, encapotadas ou não, explorando
vazios de poder, vulnerabilidades estruturais ou partilhas de soberania.
Num Mundo multipolar, onde paira o espectro da proliferação nuclear, predomina
uma super-potência a norte americana e, para além da Rússia e da União Europeia,
importa sublinhar a emergência da China com poder global e a afirmação da Índia e
do Brasil como potências regionais.
Em síntese, no que à acção estratégica diz respeito, se o sentimento geral de anseio
por uma Segurança Global a atingir, preferencialmente, por estratégias não militares,
conduzidas por acções multinacionais, se compagina com um comprometimento
solidário dos cidadãos, o alargamento do conceito de fronteiras abre a arranjos
estratégicos que, em contradição, agilizam intervenções preventivas, muitas vezes
fora de área, exigindo a intervenção militar profissionalizada, onde, mercê das
possibilidades abertas pelas tecnologias de ponta, a política interfere, directamente,
na acção militar.
No que respeita à evolução do espaço político europeu, esta assemelha-se ao
acentuado declínio de um império.
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Dilacerado por violentíssimos conflitos intra e inter estatais que a História explica,
cristalizou no período da Guerra-fria em resultado da ameaça credível de um
holocausto nuclear.
A tipologia da crise, característica do confronto bipolar que opunha as duas Superpotências não levantava dúvidas quanto à íntima ligação entre a Política e a
Estratégia, esta subordinada àquela, porém com objectivos políticos muitas vezes
condicionados pela Estratégia Militar, onde o nuclear se impunha omnipresente.
A derrocada do império soviético, trouxe consigo, para a Europa, uma imagem
virtual de “paz perpétua”, decorrente de algum esvaziamento das ideologias políticas,
de um anseio pelo usufruto dos dividendos da paz, de uma ilusão de bem estar
possível sem sacrifícios e de uma desejada percepção de ausência de ameaças.
Tomou vulto a utópica sensação de que se tornara possível o desenvolvimento
desenquadrado da condição de segurança, abrindo caminho a um culto, porventura
exacerbado, de um individualismo sem limites que a abundância fácil e o
esquecimento da ética social reforçaram, facto a que não foi estranha a sensação
crescente da incapacidade do estado para assegurar os fins a que se destina. Porque a
esse movimento não correspondeu qualquer incentivo à preservação das referências
permanentes das instituições-pilar da civilização europeia, abrindo espaço a práticas
promíscuas que distorcem uma salutar percepção sobre os exercícios da
responsabilidade e da representatividade, tornaram-se dominantes a cupidez e a
lassidão, esquecendo-se os deveres, ultrapassados que foram pelos direitos sem
restrições, num progressivo esvaziamento do cadinho reserva de valores, até então
esteio do direito à diferença na afirmação da cidadania.
Crescentes desigualdades no desenvolvimento global deram origem a fracturas de
nefastas consequências de onde emergiram o acentuar das migrações incontroladas, a
proliferação das organizações transnacionais do crime e do terrorismo e as
manifestações violentas de fundamentalismos étnicos e religiosos, ocorrências estas
que reforçaram, no espaço europeu, a dificuldade em assegurar o bem estar e a ordem
interna. Acresce, ainda, a evolução tecnológica, reflectida na emergente sociedade da
informação que, a par das possibilidades que abriu, designadamente nos domínios da
informação e do controlo, veio, também, agravar dependências vitais e acentuar a
fluidez e a aleatoriedade das ameaças que, entretanto foram sendo detectadas. A
conjugação dos riscos daqui decorrentes com a instabilidade criada pelo aumento de
liberdade de acção de actores menores, libertos do espartilho das zonas de influência,
levou à necessidade de equacionar a segurança e a defesa de forma casuística e num
espaço geográfico mais alargado, onde as operações externas de gestão de crises e de
apoio à paz constituem a expressão prática que encontra sustentação naquilo que se
vai afirmando como um direito de ingerência.
No quadro da evolução, entretanto verificada, sobressai, com licitude, a dúvida
quanto às melhores soluções a adoptar para a perenidade da “cidade”, onde acresce,
agravando a dúvida, a disparidade entre os recursos financeiros efectivamente
disponíveis para alocar à sua defesa e os elevados custos dos meios humanos e
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materiais implícitos na formação do potencial, avolumados pelo peso social inerente
aos estatutos próprios das Instituições que lhe dão suporte.
Este, pelo menos aparente, impasse adquire particular criticidade nos espaços da
União vulnerabilizados pela urgência em dar resposta a situações de crise. Aqui, a
insensibilidade quanto à ameaça mais perigosa e a incerteza quanto à mais provável,
poderão, por pressão da opinião publicada, pela urgência imposta pela escassez e
pelos prazos disponíveis para atingir os objectivos de curto prazo, conduzir os
responsáveis pela política a adoptar arranjos imediatos que aviltam a vocação e os
valores que, nas nações, alicerçam a vontade que multiplica o potencial.
Todos estes conjuntos de circunstâncias são factores significativos na caracterização
do actual ambiente estratégico militar que, na Europa, apoiou a justificação para a
total profissionalização dos sistemas de forças e o correspondente acréscimo muito
significativo de custos, solução, cujas condições de eficácia se verifica só estarem ao
alcance dos principais centros de poder. Em síntese, com o fim da conscrição para a
prestação do serviço cívico armado nas fileiras das Forças Armadas, a “cidade”,
demograficamente envelhecida, delegou no voluntarismo dos cidadãos a sua
segurança, quase adquirindo o estatuto de “cidade aberta”, porque indefesa – um
resvalar para o perigo de um possível “mercenarismo” que nos faz lembrar a
advertência de Maquiavel, no Príncipe, de que “os mercenários não vão morrer por
ti”. A manter-se esta situação, a anarquia e a voragem, filhas da fraqueza e da
ambição estarão, a seu tempo, na origem do medo que a avassalará.
