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Relatório anual de actividades
2006
A iniciativa para a organização da Secção de Ciências Militares, prevista, já, no n.º 22 do
Art.º 37 do Estatuto Geral da Sociedade de Geografia de Lisboa ( SGL ), foi desencadeada,
em Junho de 2006, pelo Ex.mo Vice - Presidente da SGL, Tenente - General Manuel
Amorim de Sousa Menezes, através de um Memorando apresentado ao Il.mo Presidente da
SGL – Professor Doutor Luís Aires de Barros. Neste documento era fundamentada e
proposta a realização, na SGL, de uma reunião exploratória, com a finalidade de avaliar a
viabilidade de dar corpo à Secção, através da convergência de vontades e capacidades de
um ajustado conjunto de sócios.
O Ofício n.º 148/Cap.º e Art.º 7, assinado pelo Il.mo Presidente da SGL , autoriza a
iniciativa e fixa a reunião para o dia 04 de Julho de 2006, na Sede da Sociedade. O Ex.mo
Tenente - General Sousa Menezes que presidiu à reunião e os sócios presentes concluíram
ser oportuno e desejável aprofundar o conteúdo da Secção, procurar agregar um maior
número de sócios, razão que recomendou, dada a proximidade das férias de Verão, a
marcação de um novo encontro para finais de Outubro.
Convocada para 31 de Outubro, a reunião seguinte, presidida, também, pelo Ex.mo
Tenente - General Vice- Presidente da SGL, objectivou-se na constituição da mesa da
Secção e no debate, em primeira aproximação, sobre possíveis centros de interesse e
modos de acção que pudessem vir a corporizar o estudo, a investigação e a divulgação pela
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Secção. Foram propostos e eleitos para constituírem a Mesa, no exercício de 2007, os
vogais:
Tenente - General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes para Presidente;
Tenente - General António de Jesus Bispo para Vice - Presidente;
Vice - Almirante António José Cavaleiro de Ferreira para Vice - Presidente;
Tenente - General João Goulão de Melo para Director;
Tenente - General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão para Director;
Major - General Fernando Pereira dos Santos Aguda para Secretário.
Foi acordado realizar uma nova reunião em 05 Dezembro, na qual viesse a ser exposta, já,
uma primeira proposta da Mesa sobre o desenvolvimento dos trabalhos na Secção, os
quais, por razões estatutárias, só poderiam vir a ter início formal no final de Janeiro de
2007.
Na última reunião do Ano, que contou com a grata presença do Ex.mo Tenente - General
Sousa Menezes, foi apresentado, pelo Presidente da Mesa da Secção, um Memorando, cuja
finalidade e fundamentação colocou à consideração dos vogais presentes. Tendo sido
aprovado o conceito desenvolvido no Memorando, ficou decidido que os vogais da Secção
iriam produzir pareceres e propostas, cuja integração, segundo o espírito do conteúdo do
Memorando, contribuirá, com a indispensável sinergia, para a definição dos contornos dos
fins, dos objectivos e dos modos de acção que presidirão ao desenvolvimento dos trabalhos
na Secção.
Quis o Il.mo Presidente da SGL que se fez acompanhar pelo Ex.mo Secretário - Geral da
Sociedade, Professor Doutor João Pereira Neto, honrar a Secção, no final desta reunião,
com a sua presença e enriquecedora intervenção. Tendo apresentado a estratégia de
actuação da SGL, sublinhando as dificuldades e as esperanças que motivam os seus sócios
e a calendarização dos projectos concretos que dão corpo à sua intervenção científica e
social, expressou a sua certeza na capacidade, vontade e critério dos vogais que integram a
Secção e o seu apreço pelo esforço desenvolvido pelo Ex.mo Tenente - General Sousa
Menezes para a sua constituição.
Na tradição da Sociedade de Geografia de Lisboa, a Secção de Ciências Militares, em
colaboração com as Comissões e outras Secções da Sociedade, prosseguirá os seus
trabalhos na procura de acrescentar conhecimento ao já muito vasto património científico
que a Sociedade de Geografia de Lisboa, enquanto valioso instrumento da sociedade civil,
coloca ao serviço de Portugal.
Lisboa, 04 de Fevereiro de 2007
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O Presidente da Secção
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Sociedade de Geografia de Lisboa
Secção de Ciências Militares

RELATÓRIO ANUAL DAS ACTIVIDADES
2007

O Ano de 2007, correspondeu a um período de reflexão pela Secção, tendo em vista o
desenvolvimento da ideia base de trabalho, aprovada em Dezembro de 2006 que, no
essencial, se transcreve:
“Importa, agora, delimitar, no quadro geral do Estatuto, o espaço próprio definidor do
conteúdo e da identidade da Secção, ou seja, do seu exercício sem ferir as esferas de
atribuições que às demais Secções competem.
A primeira questão afigura-se ser a do “objecto” a prosseguir e a do “método” a utilizar.
Sem prejuízo de, a montante, ser, eventualmente, exigido um exercício intelectual que
concorra para nos situar perante a actual natureza e localização dos conflitos emergentes
em que a Força Militar deva ser chamada a intervir, em potência ou em acto, seja para os
prevenir, apaziguar, limitar, ou, para lhes pôr fim, haverá que pré-configurar um objecto
científico que, numa base geográfica, concorra, neste limiar do Século XXI, para o
desenvolvimento do conhecimento militar, nos âmbitos da Estratégia, da Táctica e da
Logística. Uma procura que se julga poder ser desenvolvida na investigação sobre a
relação, possível, entre o dinamismo próprio do movimento geográfico e as vertentes
genética, estrutural e operacional do poder militar. Poderá surgir, aqui, como “objecto” a
aprofundar, a distribuição espacial, quer das manifestações de conflitualidade, quer da
tipologia das estruturas que as suportam e lhes imprimem os modelos de actuação que
materializam a sua expressão violenta – uma possível via para procurar concluir sobre
novos paradigmas na fundamentação científica para a aplicação da força militar, seja na
defesa dos valores e das condições fundamentais à sobrevivência do Homem no “habitat”
em mutação acelerada, seja na prevenção de conflitos perturbadores da paz e do equilíbrio
natural.
Em todo este desenvolvimento, avulta a vantagem de uma progressiva abertura ao exterior
através, quer do concurso a obter pela colaboração de outras Secções, quer da apresentação
de propostas para o estabelecimento de relações de mútuo interesse com outras instituições
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e organizações nacionais e estrangeiras, instrumento fundamental para o incremento em
recursos humanos e materiais adequado ao reforço do sentido útil do produto do trabalho
da Secção. Aqui, haverá que encontrar, com imaginação e determinação formas ajustadas
para intensificar e aprofundar o relacionamento científico, económico e militar com Países
amigos, designadamente os que, com Portugal, integram a CPLP.
Este sucinto Memorando tem por finalidade sublinhar a importância da delimitação do
“objecto” e do “método”. Porque é fundamental obter consensos sobre o tipo de questões a
colocar no universo em análise, importará questionar, em face dos desafios que a mudança
coloca, a suficiência e a robustez do conhecimento clássico, bem como a validade das
perspectivas de análise que lhe estão subjacentes.
A objectivação consensual deste conceito enquadrador, sem dar origem a intromissões ou
sobreposições que viessem a interferir com áreas da responsabilidade de outras Secções da
SGL, ou mesmo, de outras Instituições, constituiu a preocupação fundamental e o cerne da
actividade da Secção no Ano em apreço.
Foi assim, até final de Julho, estudado, desenvolvido, estruturado, e afinado um “Projecto
de Trabalho” de longo fôlego, o qual veio a ser formalmente aprovado, na sua versão final,
na Reunião da Secção de15 de Outubro.
Deste Projecto, é oportuno transcrever-se, para este Relatório, algumas passagens que
expressam o propósito de estudo e divulgação a que a Secção se compromete no vasto
âmbito da SGL:
Como referência norteadora é importante fixar, através de enunciado, as “Finalidades”
a alcançar pela Secção:
Estuda e divulga o conhecimento militar no nosso País, na procura de descodificar a
relação possível entre a geografia e as componentes do poder militar.
Objectiva o esforço de investigação aplicada desenvolvido, nos actuais paradigmas do
emprego da força militar.
Para atingir a primeira Finalidade, analisa a formação, a estruturação e o
desenvolvimento do conhecimento militar no País, bem como o corpo de doutrinas que, ao
longo de séculos, foram emprestando um conteúdo científico próprio às componentes
genética, estrutural e operacional do poder militar.
Para, a seu tempo, atingir a segunda Finalidade - questão decisiva para a prevenção,
limitação e imposição da paz e do equilíbrio nas várias regiões do Mundo e, como tal,
premissa fundamental da sustentabilidade futura dos valores e das condições essenciais à
sobrevivência da humanidade no seu ambiente natural - analisa o impacto da evolução
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tecnológica nos instrumentos à disposição da doutrina militar, para concluir sobre
capacidades emergentes no vector militar (componentes terrestre, naval e aérea,
potenciadas pelas doutrinas de emprego conjunto), em resultado de tendências verificáveis,
designadamente, nos materiais (evasão e protecção), na energia (armas, vectores
transportadores e cargas) e na informação em tempo real (comando, controlo e
comunicações).
Para a prossecução dos fins implícitos nestes enunciados, tais como:
- acréscimo do saber em domínios de interesse para a SGL;
- utilidade para a defesa Nacional;
- registo da experiência ímpar, ainda disponível no nosso País;
parece ser recomendável que, numa primeira fase, os trabalhos a desenvolver se
objectivem no estudo do nosso País. Nesta conformidade, e, para esta fase, a primeira
Finalidade é, então, complementada pelo seguinte conceito de acção:
“Tendo como referência as alterações da matriz geográfica que interage, no tempo,
com a formação, consolidação e desenvolvimento da Nação Portuguesa e da sua base de
poder, na Europa e no Mundo, aprofundar o conhecimento sobre as origens e a evolução
do saber militar no nosso País. Na procura da fundamentação científica deste corpo de
conhecimento, essencial à avaliação actual do potencial nacional, num período em que a
incerteza sobre a transformação acelerada parece recomendar o reforço da prevalência da
vontade como multiplicador único do potencial, dirigir o esforço de investigação para a
compreensão do conteúdo científico da doutrina militar portuguesa. Para atingir este
propósito, avaliar, analisar e sistematizar os imperativos e as possibilidades que foram
moldando a praxis da violência organizada, as circunstâncias que foram matizando os seus
normativos e as influências que foram caracterizando o conteúdo do pensamento que a
suporta, bem como o dinamismo da sua evolução. Concluir sobre o conhecimento militar
nacional actual, com relevo para os fundamentos que o vinculam, os vectores estruturantes
que o particularizam e as possibilidades que o potenciam nas formas previsíveis de
emprego do vector militar como instrumento de produção da paz e da segurança e,
enquanto tal, fundamental à afirmação, responsável, de Portugal no concerto das Nações”.
Para a execução deste conceito, a qual se prolongará, naturalmente, por um alargado
período de tempo, são levantadas três possíveis linhas de actuação independentes, mas que
se conjugam na prossecução dos objectivos da Secção:
- Um Projecto de Desenvolvimento
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Modelo informático para estudo das dinâmicas de poder em quaisquer regiões do Mundo,
designadamente, em áreas geográficas com relevante conteúdo estratégico. Através da
constituição de bases de dados, criteriosamente seleccionados e estruturados, aplicação de
modelos de interpretação de situações, para, de uma forma rápida e simplificada, avaliar da
possibilidade de ocorrência de crises, acompanhando a sua evolução.
- Uma Linha de Investigação Aplicada
“O Conhecimento Militar em Portugal”
A desenvolver, fundamentalmente, através do debate de ideias a motivar através de
ciclos de conferências e painéis com intervenção, não só de vogais da Secção, mas também
de outras Secções e entidades exteriores à SGL, para o efeito convidadas.
Estudar-se-ão alguns períodos do nosso longo e variado percurso histórico para analisar
as múltiplas experiências de utilização do poder militar nos diferentes ambientes
geográficos, procurando descodificar a resultante dos muitos contactos que, em diversas
épocas, estabelecemos no Mundo. Como vectores instrumentais da análise a desenvolver
avultarão, certamente, entre outros: o poder que detínhamos e os constrangimentos que
influenciaram a sua expressão; os princípios doutrinários que utilizámos; as
potencialidades e limitações que fomos revelando; as lições que aprendemos e os
ensinamentos que não colhemos; o saber que desenvolvemos e a experiência que
transmitimos; o conteúdo e o sentido útil actuais da mundivivência por nós experimentada,
quando projectados nas formas previsíveis de resolução de conflitos.
Como base de trabalho, enunciam-se possíveis Temas (58) a explorar, agrupados por
Centros de Interesse (13), cujo tratamento obedecerá a critérios de oportunidade e de
disponibilidade para o aprofundamento e a divulgação do saber nos diferentes domínios
que lhes correspondam.
O modelo apresentado que tem sempre presente a ligação à Geografia, a necessidade de
recordar a nossa experiência, e, na medida do possível, propiciar, a seu tempo, a projecção
das Ciências Militares no futuro, não é, naturalmente, exaustivo. Para além dos
ajustamentos resultantes do dinamismo próprio do esforço de investigação que lhe está
implícito, admite a inclusão de outros Temas e Centros de Interesse, cujo desenvolvimento
venha a ser considerado relevante para atingir as “Finalidades” fixadas.
- Uma Experiência de Cooperação
Investigação sobre um tema de interesse para um ou mais Países da CPLP
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A título de exemplo, e, tendo em vista o aproveitamento do acervo de informação
existente em Portugal, designadamente, na biblioteca da SGL e a decorrente da experiência
vivida por técnicos civis e militares portugueses, adiantam-se estudos possíveis.
Este Projecto, em todo o seu conjunto, constitui o instrumento que irá dar corpo á
programação dos trabalhos subsequentes a concretizar, com a indispensável oportunidade,
pela Secção.
Tendo em vista este imperativo, ao longo do Ano transacto, para além das sessões
formais da Secção, foram sendo desenvolvidos diversos trabalhos e contactos informais,
tendo em vista a preparação das propostas para a execução em 2008 a apresentar à
Direcção da SGL.
Lisboa, 08 de Janeiro de 2008

