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PREFÁCIO

Luís Aires-Barros

Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa

 A actividade cientifico-cultural da Sociedade de Geografia de Lisboa é, 
fundamentalmente, o somatório das diversas manifestações das suas Comissões 
Gerais e Secções Profissionais.

 Estas, normalmente, usam três tipos de actividades. Organizam debates 
internos sobre temas das especialidades a que se dedicam; promovem conferências 
abertas ao público em geral, em que os seus componentes dissertam sobre a 
problemática que interessa especificamente à Comissão ou Secção, ou, ainda, 
convidam personalidades nacionais ou estrangeiras que, pelos seus conhecimentos, 
interesse ouvir em sessões públicas.

 Sem dúvida que tem um interesse muito especial, a realização de estudos 
sob determinado tema que é desenvolvido em lapso de tempo adequado de modo 
a elaborar, maturar e oferecer à Sociedade, em geral, análises sobre assuntos 
actuais e em que a própria Sociedade de Geografia de Lisboa se sente envolvida e 
pronta a intervir e a dar o seu parecer a quem de direito.

 Nesta conformidade é-me grato referir a actividade da nossa Secção de 
Ciências Militares. Acontece que temos o privilégio de ter, como componentes 
desta Secção, duas a três dezenas de membros das forças armadas e da sociedade 
civil de elevada craveira intelectual e profissional que se têm dedicado ao estudo 
das Ciências Militares (s.l.) com afinco, solicitude e notável produção.

 Em 2014 tivemos o gosto de prefaciar e promover o lançamento do livro 
“A Grande Guerra em Moçambique” de Fernando Abecassis et al. Foi uma obra 
cuja génese seguiu os passos atrás definidos. Um grupo de trabalho da Secção 
de Ciências Militares coordenado pelo Prof. Doutor Eng. Fernando Abecassis 
preparou um texto que após discussão no seio da Secção vê agora a luz do dia. 

 Em 2012 a Secção de Ciências Militares produziu um texto sobre “Órgãos 
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de soberania e a Instituição Militar: o caso português” de grande actualidade e 
mérito que fez chegar à Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa que se 
louvou no seu conteúdo. 

 Sucede que em Junho de 2012 o Governo da Nação criou e deu posse ao 
Conselho para a Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, sob a pre-
sidência do falecido Dr. Luís Fontoura.

 Ainda em 2012 o Dr. Luís Fontoura solicitou à Sociedade de Geografia de 
Lisboa contributos para a elaboração da “Revisão” a que se havia proposto o 
Conselho a que presidia.

 Dados os condicionalismos temporais e a felicidade de possuirmos dois do-
cumentos de manifesto interesse para os trabalhos do Conselho presidido pelo 
Dr. Luís Fontoura, foram esses documentos enviados como contributos da Socie-
dade de Geografia de Lisboa. Foram eles o estudo do Prof. Óscar Soares Barata 
sobre “Ajustar-se à globalização” e o documento da Secção de Ciências Militares 
atrás mencionado.

 Mas a Secção de Ciências Militares continuou o seu trabalho de estudo 
sobre o tema em apreço, desta vez em coordenação com a Comissão Europeia e 
a Secção de Economia desta Sociedade, e, por meados de 2014, fez-me chegar o 
texto “Uma Visão estratégica para Portugal”.

 É este texto que me pedem para prefaciar, o que faço com prazer.

 Este estudo estende-se por mais de 70 páginas e divide-se por sete capítulos.

 Abre com uma introdução de nove páginas em que se discute o significado 
do “termo estratégia”, fazendo, inclusivamente uma incursão histórica sobre o 
seu uso e significado. Como se diz no texto (pag.13) “…a estratégia constitui a 
forma como se atingem fins num quadro de oposição ou de conflito…” Em segui-
da procura-se contextualizar esta designação geral no âmbito das relações entre 
os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar.

 Nesta conformidade a reflexão apresentada foi “determinada segundo uma 
perspectiva estratégica alargada, que significa a definição de um fim politico, a 
assunção de dificuldades e obstáculos, de reacções externas e de preocupações 
internas, eventualmente de intenções mais ou menos hostis, ou prejudiciais aos 
interesses nacionais, assim como de acções para as contornar, resolver ou enfren-
tar” (p.16).

 Posta a questão do conceito de estratégia e sua contextualização sócio-po-
litico-militar, entra-se no segundo capitulo dedicado “A coesão nacional como 
factor estratégico”.

 Faz-se uma equilibrada embora sintética discussão teórica sobre os valores 
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nacionais, a soberania nacional, a segurança nacional e a cultura de defesa e sua 
necessidade.

 São algumas páginas de leitura interessante. Inclusivamente é considerada 
a “expansão” actual do conceito de segurança. Depois de mencionar os cinco 
sectores em que a segurança se desdobra: militar, politico, económico, social e 
ambiental, mostra-se como esta segurança, nas sociedades globalizadas, vai muito 
para além das fronteiras do Estado. 

 De qualquer modo é enfatizado que “as Forças Armadas são sempre a re-
serva para as situações de grande nível de insegurança, quer esta seja produzida 
por agentes externos, internos ou por fenómenos naturais” (p. 23).

 A terminar este capitulo refere-se lapidarmente que “a primeira arma do 
sistema de defesa da Nação, para ganhar e manter a sua independência, é a cul-
tura da defesa que consiste na partilha de ideias e de sentimentos sobre o quê, o 
porquê, o para quê, o como, o com quê da defesa. É o pentálogo da cultura da 
defesa nacional fundamental em uma coesão nacional e forte

 Num curto mas denso capítulo trata-se de “Objectivos do bem-estar nacio-
nal”.
 Salienta-se que a economia é determinante para a análise estratégica, já que, 
por um lado é a base do poder nacional e, por outro, o seu estado representa o 
nível de bem-estar da população. Assim um desenvolvimento económico susten-
tado impõe uma tríade de garantias: que a procura interna não ultrapasse o PIB; 
que o rendimento nacional não seja inferior ao PIB e que a procura interna não 
ultrapasse o rendimento nacional.

 As preocupações para evitar o desequilíbrio resultante do não cumprimento 
desta tríade são apontadas na procura de se atingir e manter o bem-estar nacio-
nal.

 Pretende-se, a seguir, no capítulo dedicado à procura de “uma estratégia 
para o reforço da coesão nacional” pôr em evidência a cultura dos valores nacio-
nais. É que a coesão nacional decorre da consciência de partilha dos mesmos va-
lores, no mesmo espaço e nas diásporas e do exercício corrente do poder político 
por uma cidadania consciente. Esta cidadania consciente suporta-se fundamental-
mente na família e no sistema educativo. Aliás cito do texto em apreço (pág. 29): 
“Uma nação será tanto mais rica quanto mais elevado for o nível de educação e 
de formação dos cidadãos…”.

 Deste modo é imperioso o reforço da consciência nacional no quadro das 
interdependências actuais e na defesa dos valores universalistas que moldam as 
sociedades modernas democráticas. Todavia importa fugir de visões utópicas e 
garantir que o Estado continue a ser o actor principal no que concerne à função 
de soberania e segurança.
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 O capítulo 5 é dedicado “A situação internacional” e subdivide-se em cinco 
subcapítulos que vão da ideia de segurança na perspectiva europeia à apresenta-
ção da Europa hoje e amanhã, seu quadro estratégico e o nosso quadro estratégi-
co no contexto europeu. 

 É um vasto capítulo que aborda problemas complexos desde questões da 
soberania, da independência e da integridade territorial dos estados, até à estraté-
gia contra o terrorismo e ainda a cibersegurança, questão nova a considerar.

 Prevenir ameaças de se tornarem fontes de conflito é o princípio fundamen-
tal da estratégia europeia (p.33).

 Não se esquece de comentar o Relatório do Fórum de Davos de 2013 onde 
se apresentam os principais riscos globais. Saliento que o risco global mais pro-
vável de ocorrer nos próximos dez anos é a disparidade severa na distribuição 
do rendimento, a que se associam logo a falha financeira sistémica e a crise no 
abastecimento de água.

 Quando se procura mencionar as ameaças e os riscos da situação estratégi-
ca europeia, salienta-se que “o conceito moderno que colocava o limite da ordem 
na fronteira dos Estados foi pervertido pelo que a segurança interna tem que se ir 
buscar muito para além das fronteiras” (p.42). Esta dilatação das “fronteiras de 
segurança” é um facto da política e situação europeia actuais. 

 As atitudes do Irão e as acções violentas das correntes do islamismo extre-
mista são assinalados com pormenor. Igualmente as migrações dos povos africa-
nos bem como a existência e o aumento de estados falhados na periferia meridio-
nal da Europa é preocupante.

 A estes riscos deve associar-se a grande dependência da Europa em energia. 
Como envolvente destes riscos surge a forte dependência do mundo desenvolvido 
das tecnologias de informação ou seja a ruptura das infraestruturas que suportam 
as actividades fundamentais dos países.

 Uma vez apresentada a situação internacional, principalmente europeia 
volta-se, no sexto capitulo “A defesa do território nacional”. Após a apresenta-
ção dos fundamentos sócio-politicos que informam os conceitos de estratégia e 
segurança nacionais, após a visão global do contexto europeu em que Portugal se 
insere, é altura de referir o “case-study” da defesa do território nacional.

 Começando este vasto e importante capítulo por algumas considerações 
básicas, enfatiza-se que o “princípio fundamental a ter em conta é o da defesa 
dos interesses nacionais potencialmente ameaçados ou em risco, tão longe e tão 
cedo quanto possível, evitando a aproximação de ameaças e procedendo à sua 
neutralização atempada, impedindo a concretização dos seus efeitos negativos, no 
imediato ou a prazo” (p.53).
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 Concretizando o caso nacional refere-se o interesse em tratar, de modo par-
ticular, da definição de uma estratégia aeroespacial para os espaços oceânicos, em 
paralelo com a estratégia naval em vigor. De particular interesse é a chamada de 
atenção de que “o espaço oceânico não será apenas o espaço por onde transitam 
as forças, onde se estabelecem os dispositivos, mas o próprio objecto de disputa” 
(p.54).