As transformações verificadas no espaço político e as subsequentes condições
estratégicas consideradas, quer a nível global, quer europeu, geraram um diferente
paradigma na dinâmica político-militar muito voltada para atingir equilíbrios
estratégicos indispensáveis a um controlo de crises em baixos patamares de
confronto. Como resultado, o desaparecimento dos Teatros de Operações saturados,
substituídos pela adopção do emprego dos meios militares em operações de média e
baixa intensidade, conduzidas em áreas fora das tradicionais zonas de actuação.
Concorrentemente, a acelerada revolução científica e técnica facultou o fácil acesso a
tecnologias que, ao serem projectados nos meios e processos de destruição,
capacitaram actores menores, estatais ou não, com um potencial destruidor capaz de
provocar efeitos devastadores nas condições de vida e moral dos adversários. Em
toda esta evolução, a par do desenvolvimento e diversificação das armas sujas e de
destruição maciça, deve ser ainda sublinhada a afirmação do espaço exterior e do
ciberespaço como dimensões decisivas da Segurança, onde também acrescem os
meios de última geração que acrescentam capacidades através do significativo
aumento da miniaturização, da letalidade, da precisão, controlo remoto e da
inteligência.
Avolumou-se o imperativo de garantir o aprontamento de meios a integrar, por
parcerias diversas, em forças multinacionais, fundamentalmente para o cumprimento
de missões para além da guerra, nomeadamente para fazer face a situações de
prevenção, dissuasão e resolução de conflitos de baixa e média intensidades, o que
obriga à aceleração das condições de interoperabilidade dos meios e à uniformização
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das normas de empenhamento. Uma revolução nas mentalidades, nas estratégias de
meios e nas doutrinas de emprego operacional conjunto e combinado, de modo a
garantir prontidão para, com flexibilidade, as Forças Armadas e demais Forças de
segurança, responderem a um largo espectro de cenários de actuação que abarcam o
contra-terrorismo, a interposição de forças entre opositores, o resgate de nacionais, a
estabilização e reconstrução de áreas inseguras ou devastadas, missões humanitárias
diversificadas e, sempre, a vigilância e a intervenção na Segurança das áreas
territoriais por que se é primeiro responsável.
O planeamento, em todas as vertentes nos diversos níveis da Estratégia, passou assim
a objectivar-se na criação e sustentação de capacidades para cobertura de riscos não
admissíveis, com origem, possível, num muito largo e aleatório espectro de ameaças.
Na execução estratégica a tendência parece apontar para o desenvolvimento de nichos
de excelência que facilitem, com agilidade, participações cooperativas nos âmbitos
das Alianças e associações de Estados.
O imperativo de acrescentar segurança no plano interno, tornado quase
indissociável do plano externo, conjugado com a exigência do empenhamento de
meios em operações de paz traduziu-se num reforço das capacidades das forças
policiais, no concurso especializado de empresas privadas de segurança e na
diversificação das capacidades das forças militares com exigências de uma mais
flexível modulação das suas estruturas. A diversidade, a intensidade e a
imprevisibilidade das ameaças, bem como a especificidade dos ambientes
operacionais poderão, até, conduzir à tentação, simplista, de estreitar a diferenciação
entre as diversas estruturas de meios, quer na actuação interna, quer externa.
A compreensão da natureza e amplitude da mudança verificada, a elevada
especialização que o exercício da função militar exige, a indispensável
inteligibilidade da condição militar pela sociedade civil e o reforço do voluntarismo
imprescindível à assumpção do sentido do dever com sacrifício implícito no servir
pelas armas aconselham o repensar da formação militar em geral e, em particular, do
ensino superior militar. As clássicas soluções que contemplam modelos de formação
mais ou menos convergentes com o ensino superior nas Universidades civis ou
totalmente dele divergentes parecem manter-se como referências essenciais, apesar
da tendência para a vivência profissional se sobrepor à ocupacional do antecedente
prevalecente. A resposta parece dever ser encontrada através da análise, entre outros,
dos seguintes parâmetros: os contornos das vocações que conduzem à opção pelo
serviço militar profissional, muito ligados ao ambiente sociocultural envolvente; as
exigências da formação militar específica muito determinada pela natureza, dimensão
e grau de desenvolvimento das estruturas militares de destino; a relação custoeficácia do modelo desejado; e, o balanceamento entre as vantagens e os
inconvenientes, implícitos nos laços de interdependência da estrutura que acolhe com
o indivíduo que por ela se quer deixar envolver. Dominante para as opções a fazer no
que ao ensino diz respeito avulta uma premissa que importa determinar: na matriz
definida pela evolução percebida da conjuntura estratégica e pelo pulsar das
democracias vigentes na Europa do Ocidente, qual a tipologia compatível para os
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modelos adoptáveis para os instrumentos produtores de Segurança pela força das
armas? Em síntese, poderá e deverá ser mantido o modelo institucional? Ou terá sido
encontrado qualquer outro modelo organizacional mais ajustado á prossecução dos
objectivos políticos com suporte na Estratégia Militar?
A fluidez do actual ambiente estratégico global, as incertezas implícitas nas
ameaças que impendem sobre a Segurança europeia, a opacidade dos riscos que se
deparam ao normal funcionamento das sociedades democráticas em geral, a
sintomatologia dos fenómenos de violência que grassam por vastas áreas do Globo e
a escassez de uma grande variedade de recursos vitais que aflige significativos
efectivos populacionais parecem exigir a salvaguarda da capacidade facultada pela
reserva de valores, alicerce da vontade, contida na matriz das instituições que
estruturaram a evolução e o desenvolvimento das sociedades modernas.
