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Poderá ser colocada em dúvida a razão de ser da presença da SCM nesta iniciativa da Comissão de
Relações Internacionais. A explicação assenta no imperativo de 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. Senão
vejamos:
Entre 1871 e 1941 assistiu-se 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 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 (3 de Outubro
de 90) e aos alargamentos da UE e da OTAN a Leste (na UE, em 2004, oito países mais Chipre e
Malta e, em 2007, mais dois, e, na OTAN, a RDA em1990, dois em 1999, sete outros em 2004 e mais
dois em 2009), 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 (com amarração em Lubmin), 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 SCM 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.
É, pois com aberto espírito de cooperação que partilhamos com a Comissão de Relações
Internacionais a operação de modelos de análise geopolítica e geoestratégica que constituam válidos
instrumentos de interpretação e avaliação das realidades política e estratégica, ambas em mutação
acelerada. Aguardamos, assim, com particular expectativa o exercício intelectual com que vamos ser
brindados, naturalmente eivado da fulgurante criatividade e salutar inconformismo, sempre alicerçados
num vasto e consistente saber, características estas dominantes no nosso ilustre consócio Professor
Doutor Armando Marques Guedes.
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O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra
de convidar V. Exa. e Sua Exma. Família para assistirem a uma
conferência promovida pela Comissão de Relações Internacionais e pela
Secção de Ciências Militares sobre o tema:
“Os norte-americanos face à emergência de um eventual bloco
germano-russo. Continuidades e transformações.”

Será orador o Senhor Professor Armando Marques Guedes.
A conferência realiza-se no dia 21 de Novembro de 2011 pelas 18h00 no
Auditório Adriano Moreira.
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