 E mais uma vez se refere que uma política nacional orientada para o Mar 
é básica no estabelecimento da Estratégia Aérea que possibilitará uma tripla fun-
ção: segurança nacional (s.s.); capacidade na exploração dos recursos do Mar e 
preservação do ambiente o que quer dizer apoio ao desenvolvimento sócio-eco-
nómico-científico.

 Apresentam-se, também, considerandos úteis sobre a Lei do Mar enfatizan-
do-se os direitos que são reconhecidos a Portugal, no vasto espaço económico de 
mais de um milhão e setecentos mil quilómetros quadrados.
 Ainda sobre a estratégia nacional para o Mar recorda-se que em docu-
mentos anteriores de origem governamental, o Mar é considerado um “desígnio 
nacional”, deste modo o oceano terá um vector estratégico de desenvolvimento.

 Referem-se os riscos e as ameaças que impendem sobre o oceano, bem como 
fazer a sua utilização de modo sustentado.

 Conclui-se que “os objectivos estratégicos deverão ser: a recuperação da 
identidade marítima; a concretização do potencial económico, geostratégico e 
geopolítico do território marítimo nacional, a criação de condições para atrair 
investimento e o reforço da capacidade científica e tecnológica” (p.62).

 Carreado todo o material sucintamente mencionado entra-se na apresenta-
ção do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Sublinha-se que urge fomentar 
uma consciência colectiva sobre a importância do mar como factor de poder na-
cional (p.63). Disserta-se sobre as consequências reais da assunção desta cons-
ciencialização nacional.

 Fecha o capítulo a chamada de atenção para o facto de que “a geografia 
do espaço nacional valoriza naturalmente a Europa e o Atlântico, devendo su-
blinhar-se a unidade estratégica do Atlântico, no quadro de uma comunidade 
transatlântica e a necessidade de contribuição nacional para a segurança deste 
espaço” (p.63).

 Seguem-se dois capítulos densos e específicos que merecem leitura atenta, 
de modo particular daquelas a quem a Nação atribui o “modus faciendi” e o 
“modus operandi” da implementação de uma Estratégia de Defesa Nacional for-
te, firme, adequada e operacional. São eles o capítulo sobre “Legislação Interna-
cional Pertinente (princípios fundamentais) ” e “Elementos para um dispositivo 
aeroespacial”.



12 Sociedade de Geografia de Lisboa

 Fecha o texto com um conjunto de Conclusões. Li-as com atenção e permi-
to-me agregá-las resumidamente como segue, esperando não lhe fazer perder o 
vigor que intrinsecamente possuem, nem a necessidade da sua leitura e meditação, 
na íntegra.

  A necessidade de coesão nacional pressupõe equilíbrio entre a consciência 
nacional, e a consciência individual de direitos. Impõe-se o desenvolvimento das 
capacidades nacionais procurando a elevação da dignidade dos portugueses. Há 
uma relação estreita entre a Segurança do Estado e os níveis de estabilidade e de 
desenvolvimento do país.

 É fundamental o reforço de credibilidade externa de Portugal. Devem as-
sumir-se atitudes que contribuam para a sobrevivência da Nação como entidade 
cultural e como sociedade politicamente organizada. A formação da cidadania 
principalmente quanto à interiorização dos valores nacionais e ao respeito dos 
valores individuais é importante.

 A Defesa Nacional vai para além das fronteiras geográficas do país. Deste 
modo é importante a participação em alianças e coligações internacionais. Toda-
via Portugal deve manter capacidades de dissuasão autónoma conforme os objec-
tivos nacionais permanentes.

 A Instituição Militar cultiva os ideais e os valores associados à Defesa Na-
cional pelo que é uma realidade sociológica fundamental na organização do Esta-
do e nas inter-relações com a sociedade civil.

 O desenvolvimento é o novo nome da paz, já que reduz o conflito social 
e proporciona recursos para o bem-estar social e para a segurança. Nesta pers-
pectiva a Economia tem de fazer parte de política adequada de desenvolvimento 
sustentado.

 Urge que a Europa se redefina sócio-culturalmente, não enjeite a sua for-
mação milenar e procure encarar os desafios e as ameaças que a envolvem, prin-
cipalmente a sul e a leste. O fortalecimento da relação transatlântica é impositivo. 
A procura de certa homogeneização dos valores que conduz à coesão europeia e 
uma maior literacia da História Europeia, impõem-se.

  A Estratégia Nacional de Defesa deve desdobrar-se em duas vertentes: a eu-
ropeia e a atlântica. A primeira é objectivo estratégico primário, a ela nos vincula 
a realidade actual. A segunda é uma consequência da Geografia e da História. A 
governança nacional deve equilibrar e explorar as potencialidades geoestratégicas 
dos seus vectores primordiais (o Mar, a CPLP, a Diáspora, o valor da Língua 
portuguesa), sem nunca delegar soberania.
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                1. Introdução

O termo estratégia, com origem grega no vocabulário da guerra enquanto 
ciência e arte militar para combater e derrotar militarmente uma vontade política 
hostil, é hoje entendido como a concepção, conduta e finalização, com êxito, 
desejavelmente, das acções necessárias para atingir um objectivo pré definido no 
vastíssimo campo das actividades humanas. A restrita definição “ da ciência/arte 
de empregar as forças militares para atingir os objectivos fixados pela política” 
evoluiu para o conceito de estratégia total, defendido por eminentes estrategistas 
desde André Beaufre, como sendo a ciência/arte da utilização da coacção, seja ela 
militar, de politica interna, diplomática, económica, psicológica, ou outras, para, 
mesmo num ambiente de resultados incertos, face à oposição, incontornável pelos 
métodos pacíficos, de vontades políticas adversas, impôr a prevalência dos nossos 
interesses derrotando os opositores.

Independentemente da generalização e aceitação do significado do termo no seu 
sentido mais amplo, os homens de Estado não devem, ou não podem, deixar de ter 
presente este conceito de estratégia total, mau grado as reflexões dos matemáticos 
Nicolas Bernoulli e Pierre Rémond de Montmort, no início do século XVIII, 
Emile Borel e seus seguidores no século XX, terem conduzido o seu emprego 
no âmbito da economia, jogos de sociedade, enfim, qualquer actividade onde 
intervenham lógicas de pensamento opostas, ou muito diferentes, e sequentes 
acções de realização.

A visão estratégica que se apresenta aponta para resultados de longo prazo, em 
consequência das acções praticadas na actualidade e com base no conhecimento 
do presente. Em sentido restrito significa a projecção da caracterização das 
operações e das forças militares no futuro previsível, no âmbito de um planeamento 
estratégico. Neste documento esta ideia é mais abrangente, na medida em que 
dá ênfase a factores condicionantes de várias ordens na utilização da força 
para alcance de fins políticos. Dado que o termo estratégia tem sido objecto 
de entendimentos variados, na linguagem vulgar, importa desde já referir que 
neste documento se lhe atribui um significado próprio. De uma maneira muito 
simples poderemos dizer que a estratégia constitui a forma como se atingem fins 
num quadro de oposição ou de conflito; esta qualificação contextual pressupõe 
uma gradação de acções desde a definição ou o reforço da vontade de afirmação 
legítima, ao exercício de influência para a convergência de posições entre 
competidores, adversários ou potenciais inimigos, ao lançamento de medidas de 
coacção utilizando os mais diversos instrumentos ao dispor do Estado, sendo que 
o último instrumento consistirá na utilização da força de forma potencial ou real. 
O alcance destas medidas pode ter um efeito dissuasor ou preventivo, ou, em 
última análise, resolutivo. A estratégia vai muito para além da elaboração de um 
plano, ao contrário do que muitas vezes é referido.