Porque o Homem permanece como o elemento fundamental da construção e da
aplicação das diversas formas de poder e porque nenhuma evidência aponta para a
prescindibilidade de estratégias de persuasão e de coacção na defesa dos valores que
alicerçam as diversas matrizes civilizacionais, o bom senso e o discernimento
esclarecido recomendam o reconhecimento da utilidade do braço armado da “cidade”,
cujo valor útil assenta no envolvimento proporcionado pelo ambiente institucional
que sustem e potencia a total disponibilidade para o inalienável desempenho cívico
que lhe está reservado.
3. O CASO NACIONAL
3.1 A Envolvente
Para debater o relacionamento entre os Órgãos de Soberania e a Instituição militar,
importa fazê-lo preceder de uma abordagem alargada das “ Relações Civis Militares”
nesta Europa em evolução.
Os tempos de mudança que caracterizam a sociedade actual, que, alguns designam
como “era pós-moderna” e outros como “sociedade da informação”, reflectem-se no
Estado e nas suas Instituições; a Instituição Militar, desenvolvendo-se a par da
evolução do Estado, a partir do Tratado de Vestefália (1648), foi reflectindo, no seu
“ethos”, na sua organização e nas suas missões as alterações da sociedade e do
conceito e configuração do Estado.
No início do século XXI tiveram lugar os acontecimentos do 11 de Setembro, e
outros posteriores, que ligados a outras rupturas com o passado recente alteraram os
tipos de conflitologia no globo e levam de novo a pensar o que afecta a segurança e
as suas componentes. Voltámos ao mundo pré-Vestefália, dizem alguns, com
conflitos motivados pelo ódio, a religião e a violência descontrolada. Estamos a
hiperbolizar o terrorismo internacional, esquecendo o “arco de armas nucleares que
se está a estabelecer desde Israel à Coreia do Norte, cercando a Rússia”, dizem
outros. Diferentes concepções de ameaças levam a diferentes percepções da força
armada e a sua função no Estado, que a par dos efeitos que está a produzir nessa força
está a influenciar a Instituição Militar de forma ainda não completamente previsível,
mas que pode caracterizar-se “ por uma distensão ou afrouxamento dos laços com o
Estado-Nação”.
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Sem a ameaça de invasão inimiga, alguns estados ocidentais consideram não haver
necessidade de manter as Forças Armadas tão distintas dos valores sociais da
comunidade civil. A pós-modernidade militar poderá surgir, assim, fundamentada em
cinco mudanças organizacionais principais:
• Crescente “osmose” entre as esferas civil e militar, tanto no domínio
estrutural como cultural;
• Esbatimento das diferenças entre os postos hierárquicos e entre funções de
combate e de apoio;
• Cumprimento de missões e tarefas que não seriam consideradas militares
no sentido tradicional;
• Empenhamento frequente de forças militares em missões internacionais
autorizadas (ou no mínimo legitimadas) por autoridades acima do EstadoNação;
• Internacionalização das próprias Forças Armadas.
Entendendo por relações Civis Militares numa sociedade o relacionamento da
sociedade como um todo (Estado, Instituições, Cidadãos) com a Instituição Militar
(Forças Armadas, Missões, Condição Militar, Comportamento) que tem o dever
constitucional de a defender, na longa história de relacionamento (passando pela
evolução da sociedade da antiguidade à pós-modernidade, pela evolução do conceito
de política, pelo desenvolvimento do conceito de cidadania e pela própria evolução
do conceito de força armada e a sua institucionalização), podemos distinguir três
momentos distintos:
• O primeiro momento relaciona-se com o controlo objectivo da força
armada pelo Estado, que assume especial relevo nos momentos de pósconflito e de desmobilização, que se traduz na preocupação de manter
instrumentos armados “necessários e suficientes” que garantam a segurança
e a defesa dos estados sem por em causa a estabilidade de regimes
democráticos. Foi o tempo de escolas de pensamento se debruçarem sobre
o assunto, especialmente nos anos cinquenta do século passado, com relevo
para os EUA, e onde estudos sociológicos (The Soldier and the State,
Huntington, 1957; The Professional Soldier, Janowitz, 1966), enfatizaram
que o melhor relacionamento do Estado com os militares, sem questionar a
primazia do seu controlo objectivo, passava pelo desenvolvimento do
profissionalismo militar, entendido em duas vertentes: o reconhecimento
das suas características próprias de organização, de condição e ethos
(garantindo-lhe alguma autonomia dentro do Estado para a sua formação,
retribuição, deveres e direitos) e o seu afastamento da vida política e das
tentações do seu controlo subjectivo por forças da política.
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• O segundo momento é mais recente e começa quando a nova situação
internacional criou condições para a ONU desempenhar o seu papel activo
na segurança global. A força militar passou a desempenhar “ outras missões
para além da guerra”, tomando a seu cargo missões em apoio da paz. De
algum modo o direito de proteger sobrepôs-se ao dever de não intervir e a
força militar passou, algumas vezes, a ter de desempenhar missões até
então reservadas a forças policiais e a uma filosofia de emprego restringida
por regras de empenhamento que descaracterizavam a filosofia de emprego
e treino da força militar.
• Um terceiro momento, de certo modo na sequência e sobrepondo-se ao
segundo, em que a força militar é utilizada para desempenhar tarefas
tradicionalmente atribuídas a organizações civis (de reconstrução de
sociedades e economias descontroladas e incapazes de encontrarem
caminhos ou de desempenho de missões de interesse público). Que, sendo
algumas vezes adoptadas como justificação da utilidade da força militar,
tendo em vista o suporte das opiniões públicas para a despesa que acarreta
a sua manutenção, tendem a desvirtuar a sua missão principal e o seu
treino, ou seja, estarem preparadas para combaterem quando necessário.