O Presidente da Secção
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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Sociedade de Geografia de Lisboa
Secção de Ciências Militares

RELATÓRIO ANUAL DE ACTIVIDADES
2008

A actividade da Secção, ao longo do Ano, pode ser desdobrada em três fases, cujo
desenvolvimento se foi alicerçando nas oito sessões plenárias realizadas. Uma primeira
fase que, estendendo-se até Março (com duas sessões em 10 de Janeiro e 06 de Fevereiro),
se dedicou à discussão e aprovação do programa de acção para o Ano em curso; uma
segunda, que, prolongando-se até Agosto (com três sessões em 16 de Abril, 15 de Maio e
09 de Julho) se objectivou na concepção, programação, orientação, e coordenação da
execução de um Seminário, subordinado ao tema “Guerra da Informação”, que, articulado
em três Painéis, se estendeu por Maio e Junho; por último, uma terceira fase (com três
sessões em 15 de Outubro, 05 de Novembro e 25 de Novembro), ao longo da qual a
Secção se dedicou à preparação de futuros Seminários e ao acompanhamento, análise,
debate e síntese conclusiva de temas de fundamental interesse (pelo seu impacto nas
missões nas capacidades e na operacionalidade das nossas Forças Armadas), como a
actual Lei de Segurança Interna e o valor das despesas com a Defesa contemplado no
Orçamento Geral do Estado.
Foi assim que, na sequência da reeleição da mesa da Secção, os Vogais reiteraram a sua
convicção de que o modelo de trabalho anteriormente aprovado constituía, seguramente,
um instrumento possível para uma progressão no sentido de retirar conclusões, com
suficiente fundamentação, sobre a natureza e o conteúdo científicos do corpo de doutrina
militar nacional. Como natural prolongamento daquela metodologia de trabalho e, porque
este corpo de doutrina foi progressivamente desenvolvido, ao longo de séculos, pelos
quatro cantos do Mundo, avultando, assim, como resultante e esteio da muito específica,
experiência militar portuguesa, a Secção acredita, ainda que este revisitar sistematizado e
objectivo da evolução daquele saber poderá contribuir, não só para evidenciar a
actualidade da permanência da muito estreita relação entre a Geografia e as componentes
genética, estrutural e operacional do poder militar, em geral, como, também, para
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fundamentar alguma racionalização nos princípios norteadores da participação do País nos
actuais modelos de defesa e segurança colectiva.
Com estes pressupostos a Secção admitiu ser importante, num primeiro momento,
reflectir sobre os paradigmas da conflituologia actual, enquanto premissa orientadora para
uma recolha útil de ensinamentos contidos nas lições que o estudo do passado oferece.
Centrados, então, nas características globais das actuais manifestações de violência,
produto da sociedade da informação e do conhecimento, em cuja malha toda e qualquer
expressão do poder está difusa, profunda e profusamente inserida, afigurou-se aos Vogais
da Secção ser prioritária a detecção e compreensão das motivações, dos vectores e dos
limites do actual ambiente de confrontos. Porque neles são detectáveis, não só
multiplicadores de efeitos e compensadores de assimetrias, credibilizados pela
irracionalidade de radicalismos extremistas, pela possibilidade não controlável do
emprego de meios “NBQR” e pelas capacidades disponibilizadas pelas técnicas que
utilizam tecnologias emergentes nos vastos domínios das comunicações e da informática,
como também a imprescindibilidade do reforço da participação convergente de meios e
procedimentos civis e militares para a sua prevenção ou resolução e para a subsequente
recuperação e reestruturação de áreas geográficas sujeitas a privações, devastações e
destruições em larga escala, todo este conjunto de questões deverá ser, também, objecto de
oportuno estudo pela Secção.
Com base nestes pressupostos, foram fixados, para sucessivo tratamento, os seguintes
temas:
-

A “Guerra da Informação” que, incluído no centro de interesse “A Ciência Militar
e as Novas Dimensões do Campo de Batalha”, contribui para o centro de interesse
“A Sociedade da Informação e do Conhecimento e o Poder Militar”.
Correspondendo a um modo de acção que sempre acompanhou o desenvolvimento
dos conflitos de vontades, uma vez que tem por fim último condicionar
comportamentos e capacidades, a Guerra da Informação adquiriu uma capacidade
quase decisiva na concepção e execução das estratégias contemporâneas. De facto,
através da utilização generalizada de computadores e das técnicas de computação e
de comunicação, a guerra da informação, desenvolvendo-se num ambiente virtual,
tem consequências dramáticas no ambiente operacional. Trata-se, assim, de uma
nova disciplina que serve a Estratégia do Conflito numa nova dimensão sua,
proporcionada pelos muito rápidos saltos tecnológico nos âmbitos das
comunicações e da informática. O seu peso relativo adquire um valor acrescentado
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ao da própria consideração, por si só, da informação como elemento essencial do
poder, uma vez que a aplicação das técnicas que emprega em todos os sectores da
sociedade, em ambientes competitivos, desde o tempo de paz, lhe conferem um
carácter permanente que pode concorrer, em larga medida para a Iniciativa e para a
Surpresa. Seis conferencistas trataram os subtemas “A Guerra da Informação, Uma
Nova Dimensão nos Conflitos?”, “Intelligence e Formas da Guerra da Informação
– o Modelo Operacional” e “Protecção de Infra-estruturas Críticas. A Organização
Nacional para a Guerra da Informação e o Espaço de Intervenção das Forças
Armadas”, ao longo dos três Painéis, em que se articulou o Seminário dedicado ao
tema da “Guerra da Informação”. Um texto que cobre a temática deste Seminário,
elaborado no âmbito da Secção, será apresentado à Direcção para eventual
publicação no Boletim da SGL. O interesse e a actualidade dos temas que tratam o
impacto das tecnologias da informação nas vulnerabilidades das sociedades
desenvolvidas, designadamente no modo como pode afectar as capacidades dos
sistemas militares, levou os Vogais a recomendar a sua permanência nas
programações anuais da Secção.
-

A “Guerra Assimétrica pelo Terror” que, incluído, também, no centro de interesse
“ A Ciência Militar e as Novas Dimensões do Campo de Batalha”, contribui para o
centro de interesse “Formação e Desenvolvimento da Doutrina Militar”.
Este assunto foi exposto e debatido no âmbito da Secção, com base num artigo,
intitulado “ O Novo Terrorismo e a Velha História – Da Teoria Substanciada à sua
Prática”, publicado, em Outubro, na Revista Militar por um eminente escritor e
estrategista, Vogal da Secção. O interesse do estudo desenvolvido e a oportunidade
do Tema conduziram a Secção à decisão de, em 2009, o debater em Painéis,
articulados num ou mais Seminários de modo a tentar descodificar a essência
destas formas de violência, os mecanismos que as viabilizam, os meios que
empregam e as contra-medidas adequadas para neutralizar a ameaça que elas
representam.

-

A “Cooperação Civil Militar na Resolução de Conflitos” que, incluído no centro de
interesse “Elementos da Estratégia Ultramarina”, contribui para o centro de
interesse “As Missões de Paz e as Missões de Interesse Público”.
Em paralelo com estes trabalhos, entendeu a Secção que, no decurso das suas Sessões

de trabalho não deveria descurar o acompanhamento dos desenvolvimentos no País com
reflexos nas missões, nas capacidades e no empenhamento de meios das Foças Armadas.
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Dado o saber e a experiência acumulados na Secção, este exercício de actualização crítica
foi entendido como premissa para o indispensável pragmatismo na condução dos trabalhos
a desenvolver. Com este propósito, foi, entre outros, debatida a evolução, num período
significativo de tempo, do valor e da estrutura dos meios financeiros afectados à defesa em
Portugal. Um artigo publicado na Revista Militar, em Novembro, por um destacado Vogal
da Secção pôs em evidência, com grande acuidade, questões relevantes para a compreensão
das dificuldades que o vector militar da Defesa enfrenta no nosso País.
Concorrentemente, foi consensual entre os Vogais o interesse de manter em agenda os
dois Projectos do antecedente aprovados.
O “GEOSIM” (.........), com os seguintes objectivos:
-

Dar continuidade ao esforço de investigação do qual resultou, no INETI, o
GEOSIM II, com a finalidade de desenvolver ferramentas e metodologias que
permitam a transferência de grandes volumes de informação, contida em bases de
dados generalistas e abertas, para bases de “inputs” de modelos representativos de
situações em curso, em tempo real;

-

Criar informação estruturada a partir destas bases de dados, complementados ou não
por outros dados introduzidos pelo utilizador, para visualização expedita da
intensidade e tipo de eventos nelas contidos e representáveis sobre uma base de
dados geográfica;

-

Produzir demonstradores e produtos que possam vir a ter aplicação concreta para a
avaliação de situações em áreas de interesse seleccionadas, numa perspectiva
geoestratégica

O “Potencial da Bacia Hidrográfica do Rio Zambeze para Moçambique”, com os
seguintes objectivos:
-

Propiciar uma oportunidade de cooperação entre Portugal e Moçambique áreas
potenciadas pela CPLP;

-

Gerar um espaço de oportunidade para organizações da sociedade civil portuguesa
vocacionadas para a cooperação com Moçambique, fomentando sinergias através
da participação no projecto, das Universidades de ambos os Países;

-

Contribuir para a dinamização da consulta do acervo documental da Sociedade de
Geografia em proveito de projectos de investigação aplicada sobre áreas
geográficas de valor estratégico;

-

Na perspectiva da ciência militar, aproveitar o testemunho experiencial nos dois
Países, sobre a Área de Operações do Zambeze.
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Em todo este processo é convicção da Secção de que é fundamental desenvolver uma íntima
cooperação com a CPLP, com a Comissão Africana, com a Comissão das Comunidades
Lusófonas e com outras Secções como as de Comércio, de História, de Ciências Sociais, de
Antropologia e Jurisprudência, entre outras.
Em 2009 a Secção prosseguirá com a execução do seu “Programa de Trabalho”, segundo
uma calendarização a submeter, em tempo oportuno, à Direcção da SGL.

Lisboa, 08 de Janeiro de 2009
O Presidente da Secção
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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No cumprimento das disposições estatutárias foi, em reunião plenária, eleita a Mesa, para
2010, com a seguinte constituição:
Presidente

– Tenente-General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes

Vice-presidente – Tenente-General António de Jesus Bispo
Vice-presidente – Vice-Almirante Henrique Alexandre da Fonseca
Director

– Tenente-General João Goulão de Melo

Director

– Tenente-General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão

Secretário

– Tenente Coronel João José Brandão Ferreira

Ao longo do Ano em apreço, a Secção conduziu os seus trabalhos com base nas
deliberações que foram sendo tomadas nas seis Reuniões Plenárias que promoveu,
complementadas por reuniões executivas, intercalares, da Mesa da Secção.
Foi decidido manter os trabalhos a desenvolver centrados no aprofundamento do actual
paradigma da violência, enquanto percurso para repensar o vector militar na sociedade que
serve, designadamente quanto à sua inserção na população de que emana e à sua
articulação com outras componentes da Estratégia de Defesa. Nesta procura de
racionalização da vontade que acresce os meios, poderão ser encontradas, neste domínio,
as políticas que determinam as missões e viabilizam as capacidades.
Com estes pressupostos, foram debatidas ideias, alicerçados os modos de actuação,
esboçados textos para reflexão crítica e estruturados eventos, numa procura de construção
de conteúdos que concorressem, directamente, para os Centros de Interesse “A Guerra
Assimétrica pelo Terror” e “ A Sociedade da Informação e do Conhecimento e o Poder
Militar” e, parcialmente, para o Centro de Interesse “A Ciência Militar e as Novas
Dimensões do Campo de Batalha”.
No primeiro quadrimestre do Ano, procurou-se dar resposta a este imperativo através de
um Segundo Seminário sobre Guerra da Informação, com a finalidade de tematizar o valor
estratégico da informação e de questionar os novos padrões do uso intensivo, muitas vezes
indiscriminado mesmo, das tecnologias digitais.
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Sob a orientação de uma Direcção de Projecto, constituída por Vogais da Secção, o
Seminário que decorreu no Mês de Maio, foi articulado em dois painéis. O primeiro,
baseado em duas conferências apresentadas, respectivamente, pelos Professores Doutores