As Ciências Militares no âmbito do seu objecto nuclear, que é estudar e desenvolver 
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a participação militar na garantia da defesa nacional, designadamente a génese dos 
sistemas de forças, o ciclo de vida dos sistemas de armas, os valores institucionais, 
a estratégia militar, a conduta das operações e a táctica, contemplam outras 
matérias relacionadas com os contextos físicos, políticos, económicos e sociais. 
Estes contextos são analisados segundo duas perspectivas: a das vulnerabilidades 
e a das capacidades. O ambiente estratégico compreende não só a componente 
física, mas também as ameaças e riscos, para além das capacidades totais e a 
vontade de quem se defende.
Em documento anterior, a Secção de Ciências Militares equacionou os factores 
determinantes na relação entre os Órgãos de Soberania e a Instituição Militar desde 
tempo de paz até à situação extrema de guerra. O presente documento insere-se 
no mesmo quadro de preocupações e pretende ser mais abrangente, incluindo 
uma breve análise sobre os factores estratégicos de âmbito social e político, no 
quadro da situação nacional e internacional, assumindo a prevalência do esforço 
preventivo de conflitos violentos, esforço que poderá incluir a potencialidade do 
uso da força militar numa posição dissuasora ou de construção da paz.
Para além da necessidade de se saber como, e com que meios se defende 
militarmente a Nação, é preciso saber o que se defende e que passos se deverão 
seguir a montante do planeamento e da execução das medidas de defesa militar, 
envolvendo outros meios e processos. Alguns sectores políticos e académicos 
defendem a tese da eficácia das medidas de prevenção dos conflitos violentos, 
assim como acreditam que nos casos extremos e raríssimos de falha dessas medidas 
(quando um Estado Liberal se vê na circunstância de enfrentar um Estado não 
liberal, segundo esses autores) o processo da gestão de crises dará a garantia total 
num patamar pacífico, ou de muito baixa violência; apesar de este cenário ter 
expressão real em largas áreas do Mundo Ocidental, desde há um longo período, 
não pode haver garantias de que assim continue no futuro. Por outro lado, 
verifica-se que os valores e interesses são em algumas circunstâncias relativizados 
por ausência de afirmação consequente, e de capacidade dissuasora credível; 
dentro da flexibilidade que a interdependência exige, existem valores e interesses 
que não poderão ser postergados, sob pena da extinção da unidade política que 
os não consiga sustentar. Em muitas zonas do Mundo verificam-se, ao contrário, 
elevados níveis de violência sem que sejam disponibilizados meios necessários 
para a sua contenção, e a universalização de valores, a que deveria corresponder 
um grande empenhamento dos mais fortes da comunidade internacional para 
abnegadamente resolverem essas situações, não passa de um mito. Contudo, 
tendo em conta alguns dos aspectos da globalização, designadamente as entropias 
que uma situação local pode induzir no sistema internacional, e os efeitos 
miméticos que as comunicações globais podem provocar, a defesa nacional 
pode ter um alcance geográfico para além do território pátrio, o que poderá 
exigir o envolvimento militar em zonas distantes, que além de cumprir valores 
universalistas relacionados com a paz, reforça a imagem nacional e logo o seu 
reconhecimento como actor credível, o seu poder e a sua segurança.
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Uma das questões que frequentemente vem a debate é a da capacidade dissuasora 
autónoma. Para preservar valores e interesses próprios, cada País desenvolve uma 
capacidade de dissuasão que tem correspondência com aqueles valores e interesses, 
no pressuposto de que não se poderá entregar a terceiros a defesa de um objecto que 
diz exclusivamente respeito a esse País. Para optimizar capacidades e para garantir 
objectivos comuns que entretanto se tenham identificado, os Países recorrem às 
alianças, existindo, no entanto, uma divisão entre responsabilidades nacionais e 
responsabilidades da aliança associadas aos objectivos comuns. Ao nível da opinião 
pública surge com alguma frequência a ideia de que, pelo facto de pertencermos a 
uma aliança teremos a nossa defesa garantida; a História (e os termos estatutários 
das alianças actuais) tem demonstrado que não é assim. Adoptar esta ideia como 
princípio político é declarar uma situação de dependência, a resignação de Estado 
falhado. No jogo das interdependências que adiante se irá propor, a posição de 
partida é sempre a da existência de uma capacidade dissuasora autónoma a que 
corresponde um dado nível de afirmação. Esta capacidade, que pode assumir 
uma caracterização alargada, desde o plano da ética ou da moral, da vontade, 
até ao sistema de armas, significa que quem quiser desenvolver uma estratégia 
de agressão para impor a sua própria vontade e impedir o prosseguimento de 
valores e interesses legítimos terá os custos correspondentes àquela capacidade e 
que deverão ser, por princípio, incomportáveis ou não compensadores. 

Em termos de prevenção de conflitos importa ter presente que este processo 
consiste na criação de condições que minimizem as clivagens, e que delimitem 
(coajam) a acção dos actores num quadro pacífico, de negociação, o que pode 
implicar, entre medidas de vária natureza, a presença e a actuação da força. 
Por outro lado, a defesa nacional segue um processo contínuo, desde a cultura 
dos valores nacionais e a afirmação consequente do Estado até ao emprego, em 
última instância, da força militar, seja sob a forma potencial, ou de dissuasão, 
seja sob a forma real, em operações. A Instituição Militar cultiva e inculca aqueles 
valores aos seus elementos, que por eles combatem até ao sacrifício da vida, no 
pressuposto da sua partilha pela sociedade; neste particular, não pode haver 
dissonância entre sociedade e Instituição Militar, ainda que se admitam variações 
de comportamento por razões de eficácia em ambientes diferentes, mais difusos 
ou ambíguos numa situação, claros e determinantes no caso da aplicação militar. 
Por outro lado, a força militar necessita do apoio de retaguarda, em operações ou 
em estado de prontidão, mesmo nos casos em que não se considere a aplicação 
de um conceito de guerra total. Por estas razões, importa que a força militar 
(não mercenária) conheça os aspectos essenciais que caracterizem o estado da 
sociedade a que pertence, e comungue dos seus fins políticos, pois só assim poderá 
compreender o alcance dos objectivos militares que lhe são determinados, e o 
apoio moral, para além do material, com que poderá contar – muitas guerras 
perdem-se na retaguarda pela não observância deste princípio.
A análise a fazer no âmbito das Ciências Militares é obviamente multidisciplinar, 
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no sentido em que se recorre a uma gama discricionária de disciplinas, para 
delas se extraírem as matérias que possam servir ao objectivo pretendido, sem 
que sejam criadas novas ideias no âmbito dessas disciplinas, ou do seu inter-
relacionamento, o que decorre do próprio conceito de multidisciplinaridade. A 
finalidade desta análise visa dar a conhecer a realidade que é objecto de defesa e 
os comportamentos ou acções colectivas que possam constituir vulnerabilidades 
ou capacidades, na sua mais ampla generalidade.

Daqui que a reflexão seja determinada segundo uma perspectiva estratégica 
alargada, que significa a definição de um fim político, a assunção de dificuldades 
e obstáculos, de reacções externas e de preocupações internas, eventualmente de 
intenções mais ou menos hostis, ou prejudiciais aos interesses nacionais, assim 
como de acções para as contornar, resolver ou enfrentar. Mais concretamente, 
impõe-se uma discussão sobre fins e objectivos, sobre meios ou sobre poder, 
no pressuposto que a interpretação dos desígnios, a definição de objectivos, a 
construção de projectos, sejam conformes com os meios efectivamente disponíveis 
para a sua realização e com a vontade de concretização; por outro lado, é preciso 
ter em conta que são estas metas que devem tornar em realidade as capacidades 
potenciais e que devem gerar novos meios em resultado deste exercício; este ciclo 
entre objectivos e capacidades, entre potencialidade e realidade, é fundamental para 
um pensamento estratégico consequente. Por outras palavras, serão as aspirações 
legítimas que darão orientação para a criação ou para o desenvolvimento dos 
instrumentos de poder que lhes poderão dar corpo, e por outro lado será o nível 
possível do poder que condicionará as expectativas. Existe aqui a necessidade 
de um conceito de limite, em termos de poder, o que condiciona as aspirações; 
na prática este limite absoluto requere ponderação cuidada na medida em que é 
determinada por factores materiais e mentais, da ordem da vontade (vontade na 
legitimação de objectivos, vontade na prossecução desses objectivos – aquilo que 
é considerado fundamental deverá justificar todos os sacrifícios e empenhamentos 
aumentando assim o nível do poder). Não se deve cair na resignação da inferioridade 
com o argumento da falta de recursos, nem na megalomania de objectivos sem 
cuidar de saber se os meios estarão disponíveis para os realizar; pelo contrário, 
a atitude correcta deverá ser fixar aspirações legítimas, organizar os meios de 
forma inteligente para que possam produzir as capacidades necessárias, calcular 
limites e ajustar aspirações. Em qualquer caso, será preciso ter em conta que os 
empenhamentos generosos dos cidadãos, dos grupos e das instituições constituem 
os contributos mais importantes no cálculo dos recursos ou das capacidades 
nacionais, exigindo inteligência para os saber orientar. Daqui que seja de extrema 
importância a gestão das percepções quanto à natureza dos obstáculos, dos riscos 
e das ameaças, e também à natureza das oportunidades que abram caminhos 
mais expeditos para a realização de objectivos – muitas vezes desvalorizam-se 
as ameaças e riscos com base em utopias, em votos piedosos para não se querer 
assumir os encargos de as minimizar, dada a incerteza da sua concretização 
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dentro do ciclo do regime político, ou por se acreditar que a situação de perigo é 
valorizada por corporações que extraiam vantagens desse facto. 

Finalmente, não se pode ignorar a equação das vulnerabilidades, na medida em 
que representa insuficiência no prosseguimento de uma acção concreta, ou na 
prevenção e superação dos riscos e ameaças. O processo de negociação é mais 
difícil para um actor vulnerável, não sendo despiciendos os problemas de imagem 
ou de credibilidade; em todo o caso, o reconhecimento das vulnerabilidades tem 
sempre que ser entendido com a finalidade de orientação de esforços para a sua 
eliminação ou minimização, e não numa atitude de resignação insuperável.

Apesar das correntes idealistas existentes nas sociedades do tempo presente, não 
deveremos eliminar a consideração do Estado como actor principal nas relações 
internas e externas, e o reconhecimento de um interesse nacional acima dos 
interesses particulares das corporações ou dos sindicatos na escala de prioridades. 
Para além disso, será necessário exigir a valorização das competências técnicas 
no processo de decisão política, para se alcançarem soluções realistas não 
influenciadas por processos emocionais típicos do conflito político. 

É sabido que os problemas internos têm continuidade no exterior, de forma 
transversal, e os problemas internacionais têm impacto imediato na situação 
interna, donde a proliferação de actores, de instrumentos, e de acções de influência 
que afectam o processo de decisão nacional, ao nível do Estado. Esta situação 
exige a consideração de factores que, não sendo novos, requerem uma acuidade 
especial na análise estratégica, como sejam por exemplo a questão da coesão 
nacional ou da governança.