3.2 Apontamentos históricos recentes
No período que decorreu desde o 28 de Maio de 1926 até ao início dos anos sessenta
as hierarquias das Forças Armadas (FAA), salvo raras excepções e em curtos
períodos, comportaram-se como apoiantes do Estado Novo. Daí terem sido acusadas
de suportarem a acção política de governos de direita. Para isso teriam contribuído
entre outras, as posições assumidas por altos postos militares no desempenho de
funções governativas, os Chefes de Estado eleitos e propostos pelo Partido único
serem todos Oficiais Generais das FAA, as atitudes repressivas assumidas, em
períodos críticos, pelas Forças de Segurança, GNR, PSP e PIDE/DGS, comandadas
ou sob direcção de Oficiais das FAA; ou, ainda, a participação de Oficiais na
organização e preparação das fileiras da Mocidade Portuguesa e da Legião
Portuguesa, e, em comissões de censura à imprensa.
Após o Movimento 28 de Maio 1926 Portugal teve um governo de ditadura militar
que dispôs no início do apoio de grande parte da população e das Unidades Militares.
Em 1928, Salazar que aceitara integrar o primeiro Gabinete saído do 28 de Maio,
figura académica prestigiada representativa dos interesses da direita, aceitou a pasta
das Finanças com a condição de supervisionar os orçamentos de todos os Ministérios.
O sucesso da sua política financeira granjeou-lhe grande prestígio e, pouco a pouco,
com o apoio do capital e da banca, da Igreja, da maioria do Exército, dos intelectuais
de direita e dos Monárquicos, acabou por superintender nos problemas políticos e
militares da Nação.
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No interior do País, opondo-se ao regime, constitui-se a “Aliança Republicana
Socialista” (Democráticos, Socialistas, Maçons e muitos dissidentes) que, face à sua
inactividade e à repressão governativa, acabaram por soçobrar.
Em 1930/1931 o “Estado Novo” e a “União Nacional” tornaram-se predominantes e,
em Fevereiro de 1933, é publicado o texto da nova Constituição.
A acção governativa desenvolvida após o Movimento de 28 de Maio, tendo tomado
medidas que ameaçavam a causa republicana e as instituições democráticas, deu
origem a movimentos reactivos, provocando a emigração de Militares, Professores e
Funcionários Públicos dissidentes, alguns chefes da Oposição, revolucionários
profissionais e elementos treinados na prática conspiratória. Em Paris foi criada em
1927, aliás sem grande sucesso, a “Liga de Defesa da Republica”, (Liga de Paris) que
soçobrou devido às divisões existentes no interior das forças da Oposição.
A ala mais à direita do partido único ganhou então posição destacada nos governos
seguintes nos quais se incluíram diversas figuras militares.
O período da II Guerra Mundial permitiu ao regime uma trégua interna, mas, após a
vitória aliada na Europa, apesar do prestígio ganho pelo Governo pela exclusão de
Portugal dos horrores da guerra, declararam-se manifestações pró-democráticas e
pró-socialistas em todo o País. Para muita gente e em especial para os opositores ao
regime o triunfo das democracias exigia mudanças drásticas no regime do “Estado
Novo” e o retorno às antigas instituições parlamentares.
A formação dos novos estados asiáticos e africanos, provenientes dos impérios
britânicos e francês, e, as pressões exteriores, em especial dos EUA e do Reino
Unido, apontavam na direcção da alteração do sistema politico interno e na politica
ultramarina.
Até ao início dos anos sessenta, o governo teve de se confrontar com tentativas de
rebelião, de revolta ou de golpe de estado chefiadas por Oficias das Forças Armadas
com o apoio de Unidades do Exército ou Marinha. Referimos, entre outras, como
mais importantes as duas revoltas de 1931 na Madeira, Açores e Guiné, e em Lisboa;
a revolta militar da Mealhada em 1946; as eleições presidenciais de 1949, com o
candidato do MUD, General Norton de Matos, de 1951 com o candidato Almirante
Queitão Meireles, de 1958 com o candidato General Humberto Delgado; e ainda o
assalto ao “Santa Maria”, a tentativa de golpe de Estado do General Botelho Moniz, e
o assalto ao Quartel de Infantaria de Beja, em 1961.
No início de 1961 quando se verificaram os primeiros combates em Angola, de um
modo geral todas as facções políticas da Oposição, exceptuando os Partidos
Marxistas, apoiaram a politica do Governo e as acções das Forças Armadas no
combate ao terrorismo.
Com a ocupação dos territórios de Goa, Damão e Diu o regime sofreu politicamente
um forte desaire e, internamente, abriu-se uma profunda e irremediável ferida na
confiança que muitos Militares do Exército depositavam na capacidade política do
Governo.
Com a extensão da luta armada aos territórios da Guiné (1963) e de Moçambique
(1964), perante a quase generalizada opinião publica mundial e a permanente pressão
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dos parceiros ocidentais para se encontrar uma solução política para a resolução do
conflito, face à atitude de indisponibilidade e intransigência do Governo, as FAA
foram progressivamente sendo afectadas no seu prestígio com críticas provenientes
de todos os sectores políticos internos: por estarem ao serviço dum governo antidemocrático, onde convergia a reprovação dos seus parceiros ocidentais; por servirem
os interesses do grande capital e dos monopólios em África, exaurindo os cofres do
Estado em prejuízo do progresso e do bem-estar das populações; por os seus Quadros
estarem interessados nos “generosos” vencimentos que auferiam, desejando o
prolongamento da luta; por os locais de combate serem destinados aos milicianos
para propiciar aos QP a comodidade dos lugares de gabinete; ou por serem exigidos à
juventude sacrifícios extremos que conduziam à interrupção dos estudos e das
carreiras profissionais, etc. De sinal contrário, os argumentos aduzidos que
lamentavam os constantes sacrifícios suportados pelos QP nas sucessivas comissões
de serviço com longas ausências dos seus lares o que afectava a educação dos filhos e
a harmonia do seio familiar.