Luís Alfredo Martins do Amaral e Henrique Manuel Dinis dos Santos, ambos docentes
da Universidade do Minho, tratou o tema geral “A virtude da mudança promovida pelas
Tecnologias da Informação na sociedade actual” e “A falácia das tecnologias biométricas
da verificação e identificação digitais”. O segundo, que se fundamentou noutras duas
conferências apresentadas, respectivamente, pelo Contra-Almirante António Gameiro
Marques e pelo Capitão de Mar-e-Guerra João Fonseca Ribeiro objectivou-se sobre “A
relevância da centralidade da rede no processo de compreensão da situação do espaço
marítimo envolvente, visando uma tomada sustentada”.
No segundo quadrimestre do Ano, o instrumento encontrado para aprofundar o
conhecimento sobre o terror que emerge, hoje, como modo de acção eficaz nas estratégias
do fraco ao forte, foi dar início a um Ciclo de Conferências sobre “O Terrorismo como
Forma de Coacção” que, neste Ano, teve lugar, em Setembro e Outubro. Sob a orientação
de uma Direcção de Projecto, constituída por Vogais da Secção, em três sessões, foram
tratadas três vertentes que, na actualidade tipificam esta expressão de violência:
“Terrorismo, Perspectiva Estratégica”, “Terrorismo, Perspectivas Socioeconómica e
Cultural” e “Terrorismo, Práticas de Acção”. Estes temas foram, respectivamente,
apresentados e enquadrados pelos Tenentes Generais José Lopes Alves e João Carlos de
Azevedo Geraldes, Vogais da Secção, e, pelo Professor Doutor Armando Marques Guedes
e, objecto de tratamento em conferências proferidas pelo Tenente-General Abel Cabral
Couto e pelos Professores Doutores Luís Salgado de Matos e José Manuel Anes, tendo as
conclusões finais ficado a cargo do Tenente General José Lopes Alves.
Não podia a Secção de Ciências militares, em 2009, deixar de sublimar o Homem e
português de excepção que foi D. Nuno Álvares Pereira. Às excepcionais qualidades
humanas que o projectam como figura de dimensão universal que se impôs pelo exemplo
no desprendimento que revelou pelos bens materiais deste Mundo, pela elevação espiritual
com que se dedicou ao amor pelos outros e pela demonstração de inabalável fé que
cultivou e demonstrou com firme determinação, acrescenta Ele relevantes qualidades
militares.
Como comandante, faz-se seguir pelo povo armado que transforma em hoste,
galvanizada pelo seu entusiasmo na causa justa que encontra eco no pulsar da afirmação de
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um direito à diferença, onde a liberdade alimenta o sonho. Guerreiro audaz, leal e
persistente no servir o Príncipe, precursor, sem temor, na arte de fazer a guerra é, também,
sabedor e empreendedor na administração do poder que lhe é conferido que exerce sem
temor, com iniciativa e forte pulso.
Às suas retumbantes vitórias militares que ecoaram pela Europa do seu tempo, devem os
portugueses a possibilidade, por ele aberta, de afirmar Portugal no Mundo.
Para homenagear o chefe militar e combatente da liberdade das gentes que liderou, a
Secção decidiu organizar uma sessão que, enaltecendo-o, procurasse, também retirar
conclusões no âmbito dos Centros de Interesse “O Pensamento Estratégico e a Geografia”,
“A Experimentação e a Ciência Arte da Guerra” (Tema - A Experiência Militar Europeia
até ao Século XIV) e “A Aplicação do Poder Militar” (Tema - A Estruturação e a Defesa
da Base do Poder no Século XIV, em Portugal). Para atingir as finalidades fixadas, em
Novembro, sob o título geral “D. Nuno Álvares Pereira, Santo e Condestável de Portugal”,
tiveram lugar duas conferências, proferidas pelo General António Martins Barrento e pelo
Tenente-coronel PilAv João Brandão Ferreira, ambos Vogais da Secção.
Durante o primeiro Semestre a Secção deu cumprimento à orientação da Direcção no
sentido de apresentar, para aprovação, a estrutura e os conteúdos a incluir no “sítio” da
SGL em processo de reformulação. No âmbito da Secção foi aprovado o projecto em que o
conteúdo foi repartido por uma página de abertura e por três derivações. Assim:
-A Página de Abertura abordará o objectivo dos trabalhos, as iniciativas em curso e a
identificação das 3 derivações.
- A 1ª Derivação apresenta um texto que elucida sobre a organização, finalidades e
constituição da Mesa da Secção; inclui, também a relação dos seus Vogais (designados por
antiguidade de sócio da SGL), acompanhada pelas sínteses biográficas disponibilizadas e,
ainda, um espaço, actualizável, reservado à informação sobre os trabalhos já concretizados
pela Secção.
- A 2ª Derivação enumera, sequencialmente, os Centros de Interesse a tratar pela Secção,
identificando a repartição por Temas a aprofundar.
- A 3ª Derivação conterá Textos para Reflexão Crítica que, sendo resultantes de trabalhos
desenvolvidos na Secção, tenham sido aprovados em sessão plenária para possível
divulgação no sítio. A cada texto corresponderá um Vogal Relator.
Ao longo do Ano a Secção, na sequência dos estudos e das iniciativas que foram sendo
desenvolvidas, designadamente em resultado do acompanhamento crítico da envolvente do
vector militar da Defesa Nacional, completou e aprovou para possível divulgação, quatro
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textos para reflexão crítica, tendo em vista a sua difusão no sítio, como documento da
Secção, abrindo, assim, à possibilidade de uma permanente actualização e reformulação
pela inclusão de sugestões e comentários recebidos.
Ainda no âmbito dos trabalhos que a Secção tem vindo a desenvolver, um dos
permanentes desafios tem consistido em, através do estudo de específicas condições
geográficas, procurar concluir sobre a relação entre os paradigmas da segurança e do
desenvolvimento e as estratégias que, em cada momento e circunstância, lhes
correspondem. No contexto deste propósito, surgiu a ideia, consensualmente motivadora,
de encontrar um espaço de oportunidade para, de alguma forma, colaborar no
desenvolvimento e aprofundamento dos fortes laços culturais e significativos interesses
comuns que alicerçam a “Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Ao longo do tempo, e, na sequência do debate interno em Anos consecutivos e de
contactos preliminares entretanto desenvolvidos, a Secção mantém a convicção de que a
investigação aplicada, a conduzir por bolseiros civis e militares, nas áreas da Estratégia e
da Geografia poderá constituir uma excelente oportunidade de concretização para projectos
daquela natureza, nos quais a SGL participaria como entidade gestora, enquadrando,
orientando e apoiando a execução.
Esta posição assenta no pressuposto de que será possível:
- a procura de um sentido útil no amplo acervo de informação disponibilizável por
diversas instituições, entre as quais, sem dúvida, os arquivos da SGL;
- a integração do conhecimento presencial ainda disponível e que cobre um amplo
leque de saberes e vivências;
- a articulação de competências, capacidades e recursos de personalidades civis e
militares, e, de organismos estatais e privados, com vocação e interesse nos resultados a
atingir;
- a sinergia decorrente de desenvolvimentos, coordenados e concorrentes, em diversos
âmbitos das Estratégias Gerais;
- a partilha de instrumentos, disponibilizáveis pelos Países da CPLP, convergentes na
segurança e no desenvolvimento.
Em 2009, na procura de encontrar formas de concretização desta ideia, a Secção
concluiu ser interessante uma procura de possíveis projectos de avaliação de áreas
geográficas a definir, onde caberiam, entre outros, estudos sobre:
- o significado estratégico;
- a segurança de infra-estruturas críticas e a protecção do ambiente;
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- o valor estruturante para o desenvolvimento;
- sectores preferenciais para cooperação no âmbito da CPLP.
O planeamento, programação e execução de projectos, deste ou de outro teor, que dêem
continuidade à ideia base que lhes está subjacente exige, naturalmente, a adesão dos Países,
instituições, organismos, empresas e indivíduos que nele se queiram envolver. A expressão
duma tal vontade poderá vir a ser materializada através da disponibilização de inteligência
e outros apoios, como os imprescindíveis recursos financeiros e outros suportes logísticos,
questões que se julgam compatíveis com o interesse conjunto a alcançar e, como tal,
potencialmente mobilizáveis. Objectivamente, e, no âmbito da sociedade civil – empresas e
universidades em conjunto com a SGL (particularmente, através do seu Secretariado e das
suas Secções de Ciências Militares, Relações Internacionais, Africana, Lusófona, Indústria
e Antropologia, entre outras) –, poderão vir a ser encontradas, certamente, formas de, com
eficiência e pragmatismo, poderem ser conjugadas capacidades de modo a acrescentar
valor às possibilidades abertas pela matriz que vai enformando a comunidade de interesses
que a CPLP expressa.
Por último, debruçou-se, ainda, a Secção sobre a oportunidade de, em 2010, dedicar um
conjunto de conferências para análise das transformações operadas na Instituição Militar,
no início do Século XX em Portugal, na sequência da alteração verificada no regime
político. Das ideias trocadas resultou um consenso alargado sobre o interesse em
promover, no segundo Trimestre de 2010, um ciclo de quatro conferências para tratamento
do Tema “A Força Militar no Período de Transição do Regime Político, em Portugal, no
Início do Século XX”.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2010