A defesa nacional que se traduz nas medidas para garantir a segurança da Nação, 
actuando de forma dissuasora em termos permanentes, e como último recurso na 
resolução de questões vitais para garantia do interesse nacional, utilizam meios 
e processos que têm continuidade ou sobreposição com meios e processos da 
sociedade civil, continuidade ou sobreposição que deverão ser cuidadosamente 
ponderadas; é o caso, entre muitos outros, do que se designa na sociedade civil 
como guerra de informação. Assim como na génese das sociedades políticas a 
Instituição Militar foi considerada como seminal, também hoje, nas situações 
críticas que atravessamos, deveremos pensar na eventualidade de uma ligação 
mais forte com a sociedade civil, nos mais diferentes domínios. Relacionada 
com esta questão está, por exemplo, a possibilidade de execução de acções de 
apoio à sociedade civil – se a Instituição Militar deverá estar preparada para o 
mais, que são as acções de última instância onde poderá imperar o caos, deverá 
estar preparada para o menos, nas áreas da segurança ou em casos específicos de 
desenvolvimento, desde que este menos não prejudique minimamente o mais, de 
forma imediata ou a prazo. Esta situação poderá surgir fora dos casos de excepção, 
em termos de supletividade de missão e sem prejuízo da missão primária, como se 
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disse; em qualquer caso, o carácter da Instituição Militar como pilar fundamental 
do Estado nunca poderá ficar em causa com estas acções.

              2. A coesão nacional como factor estratégico

Em regimes democráticos, a eficácia da unidade política pressupõe a existência de 
uma coesão nacional forte, por razões evidentes. Por isso se justifica apresentar 
de forma sintética a discussão teórica sobre os valores nacionais, a soberania 
nacional, a independência nacional, a segurança nacional, e a cultura de defesa e 
sua necessidade.

Os valores da Nação correspondem ao cimento das ligações entre o colectivo, 
os grupos e os indivíduos para a realização dos fins políticos e morais, onde 
a dignidade humana ocupa o primeiro lugar. A experiência da interacção vai 
consolidando os valores permanentes e recriando novos valores, suscitados 
pelo contexto, reforçando assim a base do processo de identificação. Os valores 
nacionais correspondem a uma obrigação moral de preservação do legado 
pátrio nos seus elementos fundamentais, à manutenção de uma cultura para a 
consolidação de um colectivo que se assume como sendo de cada indivíduo e 
que corresponde a uma dada forma de vida e, idealmente, a um nível elevado de 
confiança entre todos os seus membros.

Os valores da Nação condicionam os comportamentos dos cidadãos, na medida 
em que forem racionalmente assumidos ou sentimentalmente interiorizados, 
no pressuposto dum conceito de liberdade individual que respeite os círculos 
de liberdade dos outros ou do conjunto a que se pertence. Este conceito de 
liberdade só será possível se for individualmente assumida alguma auto restrição, 
resultante da tomada de consciência daqueles valores e das esferas de liberdade 
dos indivíduos, numa ponderação equilibrada entre direitos e deveres. Os valores 
implicam sacrifício individual e colectivo, solidariedade, definição e aplicação de 
regras éticas e morais, e também orgulho de pertença, satisfação pela promoção 
conseguida, tudo em nome de uma unidade, no pressuposto que essa unidade 
é de cada um que por ela luta. A sustentação das bases da cultura de valores 
implica a existência de uma vontade colectiva para cumprir um desígnio 
nacional, para salvaguardar a ética da relação e os princípios morais subjacentes, 
a solidariedade, para salvar a dignidade humana, o sacrifício pelo colectivo, 
a coragem para enfrentar os perigos, tudo tendo em vista a realização do ser 
humano individualmente considerado. O facto de existir um conjunto de valores 
nacionais, dá muito mais sentido à associação da soberania nacional à cidadania. 

A soberania nacional corresponde à capacidade autónoma de sustentação dos 
valores nacionais, de ser como se quere ser, à capacidade própria de definir e 
materializar o seu destino, isto é, de definir e prosseguir os seus objectivos de 
forma ordenada, sem interferência não consentida de outros poderes. A soberania 
da Nação requere um reconhecimento pelas outras Nações, para a sua legitimação 
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útil, de acordo com princípios universalmente aceites.

A soberania nacional entende-se segundo um sentido endógeno, isto é, virado 
para o interior da sociedade, e um sentido exógeno virado para o sistema 
internacional. No primeiro caso trata-se de um conceito que resulta da consciência 
de necessidade de uma autoridade superior que defina e regule os espaços de 
liberdade dos cidadãos que pertencem à sociedade política em apreço, de acordo 
com a vontade do conjunto dos cidadãos, que garanta a ordem necessária à vida 
colectiva e individual. Esta autoridade do Estado emana da Nação, e é legitimada 
pela faculdade de saber interpretar a vontade colectiva, é personalizada num 
poder capaz de atingir os objectivos colectivos da segurança, do desenvolvimento, 
do bem estar, da justiça, assim como de incentivar a cultura dos valores nacionais. 
Naturalmente que, como já se deixou entender, uma ponderação exagerada 
do lado colectivo em prejuízo do cidadão, conduz à eliminação da liberdade 
individual e à restrição total dos direitos dos cidadãos, aos totalitarismos, e uma 
ponderação inversa com a ausência ou fraqueza do poder político conduz ao caos, 
igualmente à negação de liberdade e de protecção de direitos. É hoje claro que 
a experiência da globalização não tem conduzido a uma uniformização cultural 
dos seres humanos, independentemente da aceitação de um código universal 
de salvaguarda dos direitos humanos, embora com interpretações diferentes na 
aplicação; ou seja, a globalização não tem esbatido os valores nacionais, e tem 
conduzido a um maior respeito da soberania nacional, apesar dos esforços e dos 
resultados pontuais que aparentemente seguem num sentido universalista – em 
caso de crise global faz-se apelo aos Estados para resolver a situação. O direito 
de ingerência, assim como a operação humanitária, é reclamado em situações 
extremas onde se reconhece comprovadamente a falência do Estado, ou em 
determinadas relações de poder, isto é, onde deixou de existir soberania. Dito de 
outra forma, o conceito de soberania nacional não está em crise, nem em vias de 
desaparecimento ou de se tornar irrelevante. É certo que existe no interior dos 
Estados pós modernos, em situação normal, um outro tipo de força que enfrenta, 
aparentemente, o poder dos Estados, e que é a relevância do cidadão acima da 
Nação; contudo, em situações de crise esta relevância esbate-se. A soberania 
nacional é um requisito fundamental para a manutenção da identidade nacional, 
e este conceito mantém toda a actualidade; os bilhetes de identidade dos cidadãos 
são e continuarão a ser nacionais e não universais. 

A soberania nacional, na sua expressão externa, está relacionada com a 
autonomia política, com a recusa de interferência não autorizada do estranho. 
É uma demonstração, face ao outro, duma dada forma de estar e de viver. Por 
outro lado, o reconhecimento das soberanias é um requisito fundamental para a 
continuidade do sistema internacional. A reclamação idealista de valores universais 
que anulassem por completo os valores particulares de cada cultura nacional, não 
tem vingado nem se estima que venha a produzir mudanças significativas neste 
aspecto. 
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O Estado Nação continuará a ser o actor central da cena internacional, vendo a 
sua acção diversificada e a ser, em permanência, negociado e influenciado pelas 
organizações internacionais, supranacionais, transnacionais, não governamentais, 
algumas das quais poderão assumir carácter perverso para a manutenção dos 
Estados.

Em relação a estas questões, existem duas visões do Mundo típicas, uma mais 
centrada no indivíduo e que não considera o problema da segurança nacional, 
acreditando que a harmonia entre unidades políticas (e em entre estas e os 
indivíduos) já está garantida pela implantação do sistema democrático e liberal, 
outra dando mais importância às questões do poder acreditando na possibilidade 
do conflito. A primeira visão considera que o governo mundial está muito 
próximo, ou já é realidade para as questões essenciais, a segunda não acredita 
nessa possibilidade, por princípio e por ineficácia óbvia, assumindo o governo 
das Nações como única via para o alcance de metas mundiais.

A visão realista da segurança pressupõe a possibilidade de ocorrência de situações 
extremas, extraordinárias, naturalmente raras mas decisivas, no exercício da 
política. Esta atitude assume a guerra como possibilidade, independentemente 
dos factores de apreciação de ordem moral. Na visão idealista, assume-se que 
estamos no fim de um processo histórico de confrontação, e a dar início a uma 
nova paz perpétua, na medida em que os motivos que conduziram a guerras, 
no passado, como por exemplo as ameaças à soberania, à independência, à 
integridade territorial, o totalitarismo e outros, já não têm justificação porque 
estas questões estarão definitivamente resolvidas, e que os conceitos de liberdade 
profundamente arreigados nas sociedades pós modernas asseguram o processo da 
negociação pacífica em todas as situações. 

A questão da prontidão militar, que no conceito clássico constitui elemento 
fundamental de dissuasão, de prevenção da guerra e de construção da paz, tem 
vindo a ser esquecida neste período de paz no mundo ocidental. É óbvio que a 
prontidão militar é permanente porque os objectivos nacionais são permanentes, 
não se suspendem com as conjunturas, e porque a capacidade militar não se 
improvisa; os que não querem aceitar esta evidência parece quererem fazer 
esquecer a História, nesta matéria, e enviesar o raciocínio lógico relativo aos 
conceitos de segurança e defesa. 

A noção de independência confunde-se com a de soberania; entende-se como a 
condição em que o poder legítimo mantém a soberania nacional face ao exterior; 
implica a existência de vontade e de instrumentos para atingir e manter essa 
condição, cuja via poderá ser a negociação ou o confronto. Quando um Estado não 
consegue definir e prosseguir nos seus próprios objectivos, a interferência externa 
virá ocupar este vazio, em termos ostensivos ou dissimulados, com outros valores. 
A primeira acção de independência será o fortalecimento da Nação, em todos os 
seus aspectos, desde a cultura, o estímulo à auto-estima, o desenvolvimento da 
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autoridade legítima do Estado, até à existência dos sistemas de forças aptos para 
as situações dramáticas de atentado à existência nacional. Manter a independência 
tem implícito um exercício permanente com a utilização de todos os instrumentos 
disponíveis, para evitar a falência do Estado ou a situação caótica não tolerada pela 
comunidade internacional. As Nações, representadas pelos Estados, continuam a 
ser as unidades políticas que sustentam o sistema mundial.  