Em Setembro de 1968, com a queda acidental de Salazar e a chegada ao poder de
Marcelo Caetano, a Oposição ganhou esperança na mudança do regime e no
progressivo regresso a um sistema democrático, uma vez que havia alguma evidência
de que o novo Chefe do Governo, mostrando-se conhecedor das situações externa e
interna e não ignorando o pensamento dos intelectuais, viria a admitir essa abertura.
Nas eleições legislativas de 1969, a Oposição foi às urnas em quase todos os círculos
eleitorais do Continente e Ilhas e as mulheres obtiveram o direito de voto. Contudo,
não tendo sido autorizados os partidos políticos, nem actualizados os cadernos
eleitorais e com a campanha limitada a um mês, a Oposição perdeu em todos os
Distritos e a Assembleia Nacional manteve-se com um único agrupamento político,
embora integrando, já, nas listas de deputados algumas individualidades
independentes ou de tendência liberal.
A hostilidade estudantil universitária para com o regime e as exigências do
recrutamento para o Ultramar levaram a que os anos escolares decorressem desde
então com grande perturbação. O Governo não dava mostras de abertura e de diálogo.
O peso de uma guerra com um crescente desgaste repercutia-se em todos os aspectos
da vida nacional. No Exército, o Ramo mais sacrificado na guerra, os QP não
vislumbravam sinais de abertura a qualquer outra resposta que não a militar. A
prometida “evolução na continuidade” era, afinal, mais continuidade do que
evolução.
O Movimento do 25 de Abril de 1974 foi recebido com apoteose pela maioria da
população e das facções políticas excluída a situacionista. Pouco tempo depois, o
Partido Comunista, único partido com capacidade organizativa, imediatamente se
propôs controlar a situação, procurando dominar os pontos-chave do governo e da
administração para rapidamente definir os seus objectivos, criando um clima de
insustentável animosidade perante as restantes facções políticas, entretanto surgidas.
Os restantes partidos políticos, nomeadamente os das facções de esquerda radical,
preencheram muitos dos seus quadros com figuras provenientes do estrangeiro,
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militantes e antigos dirigentes e estudantes que se haviam afastado do País por
motivos políticos e que se mostraram muito pouco conhecedores da realidade
nacional, todos muito críticos em relação ao sistema político deposto e às forças que
com ele tinham coexistido, nomeadamente as FAA.
Nas FAA intensificou-se a infiltração por elementos das várias facções políticas, em
especial as de ideologias marxistas, que passaram a militar nas Unidades e Órgãos
com intenção de afectar a coesão interna e criar fracturas por forma a que a sua
actuação facilitasse os interesses partidários próprios, nomeadamente nos processos
da reforma agrária e da descolonização em curso. Muitos dos QP, incluindo as
Chefias, tomaram públicas posições partidárias, contribuindo, assim para a
instrumentalização das Unidades militares.
Entretanto, decorrendo as acções de descolonização com intervenção directa e
indirecta dos interesses estrangeiros e das variadas facções partidárias, as FAA
consoante a origem das criticas foram acusadas de se oporem ao normal processo
democrático ou de privilegiar os partidos marxistas ou ainda de se mostrarem
ineficazes na condução do processo de descolonização. As populações dos territórios
ultramarinos que sem alternativa, forçadamente se deslocaram para a Metrópole,
afectadas nos seus mais legítimos direitos, foram na maioria criticas em relação aos
partidos marxistas, não deixando de responsabilizar as FAA pela sua incapacidade de
salvaguardarem os seus interesses.
O movimento militar de 25 de Novembro de 1975 que pôs fim à desregulação
político-social a que o País chegara, foi a resultante de uma maioria dos portugueses
recusarem o caminho que estava a ser seguido. As FAA demoraram alguns anos a
recomporem-se totalmente destas intervenções que afectaram a disciplina e a coesão
internas, não deixando de ser responsabilizadas pelos diversos partidos políticos,
consoante os interesses em jogo, por alguns desvios do processo democrático. Os
partidos políticos aproveitaram-se destas circunstâncias para, até pelo menos 1982,
com a extinção do Conselho da Revolução, criticarem as FAA pelas posições
partidárias assumidas quer pelos Elementos que desempenhavam funções em órgãos
de governo ou de administração publica (CR), pelas chefias da hierarquia militar e
por algumas Unidades. Ainda hoje, estabilizada a Democracia, alguns sectores da
vida nacional procuram identificar o sentir das FAA com posições de natureza
política por vezes assumidas por associações de militares.
Em conclusão, as FAA recebem, ao longo de todo este período e consoante as
tendências ideológicas, pressões instrumentalizantes e críticas diversas que, ora as
aliciam, ora as repudiam. Acusam-nas, de forma contraditória, entre outros
malefícios, de: numerosos pronunciamentos e revoluções na 1ª República, ser
apoiante do regime do “Estado Novo”, de ter feito a “guerra colonial”, de ter apoiado
a descolonização e abandonado os “territórios ultramarinos”, de ter feito o 25 de
Abril e participado nos excessos do processo revolucionário que se lhe seguiu, de ter
conduzido o 25 de Novembro e posto fim ao sonho de Abril,
No seu estar como Instituição, embora não totalmente isenta de culpas, tem vindo a
resistir, numa afirmação de cidadania responsável, à usura provocada por imagens
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alimentadas ao sabor das conveniências, nas quais ainda hoje, por vezes, é
insidiosamente tida como interventora decisiva no processo político nacional.