O Presidente da Secção
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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Através do aprofundamento de questões estruturantes que enformam o conhecimento
militar, manteve-se, como finalidade geral, o estudo da Instituição Militar no nosso País,
na sua relação com:
- A História de que é parte integrante e que a informa.
- A Geografia, enquanto condição de possibilidade do potencial e campo de aplicação do
poder.
- A sociedade organizada de que é braço armado e perante a qual responde.
As actividades desenvolvidas foram muito marcadas, no Ano em apreço, por todo um
ambiente envolvente que acabou por balizar as áreas de interesse sobre as quais a Secção
veio a debruçar-se – no essencial, as comemorações da alteração, em 1910, do regime
político em Portugal, a oportunidade gerada pela exposição dos panos de Pastrana no
Museu Nacional de Arte Antiga, a Cimeira da OTAN, em Lisboa, e, as crescentes
preocupações levantadas pela magnitude da utilização do ciberespaço, questão esta que
acabou por ser dominante nos trabalhos da Secção.
Será, pois, oportuno sublinhar, aqui, três questões que emergem como nucleares para
justificar este esforço que a Secção de Ciências Militares tem vindo a fazer para
descodificar o significado da Cibernética no Mundo dos nossos dias.
A primeira questão prende-se com o paradigma da designada sociedade da informação e
do conhecimento. Em anteriores Seminários ficou bem patente que as democracias
avançadas do mundo desenvolvido dispõem, hoje, por virtude da utilização intensiva das
tecnologias da informação, de um vasto leque de possibilidades, e, de um, não menos
significativo, conjunto de vulnerabilidades. De facto, o reforço da contracção do espaço,
resultante da comunicação quase instantânea, e, a omnipresença dos sistemas de
informação é, a um tempo, capacidade e limitação. O imediatismo na resposta tornou-se
avassalador e a excessiva vulnerabilidade das estruturas que sustentam os recursos
essenciais ao bem-estar e à segurança é aterrorizadora. Na ponderação para as tomadas de
decisão relativas à exploração das possibilidades avulta o balanceamento entre os inegáveis
benefícios e os efeitos perversos que, por serem de difícil regulação e controlo, podem
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afectar, negativamente, os direitos, liberdades e garantias, valores singulares e colectivos
que, nos diversos patamares, importa salvaguardar. No levantamento, caracterização e
minimização das vulnerabilidades é decisiva a cultura de segurança e o conhecimento
disponível.
A segunda questão tem a ver com a amplitude da responsabilidade nas decisões. Na
análise das relações de cooperação e de oposição num mundo dividido, globalizado e
muito competitivo, afirmou-se a dimensão estratégica da conflituologia emergente no
ciberespaço, onde poderá ser decidida a vantagem com características quase definitivas. O
conflito de vontades neste renovado e ampliado espaço de confronto trouxe consigo a
exigência da integração de cooperações diversas que viabilizem e potenciem situações de
superioridade ou, mesmo, a supremacia na rede global. Este facto reforçou a
multidisciplinaridade na estruturação do potencial e envolveu, comprometendo, todos os
âmbitos e níveis de decisão na expressão de poder resultante. Logo, a responsabilidade é de
natureza política e estratégica, envolvendo, directamente, a sociedade como um todo.
A terceira questão decorre do impacto das tecnologias da informação nas condições de
Segurança. Na definição do ambiente de Segurança, típico do mundo desenvolvido,
prisioneiro que é da utilização intensiva dos sistemas de informação, emergiu uma
específica e complexa tipologia de ameaças que exige uma apropriada gestão de riscos,
onde intervêm conceitos de custo-eficácia e de avaliação contingencial das capacidades,
para concluir sobre critérios de admissibilidade, ou não, de acções hostis e sobre a
oportunidade, o âmbito e o tipo das respostas a desencadear. Na conceptualização das
vertentes genética, estrutural e operacional da estratégia da informação, nos contextos dos
estados, das associações de estados ou das alianças, ressalta o imperativo de desenvolver,
organizar e aprontar capacidades de guerra da informação e a imprescindibilidade de
assegurar protecção às estruturas de informação, enquanto factor decisivo do potencial
estratégico. Pelas mesmas razões, as capacidades, defensivas e ofensivas, no âmbito da
Ciberguerra tornaram-se, nas estratégias e nas tácticas militares, elementos essenciais de
combate, decisivos na preparação e conduta de operações Guerra.
Opiniões menos avisadas poderão argumentar que a complexidade e os custos implícitos
nesta dimensão de confronto excedem as possibilidades de uma média potência como
Portugal. Importa, porém, não esquecer que a actual matriz dos sistemas de defesa
colectiva impõe ao nosso País uma participação responsável, cooperativa, disponível e
empenhada na partilha dos riscos e no combate às ameaças. De facto, importa salientar, em
reforço da constatação teórica, historicamente comprovável, que, no concerto dos actores
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do sistema de relações internacionais não tem sido permitido, sem pesada sanção, que
países soberanos possam eximir-se ao dever de solidariedade exigido pela manifestação
violenta de ameaças que possam colocar em risco o equilíbrio do sistema a que pertencem.
Este postulado é tão mais verificável quanto a natureza das ameaças possa de alguma
forma afectar os interesses de estados dominantes no sistema considerado. Quer isto dizer
que nenhum país poderá dar-se ao luxo de ser, mesmo que por mero vazio de poder,
disfuncional. A aplicação deste princípio ao nosso País conduz, inevitavelmente, ao dever
de, no domínio em apreço – a infra-estrutura de informação nacional, designadamente na
sua componente de defesa militar –, conduzir, em permanência, uma vigilância pró-activa
de cujo dinamismo resulte, no mínimo, porque compatível com as disponibilidades
financeiras, uma capacidade de intervenção eficaz, de modo a evitar disrupções e quebras
de segurança que possam afectar, negativamente, a confidencialidade a integridade, a
disponibilidade, o não repúdio e a oportunidade da informação.
Em conclusão, Portugal como membro fronteiro da UE e fundador da NATO, com fortes
relações com outros continentes e significativos contingentes emigrados e imigrados, deve
manter em boa conta, neste domínio, duas áreas de responsabilidade complementares:
- A protecção da sua infra-estrutura de informação contra as ameaças mais perigosas que
sobre ela, directa ou indirectamente, impendam ou que, através dela, possam ser
direccionadas.
- O desenvolvimento de uma ajustada capacidade de Ciberguerra que, no mínimo, impeça
a negação do imprescindível controlo sobre os nossos sistemas de comunicações e
informáticos e sobre a informação neles residente ou por eles veiculada.
Com esta moldura, nas sete reuniões plenárias, intercaladas com diversas reuniões da
Mesa, foi sendo, no Ano em apreço, dialogada, debatida, delineada e estruturada a
programação dos trabalhos da Secção, numa constante procura de olhar o País, através da
evolução dos principais vectores da mudança nas condições da Segurança Colectiva e da
avaliação do potencial nacional disponível para dar resposta militar às exigências de
Defesa e à satisfação dos compromissos internacionais que para elas concorrem. A
expressão exterior desta actividade que envolveu, de uma forma ou de outra, todos os
Vogais da Secção, objectivou-se em sete sessões públicas, onde foram desenvolvidos treze
temas por outros tantos conferencistas e na elaboração de seis textos temáticos e de síntese
que espelham o tratamento dos centros de interesse trabalhados.
Em síntese:
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Períodos conturbados em que a Instituição Militar interage com ideologias que a agitam e
com impulsos que, do exterior, ora a constrangem, ora a provocam são ricos em
ensinamentos sobre a ciência-arte da guerra. Espartilhada, dividida ou esgaçada pelo pulsar
da população de que emana e por interesses que imprimem coro a razões que a interpelam,
a Instituição, numa constante procura de resposta à sua multissecular percepção sobre o
interesse nacional, resiste a corporativismos que a distorcem e enfraquecem e à
instrumentalização que a perverte. No interior da sociedade de que é parte integrante, causa
e efeito, não única, mas importante, do movimento da ciência e das tecnologias
emergentes, a Instituição reafirma-se, interrogando-se na reformulação dos valores que
alicerçam a sua força e evolui, questionando a doutrina que a enforma e conduz,
adaptando-se, assim, à melhor forma de cumprir a função, única, que lhe está reservada na
sociedade que serve. Esta a razão de ser do alforge de conhecimentos implícito, no nosso
País, em períodos como, o interregno e a reafirmação da independência no Século XIV, a
restauração da independência no Século XVII e a resistência às ambições europeias e as
mudanças de regimes políticos nos Séculos XIX e XX. Como contributo para os Centros
de Interesse “A Direcção Estratégica”, “ O Pensamento Estratégico e a Geografia” e
“Formação e Desenvolvimento da Doutrina Militar”
- Ciclo de Conferências “A Força Militar no Período de Transição do Regime Político em
Portugal (1910)” nos dias 14, 22 e 29 de Abril, e, 06 de Maio.
“Os Historiadores Militares Portugueses na Transição do Século XIX para o
Século XX”, pelo Professor Doutor António Pedro Vicente.
“Uma Caracterização das Forças Armadas Portuguesas na Transição do Século
XIX para o Século XX”, pelo Ten General António de Jesus Bispo.
“O Exército Português no Período de Transição”, pelo Ten Coronel Abílio
Pires Lousada.
“A Marinha de Guerra Portuguesa no Período de Transição”, pelo Comandante
Baptista Valentim.
Resultaram daqui três textos da autoria de conferencistas e um texto síntese da Secção
integrado pelo Director do Projecto (Ten General António Bispo).
Com suporte no importante conteúdo no domínio da arte da guerra que nos é transmitido
pelo magnífico rigor da imagem tecida, como contributo para os Centros de Interesse “A
Aplicação do Poder Militar”, “A Experimentação e a Ciência-Arte da Guerra” e “A
Evolução Tecnológica e a Doutrina Militar em Portugal”
- Colóquio “Portugal Militar no Século XV – As Conquistas no Norte de África
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nas Tapeçarias de Pastrana” – em cooperação com a Comissão Corte Real, no dia 09 de
Setembro.
“Rui Gomes da Silva – Um Português na Corte de Filipe II”, pela Dr.ª Patrícia
Moreno.
“A Política de Conquistas no Norte de África”, pelo General António Martins
Barrento.
“As Tapeçarias de Pastrana – Análise sob o Ponto de Vista Militar”, pelo
Coronel Nuno Varela Rubin.
Resultou daqui um texto do General António Barrento que foi, também Director deste
Projecto.
Com enfoque no restabelecimento do Conceito Estratégico da Aliança, num ambiente
onde era detectável o impacto de factores como a emergência de novas potências, a
proliferação da capacidade nuclear, a possibilidade de um diferente relacionamento com a
Rússia, as novas ameaças e o confronto no ciberespaço, como contributo para os Centros
de Interesse “A Direcção Estratégica”, “Constantes e Variáveis da Estratégia” e “A Ciência
Militar e as Novas Dimensões do Campo de Batalha”
- Conferência “O Novo Conceito Estratégico da OTAN” – em cooperação com a Comissão
de Relações Internacionais, no dia 30 de Setembro.
Abertura pelo Professor Doutor Armando Marques Guedes.
Enquadramento, pelo General Gabriel Espírito Santo.
Uma perspectiva, pelo Ten Coronel (Exército Francês) Emmanuel Chapy.
Resultaram daqui dois textos da autoria dos conferencistas e um texto síntese da Secção a
apresentar pelo Director do Projecto Vice-Almirante Henrique da Fonseca.
Por último, como contributo para os Centros de Interesse “A Evolução Tecnológica e a
Doutrina Militar em Portugal”, “A Ciência Militar e as Novas Dimensões do Campo de
Batalha” e “A Sociedade da Informação e do Conhecimento e o Poder Militar”
- Ciclo de Conferências “Ciberguerra, um Desafio para as Forças Armadas do Século
XXI”, em cooperação com a Revista Militar, na manhã e na tarde do dia 02 de Dezembro.
Conferência inicial “O Novo Conceito Estratégico da OTAN, as Novas Formas de
Ameaça e a Ciberguerra”, pelo General Gabriel do Espírito Santo.
Painel “ Informações e Segurança”
“ Aquisição de Dados num Contexto de Ciberguerra: Sensores”, pelo Coronel
Fernando Marques Soares.
“Organização Nacional para a Protecção das Infra-estruturas Críticas: a
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Segurança da Informação”, pelo Ten Coronel Eng.º José Carlos Martins.
Painel “Capacidades em Operações de Informações”.
“A Integração das Operações de Informação no Conjunto das Operações
Clássicas”, pelo Capitão Eng.º Alfredo da Costa Silva.
“ A Configuração das Forças para actuação em ambiente de Guerra da
Informação: que Capacidades Novas? que Métricas de Prontidão?”, pelo
Ten Cor Eng.º Carlos Manuel Grilo.
Resultaram daqui, para além de textos dos conferencistas, um texto síntese da Secção
estruturado pelo Director do Projecto (Ten General António Bispo).
Para além destes textos, o Ten General António Bispo assinou ainda um trabalho sob o
título “O Emprego do Poder Aéreo; a Doutrina e o Ambiente Operacional”.
Todos os textos referidos estarão disponíveis no sítio da Secção.
Em 2010, a Secção era constituída pelos seguintes Vogais, por ordem de admissão na
Sociedade de Geografia de Lisboa:

General

Silvino Silvério Marques

Vice-Almirante

António José Fonseca Cavaleiro Ferreira

General

Narciso Mendes Dias

General

Gabriel Augusto do Espírito Santo

General

José Alberto Loureiro dos Santos

Vice-Almirante

Henrique Alexandre Silva da Fonseca

General

António da Silva Osório Soares Carneiro

General

Jorge da Costa Salazar Braga

Ten. Coronel

João José Brandão Ferreira

Ten General

Altino Amadeu Pinto Magalhães

Ten General

José Krus Abecasis

Ten.Coronel

Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença Garcia

Ten General

José Lopes Alves

CMG

Adriano Manuel de Sousa Beça Gil

Ten General

João Goulão de Melo

Ten General

Silvino da Cruz Curado

Doutor

Augusto José Moutinho Borges

General

José Lemos Ferreira
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Vice-Almirante

António Maria de Sá Alves Sameiro

General

António Eduardo Queiroz Martins Barrento

Maj General

Fernando Pereira Santos Aguda

Ten General

João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes

Ten General

José Eduardo Carvalho de Paiva Morão

Ten General

António Gonçalves Ribeiro

Ten General

António de Jesus Bispo

Coronel

José Maria de Melo Parente

Ten General

António Luciano Fontes Ramos

Almirante

José Manuel Castanho Paes

Maj General

José Ribeirinha Diniz da Costa

Na última reunião plenária do Ano, procedeu-se, nos termos estatutários, à eleição da Mesa
para o exercício de 2011, tendo sido reeleitos os Vogais que, do anterior, integravam a
Mesa:

Presidente

Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes

Vice-Presidente

Ten General António de Jesus Bispo

Vice-Presidente

Vice-Almirante Henrique Alexandre Silva da Fonseca

Director

Ten General João Goulão de Melo

Director

Ten General José Eduardo carvalho de Paiva Morão

Secretário

Ten Cor João José Brandão Ferreira

Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa, 20 de Janeiro de 2011

O Presidente da Secção
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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Ao longo do Ano, as actividades da Secção foram sendo concebidas e executadas, sempre
em estreita cooperação entre todos os seus Vogais, cabendo à Mesa o acompanhamento da
evolução dos trabalhos em curso e dos projectos que decorreram sob a coordenação dos
respectivos Directores.
Preocupados, em permanência, com a razão que fundamenta a tendência da expressão real
da Instituição Militar no seio da sociedade que, de alguma forma, sempre espelhou, os
Vogais da Secção foram acompanhando os sinais percebidos da complexa envolvente que
vincula a evolução e o desempenho das Forças Armadas no cumprimento da sua missão
constitucional e no das tarefas que lhes são cometidas pelo escalão político. Procuraram,
nomeadamente, descortinar o impacto na eficiência do vector militar das condicionantes
que, muito particularmente no nosso País, são vincadamente marcadas pelas crescentes
restrições em meios materiais e financeiros disponibilizados, pela incompreensível
desatenção das tutelas em relação à preservação da matriz de valores que constitui o reduto
do vector militar da Defesa e pelo voluntário esquecimento a que, salvo em declarações de
circunstância, é votado o contributo do braço armado da Nação para o desenvolvimento e
segurança do País. Daqui, um subsequente afastamento da Instituição Militar, como um
todo, do pulsar colectivo da população, tendência a que não são estranhas, também, a
progressiva descaracterização da condição militar e a praxis resultante do completo
abandono da prestação de serviço cívico nas fileiras das forças Armadas.
Este o pano de fundo que presidiu aos trabalhos desenvolvidos, aos debates travados e às
resoluções tomadas nas sete sessões em que, ao longo do ano, a Secção se reuniu em
plenário, intercaladas, sempre que oportuno, por reuniões da Mesa.
Na escolha dos projectos a concretizar, em que foi tida em consideração, também, a
evocação de efemérides que a Secção não poderia deixar de sublinhar, procurou-se
encontrar respostas, centrando o esforço em torno de duas questões que encontram
correspondência em diversos Centros de Interesse fixados no Programa de Trabalho
plurianual do antecedente aprovado na Secção; estas duas questões foram:
- as possibilidades e as limitações do vector militar, perspectivadas nas capacidades delas
decorrentes e na evolução da expressão das manifestações do poder;
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- a experimentação, a ciência-arte da guerra e as Ciências Militares, olhadas na relação
entre o pensamento estratégico e a geografia.
Tendo como orientação geral a procura de encontrar parcerias de modo a alargar, não só
os contributos, como, também, a participação nos debates sobre os temas a trabalhar, a
Secção enunciou e debateu uma série de possíveis temas, avaliando as possibilidades
abertas à concretização de cada um deles; resultou daqui a eleição de cinco novos projectos
a desenvolver. Foi assim que, com a inclusão de um projecto já programado no final de
2010 para ter lugar em 2011, a Secção, por sua iniciativa, concluiu seis projectos, os quais
se desdobraram por onze sessões, num total de dezanove conferências.
Numa breve síntese, o desenvolvimento das iniciativas foi o seguinte:

- Na sequência das reuniões, em Lisboa, dos Países membros da OTAN, as expectativas
relativas ao relacionamento com a UE, as perspectivas de evolução da parceria com a
Rússia e a importância atribuída à ciberguerra, aconselharam a, dando continuidade a
trabalhos desenvolvidos no Ano anterior, procurar retirar mais algumas ilações com
interesse para a Estratégia Militar Nacional. Assim, em 14 de Janeiro, teve lugar um Ciclo
de Conferências intitulado “Portugal e a OTAN – Consequências da Cimeira de Lisboa”,
iniciativa a que se associou a Comissão de Relações Internacionais. Em duas conferências
sucessivas foram expostos dois Temas: “A Evolução da Postura Estratégica da OTAN –
Factores de Influência”, pelo Vice-Almirante Alexandre Reis Rodrigues e “A Estratégia
Militar da OTAN decorrente da Cimeira de Lisboa” pelo Tenente General António Fontes
Ramos.
No âmbito deste Projecto resultou a inclusão de um texto no “sítio” da Secção.