A posição defendida por alguns de que a noção de independência nacional 
é anacrónica, com o argumento de que a globalização obriga a um exercício 
exclusivo de interdependências, resultando daqui que nenhum País poderia ser 
independente, parece não ter correspondência no Mundo real. Sendo verdade 
que a interdependência é um exercício inteligente, típico dos nossos dias, pelo 
menos na intensidade, cada um dos países envolvidos neste exercício joga com 
o seu próprio poder negocial para obter resultados que venham ao encontro dos 
seus interesses. Não existe uma mão invisível que faça a distribuição equitativa 
de recursos, sem esforço dos participantes, e a interdependência significa troca 
(positiva e negativa) equilibrada em função das capacidades de cada um – quem 
não tiver disponibilidade para a troca remete-se ao isolamento (que pode ter, por 
hipótese, aspectos teóricos positivos, na medida em que preserva valores próprios, 
se existirem capacidades próprias para a sobrevivência) ou torna-se dependente e 
caminha para a falência; o sistema internacional tem dificuldade em conviver com 
Estados falhados na medida em que se possam considerar como plataformas para 
o lançamento de iniciativas desestabilizadoras do sistema. 

Conforme já foi referido, o conceito de segurança tem sido objecto de debate, 
protagonizado por autores e grupos, com posições radicalmente diferentes. 
Designadamente há quem considere a segurança circunscrita às questões 
económicas ou do bem-estar, da equidade e da justiça, e quem tenha uma visão 
mais abrangente que, sem descurar aquelas questões atribui como prioritário o 
condicionamento dos actores através de medidas cooperativas ou de coacção 
que criem espaços de liberdade. Em termos de segurança nacional deveremos 
considerar o Estado como objecto referente, integrar a ameaça externa com os riscos 
internos, considerar os elementos ameaça, perigos e urgência com a sua dinâmica 
própria, e como vectores de segurança, assim como contemplar a dimensão 
militar e a acção coerciva como última instância na resolução dos desequilíbrios 
em matéria de segurança. Os defensores da posição idealista, afirmam que as 
ameaças actuais são a fome, a desertificação, as epidemias, a pobreza, o crime, 
a guerra civil. Embora estas situações produzam baixas elevadas e graus de 
sofrimento muito intensos, não é lógico admitir que resolvidas estas situações de 
insatisfação material nas pessoas, que são reais em muitas áreas do globo, estejam 
resolvidos os problemas da segurança global. Em primeiro lugar, porque não há 
desenvolvimento sem segurança, porque aquele pressupõe engenho e confiança 
entre todos os agentes envolvidos. Em segundo lugar, porque as situações de maior 
desespero ocorrem em regiões onde o Estado falhou, ou nunca chegou a existir, 
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como autoridade reguladora e com os meios para conter a violência latente. Em 
terceiro lugar, não está demonstrado que sejam as vítimas daquelas situações que 
tomem a iniciativa de desencadear os conflitos violentos, dado que, infelizmente, 
estes actores atingiram um estado de resignação sobrando-lhe apenas forças para 
a sua sobrevivência física. Parece-nos que a realidade não tem correspondência 
com este discurso optimista. Os problemas relacionados com as insuficiências de 
muitos milhões de pessoas não se resolvem sem autoridade competente, eficaz 
na distribuição da riqueza e na administração da justiça, e isenta da corrupção, 
e sem a participação das pessoas activas que fazem parte desse conjunto - tal não 
significa que o Estado não deva evoluir para formas que possam dar uma melhor 
resposta aos problemas da segurança. 

Num outro plano, a ameaça à segurança nacional tem sido definida por alguns 
autores como uma sequência de acções ou de eventos que se admite afectarem 
drasticamente a qualidade de vida dos habitantes de um Estado, ou que restrinjam 
significativamente a gama de escolhas políticas disponíveis e favoráveis aos 
governos ou instituições dentro dos Estados.

Numa perspectiva realista, a segurança objectiva é alcançada quando os perigos 
colocados por ameaças, desafios, vulnerabilidades e riscos relevantes são, de 
facto, evitados, prevenidos, geridos, mitigados pelos indivíduos, pelos grupos 
sociais, pelo Estado, ou por agências regionais ou globais internacionais. Em 
qualquer caso, os factores subjectivos influenciam as percepções de segurança, e 
estas dependem das visões do mundo dos respectivos actores.

O conceito clássico de segurança que significava a protecção da integridade 
nacional e territorial contra ameaças militares, expandiu-se, contemplando novas 
questões e novos actores para além do Estado, e novas formas como a segurança 
cooperativa e a segurança humana. Alguns autores consideram cinco sectores 
em que a segurança se desdobra: o militar, o político, o económico, o relativo à 
sociedade e o ambiental.

As preocupações de segurança vão muito para além das fronteiras dos Estados. 
Qualquer medida de segurança nacional pode ter um impacto na segurança 
de outras nações, tornando quase impossível desenhar uma linha clara entre 
segurança nacional e segurança internacional. A sociedade globalizada pode 
ter vantagens mas também torna os estados mais vulneráveis devido ao grande 
número de interesses que têm dentro e fora das suas fronteiras; nenhum governo 
poderá deixar de ter em consideração o que se passa no seu exterior. A mobilidade 
acrescida das pessoas, das mercadorias e do capital também inclui a mobilidade de 
riscos e ameaças, isto é, a instabilidade e a insegurança não param nas fronteiras 
sendo portanto difícil, em certas circunstâncias, distinguir entre segurança interna 
e internacional o que pode significar um aumento do espaço de segurança de cada 
Estado. Este conceito está ligado à relação entre desenvolvimento e segurança, 
isto é, existe uma relação estreita entre a segurança dos Estados europeus e o nível 
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de estabilidade e desenvolvimento tanto nas regiões vizinhas como nos países 
mais afastados. É interesse nacional participar na promoção da estabilidade em 
todo o Mundo, na medida em que essa acção possa estar relacionada com a sua 
segurança.

Embora não se possa excluir a possibilidade da confrontação militar clássica, no 
momento actual a probabilidade da ameaça mais importante provir de outros 
Estados é relativamente baixa. Os actores transnacionais não estatais, apoiados 
ou não por alguns Estados, na forma de criminosos altamente organizados e 
violentos, e terroristas, são os novos inimigos. Estes grupos manifestam-se de 
acordo com os efeitos pretendidos no âmbito interno ou internacional e têm 
capacidade para criar redes que não têm em conta as fronteiras nacionais. Os 
terroristas constituem o exemplo clássico da ameaça assimétrica – empregam uma 
estratégia de forma a atingirem o seu inimigo de surpresa e usam tácticas não 
convencionais; podem usar armas de destruição maciça, desencadear combates de 
grande intensidade em áreas urbanas e lançar ataques contra os pilares do Estado 
e contra as populações. Os agitadores sociais profissionais têm por objectivo 
acentuar clivagens adormecidas, e porventura resolvidas no passado, fazer 
subir o patamar da violência e envolver forças que poderão provocar situações 
extraordinárias, por polarização artificial ou forçada de determinados actores.

Entende-se nalguns sectores, que a segurança não pode ser apenas deixada às 
Forças Armadas; por outro lado, as Forças Armadas adoptam muitas vezes 
novos papéis de carácter eminentemente civil, e as forças policiais são chamadas 
a desempenhar funções essencialmente militares. É preciso no entanto clarificar 
esta situação, muitas vezes entendida com preconceito – as Forças Armadas são 
sempre reserva para as situações de grande nível de insegurança, quer ela seja 
produzida por agentes externos, internos ou por fenómenos naturais; para isso 
deverão estar preparadas e dotadas dos sistemas que possam intervir eficazmente 
nas situações mais dramáticas, no pior caso possível, sendo o seu envolvimento 
real apenas ditado pelo nível de insegurança ou de perigosidade a definir 
pela entidade competente para o efeito, caso a caso. A situação actual, nesta 
matéria, exige uma reflexão muito profunda, que poderá ter efeitos não só de 
âmbito estratégico mas também de outras naturezas, incluindo as consequências 
sociológicas e organizacionais. 

Alguns autores consideram dois tipos de insegurança: a que é resultado da 
percepção de ameaça e a que é resultante da percepção de risco. A ameaça é 
uma situação onde estão presentes três elementos: um actor identificável, a 
percepção de que tem intenção agressiva e a crença ou o cálculo de que este 
actor tem capacidades para concretizar as suas intenções, no todo ou em parte. 
Quando não existem ameaças visíveis, quer seja por ausência de intenções hostis 
ou por falta de capacidades desses actores para afectar a segurança, os Estados 
podem contudo enfrentar riscos à segurança. As ameaças podem no entanto estar 



24 Sociedade de Geografia de Lisboa

escondidas, e irromper intempestivamente, o que implica uma análise cautelosa 
das condições que as poderão gerar. Na sociedade de riscos, os perigos podem 
resultar do produto das nossas próprias acções e não serem apenas atribuídos 
a forças que nos são estranhas. Vai-se criando o entendimento que nem todos 
os desafios à segurança deverão ser considerados como ameaças, dado que nem 
todos afectam a identidade, as estruturas básicas ou as funções vitais dos Estados; 
por outro lado, os riscos podem tornar-se ameaças se não forem prevenidos em 
tempo – basta para isso que surja inopinadamente um actor que tire partido dessa 
situação. Enquanto no caso das ameaças a probabilidade de se ser afectado é 
imediata, os riscos emergem de situações que aparentemente não resultariam em 
agressões ou danos, em que os actores eventualmente intervenientes não teriam 
a intenção clara de agredir outras entidades. Contudo, os riscos podem minar a 
segurança numa dada região. A natureza das ameaças de hoje não é iminente, 
directa e certa, ao contrário do que acontecia no passado. Tudo isto faz criar 
determinadas convicções quanto à problemática da segurança e defesa, que nem 
sempre estarão conformes com a realidade, ou pelo menos podem simplificar 
demasiado essa realidade.