3.3 A Situação Actual
Em Portugal, a sociedade, o Estado e a Instituição Militar têm vivido aceleradamente
estes tempos, desde o estabelecimento do regime constitucional em 1982, sem que
ainda se tenham encontrado caminhos de consolidação das relações civis militares na
democracia que a Constituição da República define.
• As Forças Armadas reduziram grandemente os seus efectivos e dispositivo,
adaptaram-se a orçamentos mais restritivos, alteraram a forma de
recrutamento do seu pessoal, prepararam-se para o desempenho das suas
missões;
• Com um edifício legislativo de enquadramento constitucional coerente e
moderno, as Forças Armadas têm vindo a perder a sua autonomia em áreas
de ensino e formação, de sistemas próprios de apoio social e de saúde, de
representação como Instituição no Estado e de ligação à Nação (pelo
sistema de recrutamento, pelo dispositivo e pela educação para a
cidadania);
• Tem havido uma preocupação de confundir o controlo político dos
militares com a subordinação dos militares ao poder político, num misto de
atitudes que levam a interrogar se é por propósito determinado se por
ignorância. O resultado prático tem sido uma crescente
governamentalização das Forças Armadas, pondo a Assembleia da
República muitas vezes fora do processo, limitando-se o seu controlo a
uma débil actividade de uma Comissão de Defesa Nacional que pouco se
debruça sobre as Forças Armadas. O Presidente da República, como
Comandante Supremo das Forças Armadas, vê-se limitado nesta função,
dada a confusão que existe entre direcção administrativa e comando.
• Numa tese de doutoramento da Universidade de Évora, em 2004, a autora,
Professora Doutora Dona Maria da Saudade Baltazar, afirma: “Porém o
relacionamento civil militar na sociedade portuguesa não se pode
considerar, em toda a sua extensão, configurado em relações tensas e
conflituais. Se assim é entre políticos e militares o mesmo não se pode
afirmar acerca das relações entre Forças Armadas e a sociedade em geral,
em que a indiferença associada à falta de reconhecimento público acerca da
utilidade social dos militares não tem provocado ligações do tipo
conflitual.”
• Na situação actual não é fundamentado nem visível um sentimento de
perigo no advento de uma militarização.
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De facto, as Forças Armadas portuguesas devem ter sido, dentre as do ocidente
europeu, aquelas que, nos últimos cinquenta anos, mais intensivamente viveram
radicais transformações. Da configuração OTAN no pico da Guerra-fria à adoptada
para operações de contra-subversão com a qual, durante catorze anos, assegurou, com
reconhecido sucesso, um notável esforço de guerra em longínquos Teatros de
Operações e, de então para cá, os três Ramos das Forças Armadas, com realce para o
Exército, têm vindo a perseverar em profundas medidas de reorganização e de
redimensionamento, numa evolução contínua, na maior parte das vezes por iniciativa
própria e noutras por pressão, nem sempre ajustada, da tutela política. Pese embora
consistentes críticas eventualmente apontáveis, não será excessiva a afirmação de
que, no contexto nacional, a Instituição Militar é exemplo de capacidade de auto
regulação e de contenção, bem patentes no processo, muito profissional, de adaptação
às mutações verificadas no ambiente estratégico envolvente e nos condicionalismos
nacionais, evidenciando, sempre, uma judiciosa gestão dos recursos colocados à sua
disposição, de que é exemplo o rigor que coloca na execução orçamental.
Este exercício é, para a Instituição Militar, para além do entendimento de um dever,
uma devoção, já que espelha a dimensão estratégica do seu racional, a postura cívica
do seu desempenho e a capacidade de dedicação à causa que a alicerça. É a
decorrência natural de uma matriz de referência, operada segundo o código de valores
que empresta conteúdo à condição militar que individualiza a Instituição no seio da
sociedade de que emana e de que é pertença.
Com um cariz redutor, a Instituição parece, hoje, ser, tendencialmente entendida, pelo
poder político nacional, como um tolerado instrumento da política externa, um
dissuasor para ameaças à segurança e à paz social e, como tal, um possível
multiplicador do sucesso da governação.
Daqui uma perigosa tendência para a difícil conciliação entre os prazos que presidem
e balizam as “iteligentzia” política e estratégica militar. Na vivência democrática a
solução passa por evitar uma insanável discrepância funcional, vontade esta a
alicerçar no saber, no entendimento do outro e na comunhão num responsável sentido
de estado.
Na complexa relação entre a tutela civil e o comando militar afigura-se que, por
razões que se prendem com a evolução tecnológica nas áreas dos sistemas de
comunicações e de informação e com o relativo afastamento da ameaça nuclear,
haverá que ter em consideração algum “afastamento” entre a Política e a Estratégia,
com uma maior liberdade de acção e preponderância da Política, o que acarreta uma
maior exigência de saber e sensibilidade para o escalão político.
Assim, no que às Forças Armadas diz respeito, torna-se fundamental que o processo
que conduz à decisão política contemple, sem margem para dúvidas, a condição
militar e as especificidades implícitas no levantamento das capacidades exigidas.
Entre as ocorrências mais prejudiciais, porque inviabilizam recuperações em prazos
convenientes, avultam:
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- os frequentes desvios e o imediatismo da insuficiente direcção política, impedindo
desta forma o competente aconselhamento técnico e a atempada preparação do
cumprimento pelas estruturas militares;
- o evitável agravamento de incapacidades por desajustadas e/ou inesperadas
reduções nos recursos disponibilizados, com reflexos numa indesejável obsolescência
nos meios, em incoerências estruturais e funcionais nos sistemas de forças e em
desnecessárias exigências para além do sacrifício que é dever;
- a cedência à perversa tentação de, sem prejuízo de complementaridades desejáveis,
incentivar o primado de tarefas secundárias em detrimento da missão fundamental
que lhes esteja consagrada.