- O cinquentenário da resposta militar às acções de terror desencadeadas, em 1961 em
Angola por movimentos emancipalistas, mereceu uma particular atenção por parte da
Secção. No sentido de fazer o melhor aproveitamento dos saberes disponíveis na SGL, foi
decidido convidar a Secção de Antropologia, para colaborar numa iniciativa conjunta. O
projecto desenvolvido sob a direcção do Ten General António Gonçalves Ribeiro, Vogal
da Secção de Ciências Militares, teve como objectivo evocar o esforço da Nação que, com
suporte na acção militar, foi focalizado na pacificação e desenvolvimento da sociedade
angolana. Através de uma análise com incidência fundamental no estado de prontidão e na
vontade da Nação, e, nos prazos e tipo da resposta a empreender, importava tratar, naquele
específico ambiente operacional, para além dos factores de natureza geográfica, a
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interacção civil-militar, a evolução da atitude e do comportamento da população, bem
como o impacto resultante da intervenção na segurança e no desenvolvimento do território.
Tendo Angola, 1961, como caso de estudo, procurou-se, então, explorar as possibilidades
abertas por testemunhos vividos ainda recolhíveis. A intenção abrangia, não só sublinhar e
recolher lições de um passado não muito longínquo, no qual, com muito sacrifício,
engenho e sangue, quisemos dar um significativo impulso no progresso dos territórios que
vieram a estruturar os novos Países que soubemos fazer incluir no concerto das nações,
como, também, de alguma forma contribuir, com este olhar, para a descodificação dos
cenários, onde, através de descomprometida cooperação, nomeadamente no âmbito da
CPLP, os Países de expressão lusófona procuram novas formas de afirmação no Mundo.
O Ciclo de Conferências, intitulado “Evocação do Início das Operações de ContraInsurreição em Angola (1961)” que se desdobrou por cinco conferências, teve a seguinte
sequência: em 13 de Abril, “O Factor Antropológico – Uma Perspectiva Socioeconómica”
pelo Professor Doutor João Pereira Neto; em 02 de Maio, “A Acção Militar nos Dembos –
Um Testemunho” pelo Ten General José Sousa Lucena; em 21 de Outubro, “Os Páraquedistas na Contra-subversão em Angola” pelo Maj General Heitor Hamilton Almendra;
em 28 de Outubro, “O Poder Aéreo na Contra-subversão no Ultramar” pelo General Aleixo
Aurélio Corbal; e, em 10 de Novembro, “O Poder Marítimo no Início do Conflito em
Angola” pelo Almirante Nuno Vieira Matias.
Em resultado deste projecto, serão incluídos no “sítio” da Secção o Relatório Final e
quatro textos.

- Num País voltado ao Mar-oceano, por ele disperso durante séculos e, ainda hoje, com
uma vastíssima área oceânica inter-territorial, o Poder Militar não pode prescindir de uma
proporcional capacidade naval, instrumento multiplicador do potencial conferido pela sua
posição geográfica. Esta capacidade resultou, historicamente, sempre, da sinergia gerada
na função estratégica desempenhada pela conjugação das valências da Marinha de Guerra e
da Marinha Mercante que a base do poder soube criar e potenciar. Acrescentado que está,
hoje em dia, o valor do mar como espaço de confronto e como fonte de recursos é inegável
o interesse para a Estratégia Militar do aprofundamento desta temática. No
desenvolvimento do “Centro de Interesse – Capacidades e Limitações do Poder Militar no
Século XX”, constante do Programa de Trabalho Plurianual da Secção, foi dirigido o
convite à Secção de Transportes, tendo em vista desencadear uma iniciativa conjunta neste
âmbito, tendo como objecto o Poder Naval. Sob a direcção do Vice-Almirante António
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Maria de Sá Alves Sameiro, Vogal da Secção de Ciências Militares, foi estruturada e
executada, numa Sessão em 22 de Junho, uma Conferência, intitulada “A Marinha
Mercante e a Defesa Nacional”, com duas intervenções de fundo: a primeira pelo ContraAlmirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, seguida de uma outra pelo Dr. Rui
Manuel Correia Raposo. Deste Projecto resultaram um Relatório Final e dois textos para
inclusão no “site” da Secção.
- Entre os “Centros de Interesse” fixados no Programa de Trabalho Plurianual, aprovado
pela Secção, constam dois que se entendeu poderem ser trabalhados, aproveitando as
celebrações dos quinhentos anos da conquista de Malaca. Assim a Secção, aprovou e
executou um projecto que, sob a direcção do Almirante José Manuel Castanho Paes,
incluísse uma Sessão que, tomando como caso de estudo a decisão estratégica da escolha
daquele objectivo e o feito militar que a consumou, procurasse retirar algumas conclusões
sobre “A Experimentação e a Ciência-Arte da Guerra – a Experiência Militar Asiática no
Século XVII” e “A Aplicação do Poder Militar – O Poder Naval e a Intervenção Sobre as
Rotas Marítimas”. Em 07 de Novembro, foi, então, realizado um Ciclo de Conferências
que contou com três intervenções sobre os seguintes temas: “O Pensamento Militar em
Portugal no Tempo de Afonso de Albuquerque” pelo Vogal da Secção, General Gabriel
Augusto do Espírito Santo, “Malaca em 1511- A Entrada dos Portugueses nas Vias
Marítimas do Extremo Oriente” pelo Capitão de Fragata Luís Jorge Semedo de Matos e “O
Testemunho Vivo de Malaca” pela Dr.ª Maria Luísa Martins Timóteo.

- Tem vindo a ser preocupação da Secção manter presente a estreita relação entre a
Estratégia e a Geografia, respectivamente, instrumento e campo de aplicação da Política.
Descodificar esta relação constitui um valioso contributo para o estudo das Ciências
Militares e para a projecção, no futuro, das formas de aplicação do poder militar. A
Antártida, o Continente que, a Sul, emerge nas águas geladas do Oceano que o rodeia
constitui, pela posição que ocupa e pelos recursos que encerra, um objectivo estratégico a
nível global – essa a razão do seu difuso estatuto jurídico e do aparente esquecimento com
que é blindado. Tal como as terras imersas nos oceanos e o espaço exterior, a Antártida
constitui, hoje, por excelência, uma parcela da imensidão, onde a Ciência e as tecnologias
precedem a humanização. Assume-se, assim, como importante objecto de estudo para as
Ciências Militares. Decidiu a Secção aprovar um projecto que, em colaboração com a
Secção de Geografia dos Oceanos, colocasse esta problemática em relevo, dando também a
28

conhecer o envolvimento do nosso País em programas internacionais de investigação e
exploração, em curso. O desenvolvimento do projecto conduziu à organização de um Ciclo
de Conferências, intitulado “A Antártida, uma Fronteira do Futuro”, desdobrado por duas
Sessões, em catorze e quinze de Novembro. No primeiro dia, três conferencistas, o ViceAlmirante José Bastos Saldanha, Presidente da Secção de Geografia dos Oceanos, o
Coronel Henrique Rodrigues e o Professor Doutor Gonçalo Vieira trataram,
respectivamente, os seguintes temas: “A Sociedade de Geografia de Lisboa e a Antártida,
Retrospectiva”,”Caracterização

Física

e

Histórica

do

Continente

Antártico”

e

“Investigação Científica na Antártida e o Programa Polar Português”. No segundo dia, os
temas “O Tratado da Antártida e as Reivindicações Territoriais, Considerações para o
Futuro” e “A Geopolítica da Antártida e os Interesses Nacionais” foram expostos,
respectivamente, pelo Capitão Tenente Mata Gaspar e pelo Tenente Coronel João José
Brandão Ferreira, Secretário da Secção de Ciências Militares. No âmbito deste projecto são
incluídos no “sítio” da Secção o Relatório Final e os textos das cinco intervenções.

- Dando continuidade à atenção que a evolução do ambiente operacional têm vindo a
merecer por parte da Secção, foi decidido, neste Ano, manter o esforço nos Centros de
Interesse “A Ciência Militar e as Novas Dimensões do Campo de Batalha”, “A Sociedade
da Informação e do Conhecimento e o Poder Militar” e “ A Guerra Aeroespacial”, através
do enfoque na utilização do espaço e dos consequentes reflexos de valor estratégico. É
constatável a importância decisiva que esta dimensão da competição e do confronto tem
para a segurança e desenvolvimento do Mundo como um todo. Os sistemas de
posicionamento global, de guiamento, de comunicações e de informação, tornaram-se
indispensáveis em todo o espectro da actividade humana, gerando dependências críticas.
Os satélites, relevantes, também, para a observação da Terra e do espaço exterior,
constituem indispensável auxiliar do aprofundamento do conhecimento e avaliação dos
recursos existentes e do acompanhamento da sua utilização, bem como da previsão de
evoluções climáticas e meteorológicas e da ocorrência de catástrofes decorrentes de
fenómenos naturais. É inegável, portanto, o impacto da evolução das tecnologias
associadas à utilização do espaço nas dimensões genética, estrutural e operacional da
Estratégia, designadamente, no que importa a áreas críticas, como a da investigação
científica, a da ciberguerra, a dos vectores transportadores, a das informações e a do préposicionamento de armas de última geração. Com o propósito de aprofundar o
conhecimento neste domínio e recolher informação para os Centros de Interesse
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polarizadores, foi aprovado o projecto “Utilização do Espaço na Perspectiva Estratégica”,
o qual, tendo como Director o Ten General António de Jesus Bispo e o concurso da
EDISOFT, teve a sua expressão pública em 07 de Dezembro com a realização de duas
conferências, intituladas “Algumas Questões de Estratégia Espacial” e “Envolvimento da
Indústria Nacional em Projectos Espaciais” proferidas, respectivamente, pelo Director do
Projecto e pela Eng.ª Teresa Pires Cardoso. O Relatório Final e os textos das duas
conferências serão, incluídos no sítio da Secção, uma vez aprovados em reunião plenária.

- A estas iniciativas, acresceu, ainda, a participação da Secção, a convite da Comissão de
Relações Internacionais, na Conferência “Os Norte-americanos Face à Emergência de um
Eventual Bloco Germano-Russo. Continuidades e Transformações”, promovida por aquela
Comissão e, na qual, em 21 de Novembro, a abertura e as conclusões ficaram a cargo,
respectivamente, dos Presidentes da Secção de Ciências Militares e da Comissão de
Relações Internacionais. A fundamentação da razão de ser do interesse manifestado pelos
Vogais da Secção neste tema assenta no imperativo da Secção acompanhar a evolução da
organização do espaço político em geral, e, da Europa em particular, enquanto processo
cuja compreensão é fundamental à formulação estratégica em ambiente de grande
incerteza.
É constatável que, entre 1871 e 1941 se assistiu na Europa Continental a um complexo
jogo em que os fundamentais intervenientes foram a França, a Alemanha e a Rússia.
1871 – a Prússia e a Rússia contra a França
1914 – a França e a Rússia contra a Alemanha
1939 – um Pacto Germano - Russo contra a França
1941 – a Alemanha contra a Rússia e a França
A partir da II GG e até à última década do Século passado, a URSS, na Europa, isola-se
no seu “glassi defensivo” e enfrenta, com a RDA, a Europa Ocidental que, com a RFA
incluída, apoia a sua defesa na cobertura que o poder dos EUA faculta.
Desde o fim da guerra-fria e na decorrência do desmoronar do espaço político soviético
na Europa que incluía, para além da URSS e da RDA, sete países europeus (seis no Pacto
de Varsóvia e a Jugoslávia), surgiram na Europa Central e Oriental, não contando com os
três países transcontinentais ou quase – a Arménia, a Geórgia e o Azerbaijão – vinte
estados, dos quais seis faziam parte da ex URSS. Daqueles vinte estados, dez aderiram à
UE e integraram-se na OTAN (dos quais três pertencem, também, à Zona Euro), dois
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outros fazem parte, somente, da OTAN, e, os restantes oito não pertencem, ainda, a
nenhuma daquelas Estruturas.
Esta reorganização do espaço político e estratégico europeu, trouxe consigo um diferente
paradigma para a Comunidade Europeia e para a OTAN, conduzindo à reunificação da
Alemanha e aos alargamentos da UE e da OTAN a Leste, com o consequente isolamento
da Rússia.
Paralelamente, os insucesso, a tibieza e a escassez de vontade na construção do poder e
no fortalecimento da união económica e monetária no âmbito do projecto europeu, a
incapacidade de conceber alternativas para o estado moderno e para as concepções
imperiais como formas de organização política das sociedades humanas, a emergência de
novos e importantes pólos de poder, o surgimento de actores para quem a globalização
transferiu capacidades e a afirmação de poderes erráticos transnacionais que se afirmam
pelo terrorismo e se alicerçam no crime organizado, geraram, a par da exploração de
diferentes vias de cooperação, medos, hostilidade, desilusões e grande incerteza, realidades
que aceleraram a exigência de diferentes soluções que alterem, ou, rompam mesmo, o
actual “status quo” estratégico.
Assiste-se, assim, particularmente a partir de 2010, à criação e estruturação de espaços
de diálogo e cooperação, designadamente entre a Alemanha e a Rússia, estes com vista ao
estreitamento das relações bilaterais e ao desenvolvimento de iniciativas várias nos
domínios da economia, da educação, da ciência e tecnologia, do investimento, da abolição
de vistos, bem como à abertura a parcerias estratégicas, esforço este bem evidente no
sucesso obtido com a entrada em funcionamento do gasoduto “Nord Stream”, directo da
Rússia para a Alemanha, crítico para a complementaridade entre a Rússia e a UE. Estas
iniciativas bilaterais tiveram a sua continuação no ano corrente, estando já previstos o seu
prolongamento e intensificação para 2012 e 2013.
A reiteração destas políticas aparenta um considerável esforço para aproximar a Rússia
da UE, ou seja, ancorar este País ao Ocidente pela mão da Alemanha. Se, neste propósito, a
Polónia poderá representar um obstáculo a ultrapassar e a França um parceiro a gerir, como
reagirão os EUA e a Inglaterra?
Parecendo certo que estão em curso transformações na Europa que poderão vir a
provocar alterações na balança do poder a nível global, justifica-se, então, o interesse da
Secção de Ciências Militares nas construções geopolíticas que apoiem a reflexão
estratégica, quer no vasto espectro da Estratégia Total, quer nos âmbitos próprios das
Estratégias Gerais, com ênfase no da Estratégia Militar.
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Foi, pois, com aberto espírito de cooperação que partilhámos num interessante exercício
intelectual sobre um modelo de análise geopolítica, válido instrumento de interpretação e
avaliação das realidades política e estratégica, ambas em mutação acelerada. Tendo a
conferência base sido proferida pelo Professor Doutor Armando Marques Guedes, a
Secção de Ciências Militares ficou grata à Comissão de Relações Internacionais pela
oportunidade desta tão válida, quanto profícua experiência.
No decurso do Ano a que este Relatório diz respeito a Secção perdeu um Vogal por
virtude do falecimento do Ten General José Cruz Abecasis, a quem todos prestamos
merecida e sentida homenagem, e, foi reforçada com mais os seguintes cinco Vogais:
Coronel Paulo Fernando Viegas Nunes, Major General Rui Fernando Baptista Moura,
Coronel José Casimiro Pereira Pinto, Professor Doutor Fernando Maria Gamboa Abecassis
Manzanares e Major General Renato Fernando Marques Pinto.
Nos termos estatutários, procedeu-se, ainda, à eleição da Mesa para 2012, tendo sido
eleitos para a integrar os seguintes Vogais:
Presidente

Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes

Vice-Presidente

Ten General António de Jesus Bispo

Vice-Presidente

Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro

Director

Ten General João Goulão de Melo

Director

Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão

Secretário

Ten Coronel João José Brandão Ferreira

Sociedade de Geografia de Lisboa, 18 de Janeiro de 2012

O Presidente da Secção
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes

32

Sociedade de Geografia de Lisboa
Secção de Ciências Militares
Relatório anual de actividades
2012
O Relatório Anual de Actividades relativo a 2011 expressava, já, de modo inequívoco,
uma acentuada tendência na orientação dos trabalhos da Secção. Um reflexo da
preocupação crescente dos Vogais com a inserção da Instituição Militar nas sociedades
modernas, designadamente no ambiente prevalecente na Europa Social, e, com a
capacidade das Forças Armadas Portuguesas para, com eficiência, assegurarem os
cometimentos inerentes às responsabilidades que a Constituição da República dita. Em
2012, a evidência veio reforçar, não só a oportunidade, como, até, a necessidade desta
reflexão. De facto, num ambiente de crescente escassez, a evidente subalternização da
especificidade da função militar acentuou a necessidade de descodificar os arcos de
relacionamento entre os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar. Esta exigência impõese num evitar do agravamento dos riscos que o País enfrenta, condição necessária da
procura de sucesso nas políticas de estabilização, recuperação e superação que o País
prossegue com grande esforço e sacrifício.
Logo, na primeira reunião em plenário da Secção foram, consensualmente, elencados os
seguintes Temas para oportuno desenvolvimento:
- A Cooperação Técnico - Militar, o Interesse Nacional e a CPLP
- A Estratégia de Contra – terrorismo
- As Formas de Serviço Militar e a Eficiência das Forças Armadas
- A Mobilização – Factor do Potencial Estratégico
- A Marinha, a GNR e a Repartição da Segurança das Zonas Costeiras
- O Controlo de Armamentos e a Proliferação dos Meios e Vectores NBQR
- A Estratégia da OTAN após a Cimeira de Lisboa
- A Ciber Guerra na Perspectiva dos Princípios da Segurança e da Surpresa
- Os Serviços de Informações e a Estratégia Nacional
- A Segurança Cooperativa e a Instabilidade nos Próximo e Médio Oriente
- Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar
- O Associativismo Militar e a Ética do Exercício do Comando
- A Segurança e a Defesa Nacional em Democracia
Dentre estes temas, houve um que polarizou a atenção da Secção – “O Relacionamento
entre os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar” – um tema transversal que,
entroncando na maior parte dos temas enunciados, interroga a relativa indiferença com
que, quer no plano da UE como no do nosso País os agentes políticos olham o vector
militar como condição essencial que deve ser de qualquer processo de desenvolvimento.
Nas respostas a obter, poderão ser encontradas algumas conclusões que concorram, com
objectividade, no âmbito da Segurança e Defesa do nosso País, para uma optimização dos
recursos disponíveis, desiderato este, a alcançar através de um distendido e competente
relacionamento entre os responsáveis pela direcção política e pelo comando militar.
Como processo de trabalho, a Secção optou por explorar o aprofundamento da reflexão
interna, enquanto metodologia adequada a fazer reflectir em textos as percepções que a
conjugação de diferentes experiências propicia. Assim, a uma primeira fase de debate no
seio da Secção seguir-se-ia uma outra mais aberta com o objectivo ampliar, prolongar e
aprofundar o tratamento do tema, quer através do concurso de Comissões e Secções da
SGL, quer de entidades exteriores à Sociedade.
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Foi com este propósito prioritário que a Secção, ao longo do Ano, realizou, entre 17 de
Janeiro e 19 de Dezembro, seis Reuniões em Plenário, seis Reuniões de Mesa e duas
Mesas Redondas, intercaladas por reuniões de trabalho que, no seu conjunto, envolveram
todos os Vogais da Secção, ocasiões em que, no que a este Projecto diz respeito, se
debateram, coordenaram, reelaboraram, redigiram e integraram contributos parcelares de
modo a, progressivamente, ir sendo construído um texto da autoria da Secção. Em todo
este processo, a metodologia seguida experimentou, com êxito, uma abordagem
descentralizada a diversas vertentes da questão em análise, cujos conteúdos foram sendo
reelaborados e completados em sucessivos debates internos.
Do desenvolvimento deste Projecto de longa duração, que, teve como Director o
Presidente da Mesa da Secção, resultou a apresentação, em Junho, à Direcção da SGL, de
um documento de trabalho da Secção com 47 páginas que mais não era do que um ponto
de partida para futuras e mais amplas considerações. Entretanto, em resposta à solicitação
colocada ao Presidente da SGL pelo Presidente da Comissão criada, nos termos de
Despacho, de 11 de Julho, do MDN, para a “Revisão do Conceito Estratégico de Defesa
Nacional”, foi aquele “documento de trabalho” da Secção, intitulado “Os Órgãos de
Soberania e a Instituição Militar – O Caso Português”, incluído no contributo que a SGL
entendeu enviar para satisfação do pedido de colaboração que lhe fora colocado pela
referida Comissão.
Para o posterior desenvolvimento do Projecto, tão ambicioso, quanto aliciante era o Tema,
entendeu a Secção ser oportuno, para viabilizar o aprofundamento do Tema, alargar a base
da fundamentação da análise, através do concurso do conhecimento exterior à Secção.
Com esta finalidade e com a abrangência, agora, de um “Repensar Portugal” a Secção,
com o apoio da Direcção da SGL, dirigiu-se, a partir de Outubro, a Comissões e a outras
Secções da Sociedade, tendo em vista estender o debate e consequente alargamento e
aprofundamento da temática em apreço a uma reflexão transversal, envolvendo outros
saberes acumulados na SGL. Com esta finalidade elegeu três assuntos que,
interpenetrando-se, passaram a constituir três novos Projectos que concorrem para o
Projecto inicial:
- “O Quadro Estratégico Global – A Política da Segurança e Defesa Europeia”, tendo como
Director de Projecto o General Gabriel Augusto do Espírito Santo
- Os Espaços Estratégicos de Interesse Nacional – A Segurança e Defesa de Portugal no
Espaço Europeu”, tendo como Director do Projecto o Ten Coronel (PilAv) João Brandão
Ferreira
- “Possibilidades e Constrangimentos para a Estratégia Nacional – O Contributo do Vector
Militar da Defesa”, tendo como Director do Projecto o Engenheiro Francisco Gonçalves
Nobre
Na sua evolução estes Projectos serão materializados através de reuniões parcelares com a
participação da Mesa da Secção, dos Directores de Projecto e dos representantes das
Comissões/ Secções que participarem nos trabalhos conjuntos a desenvolver e, de Mesas
Redondas, abertas a quem nelas quiser participar, que incluirão exposições a cargo das
Secções/Comissões intervenientes. Com base nas conclusões retiradas nestes trabalhos, a
Secção, de acordo com as Secções/Comissões participantes, aperfeiçoará e rearticulará o
actual documento, o qual será finalmente apresentado à consideração da Direcção da SGL,
tendo em vista a sua eventual aprovação como texto da SGL.
Paralelamente a este processo a actividade da Secção polarizou-se, também, na elaboração
do Regulamento Interno da Secção, o qual, tendo sido aprovado na Sessão de 05 de Junho
da Direcção da SGL, entrou em vigor em 06 de Junho e, ainda, na actualização e
reformatação da “página” da Secção, incluída no “site” da SGL; para atingir estas
finalidades, foram realizadas diversas reuniões parcelares que envolveram, ao longo do
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tempo, diversos Vogais da Secção. Com a aprovação do Regulamento Interno, a Secção
afinou os procedimentos, estruturou a “Comissão de Gestão da Página da Internet” e
indigitou um Vogal para elemento de ligação junto da Biblioteca da SGL.
Respondendo a solicitações de outras Comissões/Secções/Organismos participou, de
muito bom grado:
- Em 12 de Março na Conferência promovida pela Comissão de Relações Internacionais,
intitulada “A Cimeira de Chicago da NATO” – esta conferência entroncou na sequência
das Conferências que a Secção de Ciências Militares promovera em 2010 e em 2011, esta
última com a colaboração da Comissão de Relações Internacionais
- Em 20 de Novembro na Conferência promovida pelo Instituto PROMETHEUS, intitulada
“A Importância do Baixo Vale do Tejo na Construção de Portugal”.
No cumprimento das orientações da Direcção da SGL, a Secção debateu e organizou-se
para intervir na “Comemoração dos 600 Anos da Conquista de Ceuta” que decorrerá no
período de 2013 a 2015; o Projecto relativo à participação da Secção terá como Director o
General António Martins Barrento.
A Secção mantém, também, presente a intenção de participar na evocação do início das
operações militares de contra-subversão no TO da Guiné (23 de Janeiro de 1963) e a de
preparar o seu contributo para debater as lições aprendidas com a participação de Portugal
na I Grande Guerra.
Tendo falecido o Ten General Manuel Amorim de Sousa Meneses (Sócio 16929 da SGL),
a Secção perdeu o Vogal a quem devia, não só a sua formação e impulso inicial (Julho de
2006), como, também, o valioso incentivo da sua colaboração e forte presença. Quis,
portanto, a Secção prestar-lhe, uma tão justa quanto sentida homenagem póstuma. Na sua
Reunião em Plenário de 13 de Novembro, a 38ª desde o início dos seus trabalhos, com a
presença da Direcção da SGL, “um minuto de silêncio” sublinhou a saudade do seu Vogal
fundador, com a eloquência do General Gabriel Espírito Santo, foi lembrado o seu
irrepreensível perfil de Chefe Militar e de Homem Público, sempre reiterado com frontal
postura, qualidades estas que o Vice-Presidente da SGL, Professor Doutor Pereira Neto fez
questão de sublimar formalmente. E, porque os exemplos devem ser projectados no futuro,
a Secção aprovou, por unanimidade, a proposta do Presidente da Mesa para que o Ten
General Manuel Amorim de Sousa Meneses fosse, a título póstumo, ao abrigo do nº 6 do
art.º 3º do Regulamento Interno da Secção, admitido como “Vogal Emérito da Secção” –
tendo sido, de inteira justiça, eleito como primeiro Vogal Emérito da Secção a sua figura
emerge como paradigma naquela qualidade.
Com pesar, também, a Secção evocou o falecimento do Maj General Krus Abecassis, cujo
estado de saúde impedira uma activa participação como Vogal da Secção de Ciências
Militares.
Por decisão sua, ditada por razões da sua vida privada, entendeu dever deixar de ser Sócio
da SGL o General José Lemos Ferreira, ficando, assim, a SCM privada do seu inestimável
e sempre disponível contributo como Vogal, sem prejuízo, embora, de continuar a contar,
sempre, com o muito frontal apoio a que a sua vastíssima experiência profissional nos
habituou.
No decurso do Ano, a Secção aprovou, com satisfação, o ingresso, de três novos Vogais:
o Engenheiro Francisco Gonçalves Nobre, o Ten Coronel Nuno Lemos Pires e o Coronel
Baptista Evaristo.
Nos termos dos Estatutos da SGL e no espírito do seu Regulamento Interno, a Secção
procedeu à eleição da Mesa para 2013 que passou a ter a seguinte constituição:
Presidente
Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
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Vice-Presidente
Director
Director
Secretário