A primeira arma do sistema de defesa da Nação, para ganhar e manter a sua 
independência, é a cultura de defesa, que consiste na partilha de ideias e de 
sentimentos sobre o quê, o porquê, o para quê, o como, o com quê da defesa. A 
cultura de defesa encerra duas vertentes sendo uma estrutural e outra ideológica. 
A primeira diz respeito aos meios e aos modos da defesa nacional, a segunda 
refere-se às crenças e atitudes sobre a realidade da relação do Estado com os 
cidadão e da relação entre Estados. É desejável que cada cidadão tenha uma ideia 
sobre o destino dos recursos nacionais atribuídos à defesa nacional, qual é a 
estrutura da defesa, os meios e as formas de fazer a guerra quando em última 
instância o Estado se confrontar com essa situação. 

Como se disse, a vertente ideológica consiste na partilha de crenças, de atitudes 
e de comportamentos pelos elementos da comunidade, relativos à aderência às 
instituições e seus valores, à preservação e reforço da identidade nacional, à 
percepção de ameaças e riscos e quanto às formas de lhes fazer face. 

Um aspecto particular da cultura de segurança e defesa é a antecipação das 
consequências de determinadas atitudes e comportamentos dos agentes políticos, 
assim como a vigilância e análise de situações de risco e de ameaça, e a tomada de 
medidas preventivas, reactivas ou de precaução, em conformidade.

As políticas de defesa nacional não resultam apenas da percepção sobre  
distribuições desequilibradas de capacidades entre actores internacionais, 
infracções às normas internacionais,  dilemas de segurança, exploração de 
oportunidades de acordo com a teoria das utilidades esperadas, mas também da 
influência dos consensos em torno de ideias que configurem valores sociais. Ou 
seja, as instituições nacionais e a cultura serão de grande importância na relação 
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internacional. Relacionada com esta questão está a diferença hoje encontrada na 
literatura entre “hard power” e “soft power”, significando o primeiro os recursos 
tangíveis, e as ameaças militares, diplomáticas ou económicas para influenciar o 
comportamento dos outros, e significando o segundo os recursos intangíveis que 
incluem a cultura, a ideologia ou a informação, utilizados de forma inteligente 
para influenciar, tomando como referência valores e interesses que enformem 
uma coesão nacional forte. 

       3. O objectivo do bem-estar nacional

Não cabe num documento desta natureza aprofundar minimamente os elementos 
fundamentais da Ciência Económica, em particular da Macro Economia. Contudo, 
a economia é determinante para uma análise estratégica, essencialmente por dois 
motivos: porque a economia é a base do poder nacional, e porque o seu estado 
representa um dado nível de bem-estar, e portanto um grau de satisfação ou de 
frustração dos indivíduos e dos grupos sociais. Sabemos que é a insatisfação, neste 
caso a material, que faz elevar o potencial de violência numa sociedade, a par de 
outros factores ou variáveis. Portanto, sem procurar explicações científicas do 
âmbito da Macro Economia, importa tecer considerações de senso comum sobre 
como se poderá entender o comando da economia, na perspectiva estratégica. 

A economia trata da criação de riqueza e da sua distribuição. Por sua vez a criação 
de riqueza é uma função de como o capital (entendido como o stock de bens de 
equipamento) e o trabalho se combinam naquilo que se designa por tecnologia, 
numa “função de produção” global. 

A riqueza gerada em cada ano, isto é, o total dos bens e serviços produzidos e 
postos à disposição das pessoas e das famílias, e das empresas e do Estado, mede-
se pelo “Produto”, habitualmente o PIB, Produto Interno Bruto, por ser medido 
adentro de fronteiras e ser global, isto é, incluir os equipamentos de substituição, 
que se destinam a manter inalterada a capacidade produtiva do sistema. 

Se ao PIB acrescentarmos aquilo que recebemos de exterior ou retirarmos aquilo 
que damos ao exterior, temos o Rendimento, que é a grandeza que mede a riqueza 
disponível de um sistema económico.

O grosso da riqueza disponível é consumido; o restante é poupado. Nem tudo o 
que o aparelho produz são bens de consumo: uma parte são bens que se destinam 
a produzir outros bens e serviços, os bens de investimento, cujo total acumulado 
define a capacidade produtiva dum sistema. Os bens de investimento são 
adquiridos com fundos não aplicados em bens de consumo, logo poupados, que 
são colocados à disposição dos investidores. À função económica que assegura a 
transferência dos fundos poupados para fundos investidos ou invertíveis chama-
se de “Acumulação”, e o conjunto dos agentes económicos que o asseguram 
chama-se de Aparelho Financeiro.



26 Sociedade de Geografia de Lisboa

Acontece ainda que, num sistema económico, o conjunto de bens e serviços que 
são produzidos não são os mesmos bens e serviços que são consumidos. Isto é, os 
sistemas económicos tendem a produzir a mais bens e serviços que eles produzem 
bem, mas que não desejam, para os trocar com vantagem por bens e serviços 
de que terceiros precisam mas que produzem mal, ou não produzem. Isto é, um 
sistema económico relaciona-se com o “resto do mundo” de forma a transformar 
uma dieta de bens produzidos numa dieta de bens consumidos. Este é o papel 
essencial do Comércio Externo.

O “resto do mundo” ou “Exterior“ tem ainda o papel fundamental de financiar 
um sistema económico, designadamente a sua função acumulação quando o 
sistema não é capaz de o fazer internamente. 

Um sistema económico deve gerir cuidadosamente alguns, poucos, equilíbrios 
fundamentais que garantem um “desenvolvimento económico” sustentado, 
sobretudo quando uma dinâmica de crescimento gera forças que continuamente 
os põem em causa. São eles: 

1. Garantir que aquilo que se consome mais aquilo que se investe, a 
chamada procura interna, não seja superior ao PIB. 

2. Assegurar que o rendimento nacional não seja inferior ao PIB, isto é, 
que não haja transferências líquidas de riqueza para o exterior. 

3. Assegurar que a procura interna não seja maior do que o rendimento 
nacional, de modo a evitar a pressão para financiar externamente o 
investimento para o desenvolvimento. 

Se em economias gigantes a dimensão do ”resto do mundo” é irrelevante, 1 ou 
2 % do PIB, podendo dizer-se que estas economias são auto reguladas, já nas 
economias pequenas onde o “resto do mundo” se faz sentir com peso, quer no 
comércio externo quer nas transferências privadas, as pressões para o desequilíbrio 
fazem-se sentir com uma força por vezes difícil de controlar. Assim:

a. Numa economia em crescimento as expectativas de consumo são 
iniludíveis, levando as pessoas e famílias a níveis de consumo para 
além daquilo que seria razoável. Neste contexto, ofertas de consumo 
do género “viaje agora pague depois” são simplesmente criminosas. 

b. Numa economia pequena a pressão para o investimento produtivo é 
grande a fim de aumentar a capacidade produtiva do sistema e a sua 
riqueza anual produzida, o PIB. 

c. As economias pequenas e progressivas são normalmente economias 
de imigração, levando a uma transferência razoável, e por vezes mais 
do que razoável, da riqueza nacional para o estrangeiro, diminuindo 
o rendimento face ao PIB. 
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d. As economias em crescimento e desenvolvimento são economias 
que tendem a ser dependentes da orientação do Estado, levando-o a 
desempenhar, no âmbito das suas funções básicas que são os pilares 
da soberania – autoridade única e máxima na esfera da administração 
interna, exclusividade das relações externas garantia da sua segurança 
– e designadamente na esfera social, funções cada vez mais generosas 
e a suprir muitas das necessidades básicas das populações, desde a 
saúde à educação, aos transportes, ao ambiente e defesa do território, 
e a muitas outras. Nestas condições o Estado tende a actuar como um 
factor de despoupança, levando ao aumento da procura interna sobre 
o PIB e sobre o rendimento e levando a pressões para o endividamento 
externo.

Estas pressões tendem a destruir os equilíbrios internos e são factores de instalação 
de crise, a luta contra a qual exige uma monitorização cuidada do processo de 
desenvolvimento económico, designadamente: 

Contenção dos consumos;

Aposta no investimento, privilegiando aquele com mais forte conteúdo tecnológico 
e, simetricamente, aposta na tecnologia, privilegiando aquela que vem incorporada 
nos bens de equipamento. 

Captação dos fundos dos imigrantes de modo a evitar a sua expatriação e permitir 
ao sistema financiar-se internamente.

Equilíbrio das contas do Estado, transferindo muita da sua generosidade para 
o sector privado. Acresce que o deficit orçamental ao aumentar a pressão dos 
consumos sobre o aparelho produtivo é provavelmente a causa dominante da 
inflação. 

4. Uma estratégia para o reforço da coesão nacional

Por razões que já se explanaram, a coesão nacional é um factor estratégico, e 
sobre ele deverá incidir uma estratégia nacional. É da teoria que a coesão social 
assenta em primeiro lugar no grau de consciência nacional, constituindo-se como 
condição necessária. Isto significa que o conflito político não violento, existente nas 
sociedades livres, deverá ter por limite superior o interesse nacional objectivamente 
considerado e democraticamente aceite. A gestão das expectativas quanto ao 
bem-estar, o sentimento de pertença, a cultura, a relação interna de poder e a 
sua legitimidade são outros factores que geram insatisfação colectiva, e com ela 
potencial de violência.  