Como consequência da possível tendência da decisão política poder ser mais
autónoma, porque menos condicionada pelo escalão estratégico, os responsáveis pela
Estratégia Militar ficam mais confinados na execução técnica. Ao estarem mais
libertos da decisão política, os responsáveis militares reforçam a sua exclusividade
institucional.
Nesta conformidade, no exercício das suas competências e atribuições, os Chefes
Militares parecem ter ficado em melhor posição para:
- patentear de forma inequívoca o primado do dever de lealdade para com os militares
que comandam;
- confrontar, com fundamentada avaliação, o cometimento de encargos operacionais e
missões incompatíveis com os meios disponibilizados;
- adoptar, a uma só voz, a postura frontal de “provedores” da Instituição que
representam e, como tal, exprimir, em consonância com as Associações de Militares
consagradas em Lei, as legítimas aspirações dos seus subordinados;
- denunciar quaisquer desvios que impeçam as Forças sob seu comando de dar
cumprimento às missões atribuídas e as circunstâncias em que, por deficiente dotação
de meios, se aumentam os riscos no desempenho operacional;
- procurar, com suporte no magistério do Comandante Supremo das Forças Armadas
um reforço da capacidade para conseguir da tutela política que não é comando o
esclarecimento, a orientação e as definições precisas que optimizem o exercício das
suas competências.
Neste quadro geral balizador das relações civis militares, com enfoque na interacção
dos responsáveis nos escalões político e militar, emergem alguns factores relevantes
que se elencam:
-Redução drástica da dimensão do território nacional;
-Alteração do centro de gravidade do esforço de defesa;
-Instituição de um Estado Democrático o qual, sendo o menos mau de todos os
regimes, necessita de uma população culta e responsável para poder funcionar
com normalidade;
-A manutenção e a criação de alianças ou associações com incidência na área da
defesa, cujas obrigações devem ser mantidas e respeitadas;

61

-Pouca reflexão dos partidos do arco do poder sobre as FA e baixa prioridade
concedida à resolução dos seus problemas, invocando-se geralmente dificuldades
orçamentais;
-Do ponto anterior derivou uma sucessão de pequenas reformas e também de
conceitos e estatutos, geralmente com uma vida limitada, que foram retardando
uma mais corajosa decisão sobre o futuro; muitas decisões têm sido tomadas
como resultado de pressões, olhando o imediato e utilizando as FA ou retirandolhe responsabilidades, para resolver problemas e aspirações sectoriais;
-Uma certa ligação afectiva da população às suas FA, que haveria a necessidade
de incrementar;
-Existência de um Presidente da República, que sendo o Comandante Supremo das
FA, tem as suas competências e obrigações pouco explícitas;
-Um desajustamento entre a maneira como as FA aceita e respeitam as suas
obrigações e a teia de interesses que uma democracia jovem e pouco amadurecida
cria e mantém;
-Uma acelerada alteração técnica dos meios de que se servem as FA, que obriga a
um enorme esforço de actualização;
-A não utilização das capacidades das FA na formação e ocupação de jovens,
especialmente em períodos críticos de falta de habilitações e de postos de
trabalho;
-O esquecimento que a não existência de estruturas sindicais nas FA, o que deve
ser sempre um ponto a defender, tem vindo a causar um desajustamento com
outros sectores que defendem a soberania do Estado e as possuem; as associações
de militares vieram criar dificuldades ao posicionamento dos CEM relativamente
à Tutela e o seu funcionamento será sempre difícil de isolar de influências
políticas.
-A escassa cultura em matéria de defesa nacional da generalidade da população e
o pequeno rigor na informação passada pelos órgãos de comunicação social que
privilegiam, por norma, o imediato e o negativo das situações.
- O desenvolvimento das Forças Armadas tem vindo a ser decisivamente marcado
pelos esforços a que estiveram sujeitas e pelo envolvimento no processo político
nas Décadas de 60 e 70 do Século passado, cujas sequelas ainda se sentem
-A escassez de conhecimentos e pouca sensibilidade que a classe política, em
geral, demonstra no tratamento das questões militares e da Defesa
- As exigências de segurança interna que, a partir do final do Século Passado, se
têm vindo a sobrepor ás de Defesa Militar
- O acentuar de correntes de opinião que se acomodem á ideia de um estatuto de
“estado exíguo” para o País
- As expectativas geradas no ajustamento das Forças Armadas a uma aparente
transformação no ambiente internacional e à evolução da sociedade, segundo a
qual encontram a sua justificação na participação do País em operações de paz
e em tarefas de interesse público
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- As Estruturas Superiores das Forças Armadas bem como as suas competências
não facilitarem a unicidade, com reflexos negativos na expressão integrada da
Instituição Militar
- A forma de intervenção e o desgaste nas condições de relacionamento das
Associações de Militares, quer com a tutela política, quer com as chefias
militares, com prejuízo da imagem dos militares e do mais conveniente e
construtivo diálogo entre a Instituição Militar e os Órgãos de Soberania
- A relativa incapacidade do Estado em assegurar de forma eficiente e sustentável
o Bem-estar, o Desenvolvimento e a Segurança.