Ten General João Goulão de Melo
Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Maj General José Ribeirinha Diniz da Costa
Ten Coronel João José Brandão Ferreira

Sociedade de Geografia de Lisboa, 23 de Janeiro de 2013
O Presidente da Secção
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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Sociedade de Geografia de Lisboa
Secção de Ciências Militares
Relatório anual de actividades
2013
No decurso deste Ano a Secção de Ciências Militares (SCM) reuniu-se por doze vezes,
seis em trabalhos da Mesa e outras seis em Sessões Plenárias, ocasiões em que, através do
levantamento de ideias e do debate ponderado sobre situações concretas, foi procedendo ao
planeamento, programação e tomada de decisões sobre o exercício a materializar ao longo
do Ano. Teve presente a Programação Plurianual do antecedente aprovada, o conjunto de
temas a tratar já elencados, as efemérides a sublimar e os compromissos programáticos já
assumidos pela Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL). Nesta participativa
forma de trabalho que envolveu todos os Vogais da secção, foi desenvolvendo, nos termos
do seu Regulamento Interno, um processo de análise e de síntese das conclusões que foram
sendo obtidas nas conferências e mesas redondas que promoveu e um prolongado esforço
de coordenação e integração dos trabalhos desenvolvidos no interior da Secção.
Na prossecução dos objectivos fixados, a SCM regeu-se, então, pelas seguintes grandes
linhas de orientação, incidindo sobre a metodologia de trabalho e os projectos a
desenvolver:
- Dar preferência a actividades que promovessem o desejável concurso de outras áreas de
saber da SGL, incentivando, sempre que possível, debates em mesa redonda em sessões a
desenvolver, quer no interior da Secção, quer em sessões abertas;
- Assegurar a continuidade dos Projectos do antecedente em curso;
- Fazer uma incursão em áreas menos conhecidas da actividade de tempo de paz das Forças
Armadas com significativo impacto no apoio às Políticas do Estado;
Com estes propósitos, foram, ao longo do Ano, realizadas cinco Sessões, em
correspondência com outros tantos Projectos, num total de onze Conferências proferidas
por Vogais da Secção e de outras Comissões e Secções da SGL, bem como por
especialistas convidados.
A evolução do tratamento do Tema “Os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar – O
Caso Português”, agora numa diferente perspectiva, intitulado “Repensar Portugal numa
Perspectiva de Segurança e de Defesa” teve como ideia subjacente alcançar, sem prejuízo
da sua finalidade inicial, uma maior amplitude e profundidade, através do concurso de
outras Comissões/Secções da SGL. O desenvolvimento que teve no Ano em apreço
fundamentou-se em três Sessões, com um total de sete conferências, nas quais foram
trabalhados, em conjunto com a Comissão Europeia, três Projectos que, no seu conjunto,
procuraram encontrar respostas para áreas de dúvida entretanto levantadas em mesas
redondas realizadas na Secção; estes Projectos, intitulados “O Quadro Estratégico Global –
a Política de Segurança e Defesa Europeia”, “Os Espaços Estratégicos de Interesse
Nacional – a Segurança e Defesa de Portugal no Espaço Europeu” e “Possibilidades e
Constrangimentos para a Estratégia Nacional – O contributo do Vector Militar da Defesa”,
tiveram como Directores, por parte da Secção, respectivamente, o General Gabriel do
Espírito Santo, o Tenente Coronel João Brandão Ferreira e o Engenheiro Francisco
Gonçalves Nobre. A integração dos contributos que vão sendo obtidos (que aguarda, ainda,
a participação da Secção de Economia) tem em vista a reelaboração do texto produzido
pela Secção em 2012, a qual ficou a cargo de uma Comissão de Redacção constituída por
Vogais da Secção que coordenará o seu trabalho com as Comissões e Secções que
cooperam neste Projecto com a SCM. Toda esta actividade irá ser desenvolvida sobre um
texto progressivamente reescrito pelo Tenente General António de Jesus Bispo que, numa
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primeira aproximação, reflecte a sensibilidade da Secção sobre o teor dos debates travados
nas várias vertentes do Tema.
Sob a Direcção do General António Martins Barrento teve lugar a primeira Sessão, das
três programadas até 2015, no âmbito do Projecto que dá resposta à participação da Secção
nas comemorações da conquista de Ceuta que se desenvolvem na SGL; a Conferência
incluída nesta Sessão teve por título “A Arte da Guerra no Início do Século XV”.
O significado das missões de cooperação cometidas às nossas Forças Armadas, nos
âmbitos das relações bilaterais e no de outros compromissos internacionais, tem vindo a
merecer particular atenção da Secção. O significado relevante que o êxito com que têm
vindo a ser cumpridas assume, exige reflexão orientada para a optimização e a
rentabilização das oportunidades geradas por este valioso contributo no cômputo das
acções que dão corpo à política externa do Estado. Com este propósito, o Vogal da Secção
Tenente General António Gonçalves Ribeiro anuiu à solicitação para dirigir o Projecto
relativo à Cooperação Militar, no âmbito do qual foi já realizada, neste Ano, uma Sessão
intitulada “A Cooperação Técnico Militar com os PALOP – Da Concepção à Globalização
na Década de 90. Situação Actual”. Esta Sessão, com duas Conferências, sublinhou o
carácter de abertura e o dinamismo inovador impresso pelas nossas Forças Armadas nesta
actividade que, obedecendo a critérios de rigor e competência, tirou o melhor partido do
sólido e íntimo conhecimento dos destinatários e do ímpar relacionamento entre as partes
intervenientes, realidade que se plasmou, até hoje, num amplo espaço de confiança e de
diálogo que importa e urge reforçar.
A Secção concretizou, ainda, uma interessante iniciativa que consistiu numa “mesa
redonda” com a duração de uma tarde, que teve por base uma exposição formal do Vogal
Doutor Engenheiro Fernando Abecassis Manzanares, na qual desenvolveu o tema “Um
Modelo Teórico de Interpretação dos Desequilíbrios que o Nosso País Sofre”. No
subsequente debate, por ele também moderado, ficaram realçados o interesse e a
consistência do modelo, bem patente nos casos concretos que foram sendo realçados.
Complementarmente, a Secção desenvolveu, com continuidade, outras actividades com o
propósito de manter o envolvimento dos Vogais em iniciativas participadas.
Inseriu-se neste objectivo, a iniciativa de, com base em informação disponível na
Biblioteca da SGL, fazer uma publicação em formato de livro que, tendo como autor
principal o Doutor Engenheiro Fernando Manzanares Abecassis, evocasse a I Grande
Guerra. Com referência ao ambiente geoestratégico delimitador deste conflito em que
Portugal, com muito sangue e sacrifício, adquiriu o estatuto de Potência Beligerante, são
narradas e enquadradas as operações militares nos territórios portugueses do Norte de
Moçambique; na sua fase actual, o livro encontra-se em processo de análise crítica pela
Secção.
Nos termos dos Estatutos da SGL e no espírito do seu Regulamento Interno, a Secção
procedeu à eleição da Mesa para 2014. Embora fosse achado conveniente incluir na Mesa
Vogais de gerações mais novas, a votação manteve a composição vigente do antecedente:
Presidente
Tenente General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Vice-Presidente Tenente General João Goulão de Melo
Director
Tenente General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Director
Major General José Ribeirinha Diniz da Costa
Secretário
Tenente Coronel João José Brandão Ferreira
Sociedade de Geografia de Lisboa, 23 de Janeiro de 2014
O Presidente da Secção de Ciências Militares
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES
RELATÓRIO ANUAL
2014
A actividade da Secção de Ciências Militares (SCM) caracterizou-se, no Ano
em apreço, pela ênfase colocada nos estudos e trabalhos desenvolvidos por
Vogais da Secção, sempre que possível acrescentados pelos saberes de outras
Comissões e Secções da SGL e pelo concurso de entidades exteriores. Os
métodos de trabalho seguiram a prática adoptada do antecedente procurando,
em torno de projectos estruturados, alcançar sinergias através da conjugação
do debate no interior da Secção com sessões abertas em que especialistas
convidados desenvolvem os temas que lhes são propostos. Os projectos
incluídos na programação da Secção procuraram, numa lógica plurianual, dar
continuidade a estudos em curso, dar resposta a propostas de colaboração e,
retirar proveito da celebração de efemérides para que a experiência do
passado constitua lição para o presente. Em todo este processo esteve sempre
presente a vantagem em reproduzir em textos os trabalhos realizados, de
modo a facilitar a difusão dos seus conteúdos e propósitos.
Foi assim que, logo em Janeiro, foi dada continuidade aos estudos já
desenvolvidos, no âmbito das comemorações do bicentenário das “invasões
francesas”, com uma conferência intitulada “O apoio Logístico e Financeiro
ao Exército Anglo-Luso durante a Guerra Peninsular”. Sobre este tema, pouco
abordado entre nós, o inesquecível Vogal da Secção General Gabriel Augusto
do Espírito Santo proferiu uma brilhante conferência que guardamos na nossa
memória como uma das últimas intervenções que tivemos o privilégio de com
ele partilhar. O contributo da Secção para a realização da sessão pública de
homenagem, promovida em parceria pelas Direcções da Revista Militar e da
Sociedade de Geografia de Lisboa, para apresentação de um número daquela
Revista dedicado ao General Espírito Santo, foi mais uma sentida expressão
de pesar pela perda de um tão ilustre e amigo companheiro de trabalho.
Também na sequência de cometimentos que transitaram de Anos anteriores, a
Secção realizou, em Novembro, uma Sessão integrada na evocação dos 600
anos da conquista de Ceuta que incluiu duas conferências: uma intitulada “O
Sentimento Estratégico de D. João I” e uma outra sobre “Os Instrumentos
Militares no Início do Século XV” proferidas, respectivamente, por um Vogal
da Secção e por um convidado.
No prolongamento dos trabalhos objectivados no acompanhamento e análise
crítica da evolução do ambiente estratégico que condiciona o contributo
responsável do nosso País no esforço para alcançar condições de paz e de
segurança no interior e nas fronteiras dos espaços da EU e da OTAN e para a
reconstrução, pelas Organizações Internacionais, de áreas devastadas e
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desestruturadas, foram desenvolvidos diversos projectos que, no seu conjunto,
se foram desenvolvendo até ao final do Ano. Ainda em Janeiro, a Secção
participou numa sessão da iniciativa da Comissão de Relações Internacionais,
que, envolvendo três conferencistas militares, desenvolveu o tema “O Papel
de Portugal no Corno de África – a Operação da Somália”. Posteriormente,
em Abril, a SCM organizou uma sessão que contou, também, com a
colaboração da Comissão de Relações Internacionais na qual dois
conferencistas, um de cada Secção, desenvolveram o tema “Os Desafios e
Ameaças no Flanco Sul - O Quadro da NATO e da União Europeia”. O
Conteúdo destas conferências, conjugado com o contributo da Secção de
Economia (resultante da mesa redonda de Dezembro de 2013), com o trabalho
da Secção de 2013, intitulado “Repensar Portugal numa Perspectiva de
Segurança e Defesa”, e, com diversos textos que a Secção produziu,
particularmente orientados para as oportunidades e responsabilidades geradas
pelos espaços marítimos e para as tecnologias de ponta aeroespaciais, foi
sendo trabalhado ao longo do Ano, dando origem a um novo documento,
intitulado, agora, “Uma Visão Estratégica para Portugal”. Este trabalho, por
decisão da Direcção da SGL e patrocínio da “SGHA – Sociedade de Gestão e
Investimento Imobiliário das Amoreiras, SA”, irá ser publicado como
“Memória da SGL” em Janeiro de 2015.
Paralelamente, decidiu a Secção associar-se à celebração do primeiro
centenário da Grande Guerra. Num primeiro momento, participou, com um
conferencista, numa Sessão, em Junho, da iniciativa da Comissão Americana
e da Secção de Economia e Indústria, intitulada “I GG – o Papel
Desempenhado pelo Petróleo na Logística”. Cumulativamente, tendo em
atenção que o envolvimento de Portugal no conflito constituía uma
oportunidade para fazer sobressair ensinamentos relevantes, estruturou um
projecto focalizado no Teatro de Operações de Moçambique, de modo a fazer
o melhor aproveitamento do conhecimento da área por Vogais da Secção e do
acervo documental da SGL. A execução deste projecto proporcionou, com
base nos textos produzidos, a feitura de um livro, intitulado “A Grande Guerra
em Moçambique”, cuja publicação foi tornada possível pelo patrocínio e
apoio editorial da “Comissão Portuguesa de História Militar”. Na sequência
destes trabalhos, a Secção organizou um Ciclo de Conferências, em Outubro,
intitulado “Moçambique e a I GG”, desdobrado em três Sessões, a primeira
das quais com a participação da Comissão de Relações Internacionais, as
quais, no seu conjunto, integraram cinco conferencistas e a apresentação do
livro pelo Director do Projecto.
Já no final do Ano, em Dezembro, a Secção lançou uma “acção exploratória”
- uma conferência sobre “A postura Estratégica da Rússia Contemporânea” -,
enquadrada num projecto plurianual, em esboço, intitulado “O Espaço
Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”. Prevê-se que este
projecto venha a constituir um prolongamento do documento, já citado, “Uma
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Visão Estratégica para Portugal”. A intenção da Secção é vir a fazer uma
progressiva aproximação ao ambiente estratégico que caracteriza o primeiro
quartel do Seculo XXI, através de um estudo analítico dos mais relevantes
actores, dos factores e instrumentos de poder de que dispõem para
prossecução dos seus interesses e dos possíveis arranjos estratégicos em que
se articulem. O objecto último da Secção será procurar deduzir os contornos
das possíveis funções estratégicas a desempenhar por Portugal como pequena
potência marítima que, embora necessariamente vinculada à sua situação
geográfica, deverá saber garantir liberdade de acção, explorando os
multiplicadores de poder disponíveis, por escassos que sejam.
Em síntese, em 2014, a Secção, respondendo aos incentivos que recebe da
Direcção, expressos, designadamente, no acompanhamento dos trabalhos e
prefácios nas publicações, teve onze reuniões formais, onde procurou com
larga utilização dos sistemas de informação disponíveis, programar
consensualmente e coordenar estreitamente uma execução descentralizada,
realizando projectos que tiveram a sua expressão concreta em nove sessões
públicas que envolveram quinze conferencistas (nove dos quais exteriores à
Secção), em diversos trabalhos incluídos no sítio da SGL e na publicação de
um livro e de uma Memória.
Nos termos dos Estatutos da SGL a Secção, dentro do espírito do seu
Regulamento Interno, procedeu à eleição da Mesa para 2015 que passou a ter
a seguinte constituição:
Presidente
Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Vice-Presidente Ten General João Goulão de Melo
Director
Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão
Director
Major General José Ribeirinha Diniz da Costa
Secretário
Ten Coronel João José Brandão Ferreira