Portugal atravessa uma crise muito grave, que não será apenas de natureza 
económica ou financeira, cujo desfecho poderá corresponder a uma mudança, 
a vários níveis, difícil de qualificar no momento presente. É necessário, ou no 
mínimo desejável, impedir que se reinicie o ciclo político descrito por Platão – 
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democracia, degradação das instituições democráticas, desordem, anarquia; 
reforço da autoridade, oligarquia, desigualdades sociais inaceitáveis; ditadura, 
instalação de motivações de liberdade, revoluções; democracia.

Compete aos agentes políticos a gestão das expectativas no sentido de as ajustar 
à projecção das capacidades, sem prejuízo da consideração de que a expectativa 
constitui um estímulo para a criação de capacidades, dentro de limites realistas. 
A governação produz os melhores resultados se existir competência técnica a 
sustentar a decisão política, sentido de Estado, estabilidade política e legislativa.

A estabilidade legislativa significa adequação das leis à realidade da sociedade, 
sendo desejável obter a maior aderência dos cidadãos e dos agentes económicos, 
sociais e políticos, assim como vigência duradoura das leis, de forma a permitir aos 
governados uma previsão das suas actividades, uma capacidade de planeamento 
realista, em função das circunstâncias. A ânsia de produção legislativa, num 
quadro acelerado de reformas, quase revolução, pode ter efeitos perversos que 
haverá que ter em conta, em especial porque pode afectar o objectivo da confiança 
e a complexificação da interpretação das leis. 

É sabido que nos Estados não totalitários o papel da lei é o de permitir que se faça 
tudo o que não for considerado proibido ou condicionado, dentro dos limites 
éticos e morais, sendo um instrumento para a definição dos espaços de liberdade 
dos cidadãos e das organizações. Neste sentido, é importante que a legislação 
seja clara, de interpretação inequívoca, na sua máxima extensão possível; a 
complexidade conduz facilmente a situações de injustiça social, na medida em que 
não é possível atribuir os mesmos recursos a todos os cidadãos ou organizações 
para a defesa dos seus direitos legítimos, designadamente no julgamento das 
acções concretas.

Em qualquer sociedade a família representa um papel fundamental na protecção 
e socialização dos seus membros, criando laços culturais para além dos laços de 
sangue. Acontece que as sociedades do tempo presente colocam novos desafios à 
família, dificultando o desempenho do seu papel tradicional e facilitando a sua 
desestruturação. Se este pilar fundamental se quebrar a Nação ficará muito mais 
fraca, donde a necessidade do poder político criar as condições para que esta 
situação se inverta, facilitando o melhor desempenho do papel social das famílias. 

Nenhuma sociedade política será sustentável em revolução permanente, e talvez 
seja por esse facto que às revoluções sociais e políticas se têm seguido períodos de 
ditadura ou de autocracia. A consideração de uma sociedade como laboratório de 
ideias tem os limites que um dado nível de estabilidade recomenda, determinado 
por avaliação política. O que se espera da governação, na vertente interna, é que 
esta garanta padrões elevados de equidade entre os cidadãos e os sectores sociais, 
facilitando igualdade de oportunidades, justiça social, distribuição proporcional 
dos sacrifícios e dos benefícios, transparência de processos, promovendo estímulos 
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às actividades associadas ao progresso. 

A cultura dos valores nacionais, onde se inclui, entre outros, o respeito e a 
salvaguarda do legado pátrio, a identificação com um colectivo, a solidariedade 
entre os membros da sociedade, a justiça, a dádiva pelo conjunto e por tudo 
que ele encerra, a igualdade de oportunidades, a obrigação e o reconhecimento 
do trabalho, resulta da formação dos cidadãos e da experiência da vivência em 
comum. A coesão nacional corresponde à consciência de partilha dos mesmos 
valores, no mesmo espaço e nas diásporas, e implica um exercício correcto do 
poder político e uma atitude de cidadania. A cidadania, que se apreende, se vive 
e se cultiva, assenta em grande parte no sistema educativo e na família. O Estado 
terá a responsabilidade de criar e manter um sistema educativo orientado para a 
formação das pessoas, para a inculcação dos valores nacionais, para o significado 
do respeito aos símbolos nacionais, para o reforço da cidadania, para além das 
componentes técnicas e científicas, onde a História Nacional merece papel de 
relevo. A coesão nacional traduzida numa cultura própria permite exportar uma 
ideia sobre a forma específica de estar, baseada em valores, contribuindo para um 
reconhecimento acrescido e para um reforço da credibilidade no exterior.

Uma Nação será tanto mais rica quanto mais elevado for o nível de educação e de 
formação dos cidadãos, devendo o sistema de ensino e formação constituir uma 
prioridade nacional. A socialização da juventude passa pela família e pela escola, 
e estes pilares são fundamentais.

È necessário reverter alguns aspectos negativos idiossincráticos, em especial 
aqueles que têm a ver com a não consideração de ameaças, e de riscos, com recurso 
frequente ao improviso, com a menor ponderação que se atribui à prevenção e à 
necessidade de um planeamento criterioso para o desenvolvimento das actividades 
nacionais. Tudo isto se poderá atingir com o incentivo a uma cultura de segurança 
ou de prevenção, de exercício de precaução e antecipação de consequências, de 
planeamento e de responsabilização, de não paralisação, em todos os domínios. 
Não se trata da criação de medos opressivos, mas sim de aquisição de consciência 
sobre os termos da vida colectiva que preserve a liberdade de cada um.

O sucesso perante terceiros das capacidades nacionais, no plano material e no 
plano moral, é uma das chaves principais para o reforço da credibilidade nacional 
e consequente desenvolvimento do Poder Nacional. A competição internacional 
deverá ser baseada, essencialmente, na inteligência, na inovação, no saber fazer, 
salvaguardando direitos de propriedade intelectual.

Face à crise que o Estado vive, torna-se mais importante que o processo da decisão 
política seja transparente e consistente, privilegiando critérios de competência 
técnica e política, em que os mecanismos de responsabilização estejam muito bem 
definidos e sejam devidamente exercidos. 

O combate mais importante para Portugal é o combate pela afirmação sustentada 



30 Sociedade de Geografia de Lisboa

e credível no contexto mundial, para reforço de todas as vertentes do seu poder. 
Não para exercer domínio, para afrontar os outros actores, ou para sonhar 
com novos impérios, mas para exigir respeito internacional e dignificar os seus 
cidadãos. 

Apesar da mobilidade resultante da abertura das fronteiras, por onde passam as 
coisas boas e más, é fundamental dispor da capacidade para levantar projectos 
nacionais liderados pela inteligência nacional, que é o resultado dos contributos 
individuais dos cidadãos mais qualificados, sem prejuízo da liberdade intelectual 
orientada para o reforço do Conhecimento e o progresso da Humanidade.

Como se referiu, a ausência de uma cultura de segurança rejeita os seus encargos 
e não valoriza os seus aspectos positivos que, por natureza, são mais difíceis 
de observar. Pode criar-se assim a ilusão de que o progresso será possível sem 
custos, de que os futuros risonhos não necessitam de ser construídos e que 
surgirão como dádiva natural, ou como resultado da interacção voluntarista, que 
o desenvolvimento é possível sem que a segurança esteja garantida. 

O pensamento tradicional considera que é a segurança que cria espaços de 
liberdade, que poderão ir sendo sucessivamente ampliados por força da actividade 
dos diversos agentes, tendo em conta o contexto; hoje parece fazer-se crer que a 
segurança é a única fonte da opressão e da injustiça, propondo alguns autores 
que nos libertemos dessa situação, desse fardo que pesa sobre os ombros dos 
indivíduos. Sem fazer esta menção explícita, é nesta linha que hoje se diz que 
a defesa deverá ser orientada para a defesa dos cidadãos, em vez do conceito 
clássico da defesa do território ou da unidade política – em caricatura poderíamos 
dizer que nesse futuro não faria sentido falar de defesa nacional.  

É preciso reforçar a consciência nacional no quadro actual das interdependências, 
e da defesa dos valores universalistas que todos dizem seguir, fazendo profissão 
de fé, mas que muitas vezes ponderam em função das conjunturas.

Nos tempos actuais exige-se muito mais sabedoria na gestão das soberanias, na 
medida em que se exige que a utopia conviva com o exercício tradicional dos 
factores de poder. 

Em Portugal existe um forte sentido de coesão nacional em torno dos valores mais 
profundos, demonstrado nos momentos decisivos de luta pela independência, 
como comprova a História. Não existem clivagens regionais, étnicas ou de outra 
natureza – os portugueses querem continuar a ser portugueses, segundo a forma 
de vida colectiva ancestralmente adquirida. Contudo, em torno de valores mais 
superficiais, como sejam os do bem-estar, da equidade nas oportunidades, da 
justiça, existe reivindicação frequente, raramente tumultuosa. Existe no entanto 
falta de confiança na liderança política e na forma de fazer política, especialmente 
no que concerne à gestão de expectativas. 
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Neste contexto das ideias, é preciso acreditar que as instituições nacionais  
continuarão a assumir um pensamento consequente, isto é, que tenha em vista 
as consequências das decisões actuais, analisando os perigos potenciais à vida 
colectiva e preparando-se para os enfrentar, no caso da pior situação possível, em 
última instância, preparação que envolve o conhecimento crítico dos debates da 
actualidade. 

Com o fim da guerra fria, alguns autores e líderes políticos acreditaram que 
estávamos em presença de uma nova Ordem Mundial. A realidade no entanto 
veio demonstrar que, em vez dessa situação, passaram a existir várias Ordens, 
onde as regras de comportamento e os instrumentos da acção são diferentes, 
sendo que uma dessas ordens é a que é baseada no Estado, monopolizador dos 
meios de gestão da violência, e que continua a subsistir, uma outra ordem (que 
é baseada na agressão permanente, e que mais propriamente se poderia designar 
como não ordem) que se caracteriza pela falência do Estado onde impera o caos 
e a desordem, e finalmente uma outra, a Pós Moderna, que corresponderá à 
visão da configuração ocidental, em particular a europeia. Contudo, a crise que 
atravessamos parece colocar em causa esta última.