Como fecho da análise desenvolvida importa salientar algumas conclusões que
resumam aspectos relevantes no repor da dúvida acerca da melhor forma de alcançar
sinergias para o nosso País, através da optimização do trabalho convergente dos
diversos Órgãos de Soberania e da Instituição Militar. Entre estes arcos de relação
avultam pela sua importância:
- Com a Presidência da República
Embora o Presidente da República não tenha competências próprias significativas
como Comandante supremo das Forças Armadas que é por inerência de funções, não
deverá, neste domínio, ser tido como detentor de um simples título honorífico. De
facto, o poder simbólico do exercício que lhe compete na nomeação dos Chefes
Militares, na confirmação das promoções de Oficiais Generais e na presidência do
Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) assegura uma singular capacidade de
influência
na
operacionalização
do
relacionamento
inter-institucional,
designadamente pela capacidade de influência junto do Governo em funções, de
outros importantes Órgãos da estrutura superior do Estado, bem como das próprias
forças armadas.
- Com o Governo
Porque “conduz a política de defesa nacional e é órgão superior da administração
da DN e das FA” e tem, sempre, a maioria no CSDN é central neste sistema de
relações. O cargo de Ministro da Defesa, na prática limitado a Ministro das Forças
Armadas, contém um amplo leque de competências administrativas em áreas
fundamentais para o exercício do “comando completo” pelos CEM e para o normal
funcionamento dos Ramos. Porque, em alguns domínios a capacidade de comando
está excessiva e difusamente cerceada, o modelo vigente não contribui para a
desejável eficácia do relacionamento.
- Com o Conselho Superior de Defesa Nacional
Sendo um Órgão de análise, debate e concertação em matérias de Defesa, quase se
limita a questões das Forças Armadas, na maior parte das vezes para cumprimento de
formalismos legais. Apesar das competências muito abrangentes de que dispõe, não
atinge as finalidades para que foi concebido, sendo, na prática, sistematicamente
ultrapassado pela preponderância e urgência dos aspectos financeiros, alguns com
profunda incidência nas Forças Armadas.
A relativa displicência e ligeireza com que o vector militar da Defesa é trabalhado,
revela um acentuado alheamento do facto da Instituição Militar constituir um dos
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pilares fundamentais do Estado, na medida em que cultiva em elevado grau os
valores da Nação, e que orienta todo o seu comportamento para a defesa desses
valores. Para além da sua expressão espiritual, a Instituição Militar contém, em si,
instrumentos físicos que se constroem, se exploram e se mantêm para a defesa
daqueles ideais. Estes instrumentos físicos são guarnecidos por pessoas, que actuam
de acordo com princípios éticos e morais rígidos, que decorrem do carácter absoluto
dos valores que defendem e que podem exigir o sacrifício da vida.
Nestes termos, não será desejável que se criem situações que dificultem a relação
civil militar, num sentido geral, e que se fomentem separações artificiais entre a
Nação e as Forças Armadas que têm por missão defendê-la. Para o efeito, é
importante que se desencadeie uma acção pedagógica, através dos diversos
instrumentos de comunicação, orientada para um ajustado esclarecimento e
demonstração da utilidade, eficiência, profissionalismo, competência e
disponibilidade do aparelho militar, dos riscos implícitos na sua incapacitação e das
sinergias resultantes das suas potencialidades, designadamente em situações de
excepção, fazendo realçar o que pode e o que não deve ser mudado e a
indispensabilidade de claras e objectivas directivas políticas que viabilizem o
desenvolvimento coerente da Estratégia Militar nas suas vertentes genética, estrutural
e operacional.
Num outro nível, impõe-se uma acção cívica, alavancando iniciativas de formação
para a cidadania através da difusão do saber e da experiência militar em contacto
aberto com a sociedade civil, com ênfase no aproveitamento dos instrumentos de
comunicação disponíveis, dos diversos níveis dos estabelecimentos de ensino civis e
militares e de Instituições de carácter científico.
É importante que se promova a sensibilização da classe política a título individual e
partidário, das bases ao topo, estendendo o diálogo, também, aos Órgãos de
Soberania e outros organismos do Estado (Presidente da República e Comandante
Supremo das Forças Armadas, Assembleia da República, Órgãos Superiores de
Conselho, Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal Administrativo), dos quais
deve ser esperada uma actuação conforme com as respectivas responsabilidades,
designadamente, na representação e defesa da ética nacional, na fiscalização atenta no
cumprimento da Lei e dos compromissos assumidos e, acima de tudo, no sentido de
estado com que são apreciados as propostas e os pareceres técnicos que lhes sejam
apresentados. No relacionamento da Instituição Militar com a sociedade civil, em
geral, onde a comunicação social poderia desempenhar um papel relevante, afigura-se
útil reequacionar o possível contributo das Associações de Militares. Por razões
diversas, algumas das quais lhes são exteriores, aquelas organizações não têm
conseguido alcançar aceitação e credibilidade significativas junto das Chefias
Militares e da Tutela, com prejuízo para o papel positivo que poderiam desempenhar.
Na circunstância presente, é aconselhável estender e reforçar os valores e os fins da
Instituição Militar, como um todo, às organizações associativas que, agrupando
conjuntos de militares, expressem, nos termos da Lei e da ética, os seus direitos e
anseios, reforçando, desta forma, o esforço dispendido pelos Chefes Militares,
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responsáveis perante os Homens que comandam, de modo a que seja alcançada a
vantagem propiciada por uma ampla e esclarecida convergência na actuação.
Do ponto de vista militar é importante actuar de forma fundamentada, coordenada e
atempada a uma só voz, sustentada no interesse nacional e ampliada pelo valor e
significado da Instituição Militar, atitude esta que constitui condição necessária para
o exercício do comando pelos Chefes Militares a quem compete, também, prestar,
atempadamente, o sensato e competente conselho técnico aos responsáveis pela
concepção e pela conduta das políticas.

Sociedade de Geografia de Lisboa, 16 de Maio de 2012
(completada em 10 de Junho de 2012)
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