Sociedade de Geografia de Lisboa, 05 de Dezembro de 2014
O Presidente da Secção de Ciências Militares
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES
RELATÓRIO ANUAL
2015
Como preâmbulo deste Relatório é oportuno relembrar, em breve síntese, a
evolução dos Projectos de longa duração que, sem prejuízo de outras
iniciativas, têm vindo a constituir a prioridade dos trabalhos da Secção nestes
últimos quatro Anos.
Em 2012, pareceu-nos oportuno debater factos que iam surgindo no nosso
País e que se nos afiguravam como condicionantes da eficácia do vector
militar da Estratégia de Defesa. Objectivámo-nos, então, no que entendíamos
ser o cerne da questão que se nos colocava – o relacionamento entre o poder
político e as Forças Armadas. Foi assim que nos empenhámos no
desenvolvimento de um projecto intitulado “Os Órgãos de Soberania e a
Instituição Militar – o Caso Português”. O texto produzido pela Secção,
conjuntamente com um outro “Ajustar-se à Globalização”, da autoria do
saudoso Professor Soares Barata, foram enviados à que ficou conhecida como
Comissão Fontoura, a pedido desta, como contributo da SGL para os estudos
em curso sobre a revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional.
No Ano seguinte, entendeu a Secção dar continuidade ao trabalho, ampliandoo e aprofundando-o num domínio mais amplo a que chamámos “Repensar
Portugal numa Perspectiva de Segurança e Defesa”. Este Projecto foi
articulado em três grandes grupos de questões, a saber: “O Quadro Estratégico
Global - a Política de Segurança e Defesa Europeia”, “Os Espaços
Estratégicos de Interesse Nacional – a Segurança e Defesa de Portugal no
Espaço Europeu” e “Possibilidades e Constrangimentos para a Estratégia
Nacional - o Contributo do Vector Militar da Defesa”. O trabalho
desenvolvido em torno destas questões deu origem, numa primeira fase, em
2014, a um documento que intitulámos “Uma Visão Estratégica para
Portugal”. Por decisão da Direcção da SGL, o texto, enriquecido com um
prefácio do Presidente da Sociedade de Geografia, Professor Luís Aires
Barros, foi, posteriormente, publicado como Memória da SGL com o número
17 desta Colectânea.
No Ano corrente, a Secção decidiu fechar este ciclo de estudos, focando-se
nas possibilidades abertas e nas limitações que se colocam a um competente,
realista e útil exercício por Portugal de estratégias que dêem atempadas
respostas à afirmação dos seus interesses vitais e à assunção das inerentes
responsabilidades como Actor credível no Sistema de Relações
Internacionais. Dando continuidade à deliberação já tomada em 2014, a
Secção definiu como prioridade, para 2015, o Projecto intitulado “O Espaço
Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”. Nele, procura-se
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descodificar o muito hostil e volátil, actual ambiente estratégico, em que
predominam os efeitos nocivos da imprevisibilidade, da aleatoriedade e da
indefinição na natureza, ritmo e intensidade dos conflitos e das ameaças.
Circunstâncias estas que se afigura deverem aconselhar os responsáveis pela
Política e pela Estratégia nacionais a optimizar as oportunidades oferecidas
pelo espaço físico e humano nacional e pelas conjunturas, mantendo bem
presentes a componente irracional da violência e a necessidade de reforçar a
vigilância, a cautela, a vontade e a perseverança, indispensáveis à
flexibilização exigida pelas contingências estratégicas.
Porque entendemos que a sinergia resultante do saber transversal constitui um
factor potenciador nestes trabalhos da SGL, em todo este percurso
procurámos, sempre, com forte apoio da Direcção, o concurso das Comissões
e Secções da nossa Sociedade. É grato sublinhar a disponibilidade das
Comissões Europeia e de Relações Internacionais e da Secção de Economia
que, do antecedente nos acompanham neste propósito, às quais, de forma
muito gratificante, se juntam, agora, entre outras, as Comissões Americana e
Asiática e as Secções de Transportes, de Estudos Luso-Árabes e de Geografia
dos Oceanos.
Os fins a atingir com este Projecto, cujo desenvolvimento se prolongará por
2016, são sintetizáveis numa procura de definir, para o nosso País, modos de
acção estratégica que concorram, sustentadamente, para a prossecução dos
objectivos vitais fixados. A acção estratégica deverá ser desenvolvida, então,
no quadro de uma Estratégia Nacional que, alicerçada na vontade que
imprime multiplica o potencial, satisfaça ajustados critérios, quer de
compatibilidade com os recursos disponibilizáveis, quer de adequação ao
ambiente envolvente. Admite-se, pois, que o levantamento da Estratégia
Nacional deverá corresponder à operação de um modelo complexo que, com
referência à actividade humana no “habitat” em mutação acelerada, interprete
as constantes e variáveis das relações de força dominantes, através de
hipóteses admitidas sobre as evoluções mais perigosas dos conflitos de
vontades em oposição de que resultem ou possam resultar ameaças aos nossos
interesses vitais.
Porque não estamos sozinhos neste Mundo, temos que ter bem presentes os
riscos em que não devemos nem podemos, mesmo, incorrer, razão pela qual,
nesta primeira fase do Projecto - o seu enquadramento - desenvolvida em
2015 e primeiro trimestre de 2016, se procura descodificar a “Conjuntura
Estratégica Internacional”, ou seja, a origem, a natureza e as consequências
das manifestações de violência que afligem a humanidade, ameaçam a
segurança colectiva, colocam em risco as condições de bem-estar e de
desenvolvimento e agravam, directa ou indirectamente, a degradação do
ambiente natural. Numas segunda e terceira fases do Projecto, a concretizar
até final de 2016, proceder-se-á ao estudo e análise dos “Contextos
Regionais” de que fazemos parte integrante para, por fim, se alicerçarem
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conclusões sobre as aspirações nacionais que justificam os objectivos
estratégicos a prosseguir.
O dinamismo geográfico torna-se, assim, instrumental porque nos
proporciona uma vasta informação sobre a relação entre as sociedades
humanas e a natureza, ajudando a levantar o véu sobre muitas das causas,
quer naturais, quer resultantes da acção do Homem que podem estar na
origem ou agravar fenómenos de violência, e, facultando, também, alguma
objectividade ao tratamento da incerteza que as estratégias contingenciais
procuram colmatar. Justifica-se, assim, o pendor geoestratégico que a Secção
imprime na metodologia que adopta no desenvolvimento destes Projectos.
Posta esta introdução, importa balizar alguns dados sobre as actividades
desenvolvidas em 2015.
Ao longo de seis Reuniões em Plenário e de cinco Reuniões de Mesa a Secção
foi debatendo e desenvolvendo os seus estudos e coordenando a execução,
quer das sessões públicas, quer dos trabalhos que foram sendo produzidos
pelos Vogais.
Logo no início do Ano houve que acompanhar a publicação da Memória nº 17
da SGL. Esta publicação, patrocinada pela Sociedade de Gestão e
Investimento Imobiliário das Amoreiras, SA e prefaciada pelo Presidente da
Sociedade de Geografia de Lisboa, obteve, também, na sua composição e
publicação, um muito válido apoio da Comissão Portuguesa de História
Militar. Este trabalho da Secção de Ciências Militares com a colaboração da
Comissão Europeia e da Secção de Economia foi sublinhado num almoço,
presidido pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, no qual
tomaram também parte, para além dos intervenientes, uma representação do
Patrocinador e o Presidente da CPHM, Tenente General Alexandre Sousa
Pinto. Presidida pelo Presidente da SGL e sob a Orientação do ViceAlmirante António Alves Sameiro, Vice-Presidente da Secção, a apresentação
pública da Memória, pelo Director do Projecto Tenente General António
Bispo, teve lugar mais tarde, em Junho; esta apresentação foi seguida de uma
exposição, pelo Tenente General Fontes Ramos, Director do Projecto “O
Espaço Nacional. Envolventes e Responsabilidades Estratégicas”, que deu a
conhecer uma primeira aproximação à programação aprovada para este
projecto, materializando, assim, o propósito da Secção de aprofundar e
prolongar o conteúdo da Memória, conforme a previsão já expressa no
Relatório Anual de 2014.
Desde logo, mereceu, também, particular atenção a difusão para acervos
bibliográficos e disponibilização para venda, não só da supracitada Memória,
como também do livro “A Grande Guerra em Moçambique”, editado em
2014, como produto final de um Projecto da Secção dirigido pelo Professor
Engenheiro Fernando Abecassis, cuja primeira edição se esgotou.
Para além da participação em iniciativas propostas pelas Comissões de
Relações Internacionais e Europeia e, sob a égide da Direcção da SGL, de
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reuniões preparatórias de acções conjuntas com outras Comissões e Secções
da SGL, nomeadamente com a Secção de Geografia dos Oceanos, esta já com
intervenções definidas para o primeiro e segundo trimestres de 2016, a Secção
promoveu, no âmbito do Projecto “O Espaço Nacional. Envolventes e
Responsabilidades Estratégicas” as seguintes Sessões públicas, sob a forma de
Conferências seguidas de debate:
- Em 22 de Setembro, “Um Mundo em Evolução. A Globalização, a Ordem
Mundial e os Desafios à Governação Colectiva”, pelo General Luís Valença
Pinto.
- Em 09 de Novembro, integrada, também, na participação da SGL no Ciclo
de Conferências alusivas ao 40º aniversário do 25 de Novembro de 1975,
“Portugal: Perspectivas Históricas, Características e Tendências”, pelo
General António Martins Barrento.
- Em 17de Novembro, com a participação da Comissão Americana, “A
Geopolítica da Energia. Desafios Impostos às Grandes Potências”, pelo
Professor Doutor José Caleia Rodrigues.
- Em 11 de Dezembro, “Desafios Ambientais e Demográficos. Impactos na
Segurança e nas Condições Ambientais”, pelo Professor Doutor Nuno
Garoupa.
Progressivamente, com base em debates internos e nos conteúdos das
conferências realizadas, a Secção vai recolhendo informação a incluir em
textos que se irão articulando de forma a constituir, sob a coordenação de uma
Comissão de Redacção, o produto escrito deste Projecto. Para isso,
contribuirá, certamente, a metodologia aprovada sob proposta do Professor
Engenheiro Fernando Abecassis e que, na Secção, passou a ser designada por
“Discussões de Oportunidade”.
De referir, ainda, a colaboração da Secção no Ciclo de Conferências,
organizado pela SGL, alusivo aos 600 Anos da conquista de Ceuta com uma
terceira conferência, em 13 de Outubro, intitulada “Ceuta: Uma Grande
Operação Anfíbia”, proferida pelo Comandante Filipe Mendes Quinto.
Importante foi, também, a reiteração do esforço, promovido pelo Major
General José Diniz da Costa com o apoio do Secretariado da SGL, para,
dentro das limitações existentes, melhorar e manter actualizado o Sítio da
Secção no Portal da SGL.
Uma referência, a título póstumo, é devida a um inexcedível camarada e
amigo de excepção que nos deixou – O Tenente General José Eduardo Paiva
Morão, Director eleito da Secção, desde o início dos trabalhos em 2006; foi
um colaborador entusiasta que com o seu saber e ponderado conselho,
alicerçados numa vasta e esforçada experiência de chefe militar, contribuiu de
maneira exemplar para a concretização dos objectivos que foram sendo
definidos no âmbito da Secção.
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De salientar, a admissão de dois novos Vogais: O General Luís Valença Pinto
e o Tenente General António José de Mascarenhas com os quais a Secção
atinge o interessante efectivo de trinta e três Vogais.
Por último, nos termos dos Estatutos da SGL e dentro do espírito do seu
Regulamento Interno, a Secção procedeu à eleição da Mesa para 2015 que
passou ater a seguinte constituição:
Presidente
Vice-Presidente
Director
Director
Secretário
Sociedade de Geografia de Lisboa, 12 de Janeiro de 2016
O Presidente da Secção de Ciências Militares
João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
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