A figura do Estado Pós Moderno será então caracterizada, segundo os teóricos 
seus proponentes, pela abertura aos outros, pela transparência total de intenções, 
pela aceitação da vigilância e interferência mútuas, pela ausência de interesses 
estratégicos na justa medida em que não existem preocupações quanto aos 
posicionamentos dos outros estados pós-modernos, pelo privilégio absoluto da 
negociação quanto aos desenhos das possibilidades, pela indiferenciação entre 
negócios internos e negócios externos, pela rejeição da força, em qualquer 
circunstância, para a resolução de conflitos. Neste contexto, seria legítima 
a pergunta quanto à necessidade da força militar. Contudo, a pergunta não é 
explicitamente feita, provavelmente porque não se encontra uma alternativa 
viável; os proponentes deste Estado pós moderno não a eliminam do seu conceito 
de forma clara, apenas a ignoram, ou a dão por adquirida e como alvo de 
desconstrução. A razão pela qual a resposta não é dada é porque um Estado pós 
moderno pode encontrar, no âmbito das suas relações, Estados pré-modernos ou 
estados modernos, onde a força continua sendo uma forma última da resolução 
dos conflitos extremados e em legítima defesa, e por força desta contingência 
deverão estar preparados para enfrentar essas situações. 

Não será necessário aprofundar muito a análise para concluir que esta proposta 
é utópica. Bastará olhar em redor para ver que o Estado continua a ser o 
actor principal, em especial nas situações de crise, mesmo tendo em conta as 
interdependências actuais e as alianças. A soberania assumiu formas diferentes, 
face à teia de interesses que actualmente se desenham, mas não foi extinta por 
decreto, de forma radical. Apesar da proibição da guerra, a verdade é que a 
violência atinge limites dramáticos em muitos pontos do Mundo.
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A situação difusa que procurámos enunciar, e que será típica das situações de 
paz, mesmo com as convulsões e os perigos ou riscos da actualidade, tende para a 
desvalorização do que está no cerne das Forças Armadas e que é a sua capacidade 
dissuasora da concretização de ameaças à soberania e, em última instância, a 
sua aptidão para ganhar combates. Por outro lado, a comunidade internacional 
coloca o seu enfoque na salvaguarda dos direitos humanos, em qualquer ponto 
do planeta, o que pode exigir acções de força num quadro de operações de apoio 
à paz. Cada Estado, ao participar nestas operações está igualmente a promover os 
seus interesses próprios de credibilidade e de reforço do seu poder. Em todo o caso, 
é sempre preciso ter presente que as Forças Armadas só terão justificação própria 
se tiverem a capacidade para enfrentar o combate clássico com a tecnologia que 
estiver disponível. Independentemente das circunstâncias ideológicas, políticas ou 
estratégicas as Forças Armadas nunca deixarão de cumprir os compromissos que 
assumiram perante a sociedade que agora se constitui em Nação, e sempre assim 
foi desde o início dos tempos, desde a existência das sociedades primitivas, ou das 
sociedades guerreiras, se assim se quiser, pela própria natureza das coisas.

5. A situação internacional

a. A ideia de segurança, segundo a perspectiva europeia

Uma das fontes para a clarificação do enquadramento doutrinário da segurança 
será o conceito estratégico da União Europeia, pelo que se considera adequado 
recordar os objectivos determinados no documento de 2003, designadamente 
enfrentar as ameaças, construir segurança com os vizinhos, e defender uma 
Ordem internacional baseada num multilateralismo efectivo. Para enfrentar 
as ameaças, a União Europeia propõe-se adoptar um mandado de prisão europeu, 
criar medidas para dificultar o financiamento dos terroristas e cooperar com os 
Estados Unidos em matéria de luta contra o terrorismo; desenvolver medidas 
contra a proliferação, de acordo com os procedimentos estabelecidos a nível 
internacional; intervir para ajudar a resolução dos conflitos regionais e participar 
na restauração dos Estados falhados. É considerado que nenhuma das ameaças 
actuais é puramente militar, nem pode ser enfrentada apenas com meios militares; 
o conceito de autodefesa contra as ameaças actuais prevê acções muito para além 
das fronteiras da Europa. Os conflitos regionais necessitam soluções políticas mas 
poderão ser necessários na fase pós-conflito meios militares e policiais. 

Fica a dúvida se com esta atitude a Europa estará preparada para enfrentar 
eventuais situações de insegurança em que seja necessário adoptar uma estratégia 
coerciva para conter agressões. Existe a esperança, fundada em determinados 
argumentos, de que tal situação não voltará a ocorrer na vizinhança estratégica 
europeia, e na própria Europa. 

O primeiro relatório de implementação do conceito estratégico teve lugar em 
2008. Aqui foi reforçado, para que fique bem claro, que as questões da soberania, 



33Uma Visão Estratégica para Portugal

da independência e da integridade territorial dos Estados não é negociável, 
e que a ameaça ou uso da força militar não pode ser permitida para resolver 
questões territoriais em qualquer parte. A estratégia contra o terrorismo deverá 
ter em consideração o respeito pelos direitos humanos e pela lei internacional, e 
deverá privilegiar os aspectos da prevenção, em especial na área de recrutamento 
de operacionais, e nos factores que lhe estão associados, na protecção de 
alvos potenciais, na perseguição de terroristas e na resposta pós-ataque, com 
responsabilidade executiva das Nações sob coordenação de uma Agência a nível 
europeu. A ciber segurança é uma questão nova, considerando o ataque cibernético 
uma nova arma potente com efeitos nas áreas política, económica e militar. 
As alterações climáticas podem constituir um multiplicador de ameaça, como 
resultado de desastres naturais, degradação ambiental, competição por recursos 
escassos que podem redundar em conflito, situações de pobreza, migrações, 
com consequências políticas e de segurança. É reiterado o princípio de que não 
poderá haver crescimento sustentado sem segurança, e sem desenvolvimento e 
erradicação da pobreza não pode existir paz sustentada. Prevenir ameaças de 
se tornarem fontes de conflito é o princípio fundamental na base da estratégia 
europeia; cada situação requere o uso coerente dos instrumentos disponíveis de 
natureza política, diplomática, humanitária, de desenvolvimento, de resposta à 
crise, de cooperação económica e comercial, de gestão de crises civis e militares. É 
este, pois, em traços muito breves, o ponto de situação quanto à implementação 
do conceito estratégico europeu; mais à frente neste documento, iremos relatar 
os resultados da última reunião do Conselho Europeu de Dezembro de 2013 
quanto a política comum de segurança e defesa. Em todo o caso, pode desde já 
afirmar-se que a atitude europeia perante as questões da segurança e defesa não 
sofreu mudanças substantivas de significado. Passemos então, ainda no campo 
dos conceitos, a uma referência breve da conceptualização dos riscos globais.

Como se refere com frequência, os riscos à segurança com a sua origem num 
ponto do sistema internacional poderão afectar qualquer elemento do sistema, 
independentemente do factor geográfico. A rede global de transacções de qualquer 
natureza facilita também a transmissão de riscos, sem prejuízo das realidades 
nacionais e das ameaças e riscos que se desenvolvem neste âmbito.

Assim, é importante termos em consideração aquilo que é entendido pelos analistas 
experimentados na matéria de riscos globais. A referência mais actualizada para 
este efeito parece-nos ser o Relatório do Fórum Económico Mundial de Davos de 
2013, mesmo tendo em consideração o seu âmbito. Os capítulos deste Relatório 
cobrem cinco áreas fundamentais, a saber: económica, ambiental, geopolítica, da 
sociedade e tecnológica, e mede os riscos pelo seu impacto e pela probabilidade 
de ocorrência; para cada uma destas áreas faz uma listagem dos dez riscos mais 
importante. Interessa-nos, naturalmente, a área da geopolítica e é sobre essa área 
que iremos apresentar a correspondente lista.
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O risco considerado com maior impacto diz respeito à difusão de armas de 
destruição maciça, embora com uma probabilidade não muito elevada (numa 
escala de 2,5 a 4 – sendo 4 quase certo – ocupa o lugar 3,3); de notar que o impacto 
e a probabilidade deste risco irá aumentar significativamente no ano corrente. A 
seguir, em termos de impacto, aparece-nos a falha na governança global, com 
grande aumento na probabilidade. O terrorismo vem em terceiro lugar, embora 
se preveja que o seu impacto diminua ligeiramente e a sua probabilidade aumente. 
Ao mesmo nível situa-se a falha ou insuficiência diplomática na resolução dos 
conflitos. A ocorrência de estados falhados irá diminuir em probabilidade e 
manter-se em grandeza de impacto. Abaixo no impacto mas com muito maior 
probabilidade situa-se a corrupção persistente. O risco da nacionalização 
unilateral de recursos irá aumentar em impacto e o risco de crime organizado 
terá um sentido ascendente em probabilidade com um impacto sensivelmente 
igual. O risco de comércio ilícito ir-se-á manter. Por último, a militarização do 
espaço irá aumentar em impacto embora a sua probabilidade não sofra o mesmo 
incremento.

Considerando a totalidade dos riscos globais, o Relatório diz-nos que aquele que 
será mais provável de ocorrer nos próximos dez anos é a disparidade severa na 
distribuição do rendimento, e o risco com maior impacto no mesmo período 
deverá ser a falha financeira sistémica; a crise no abastecimento de água 
situa-se em segundo lugar em termos de impacto e em quarto lugar quanto a 
probabilidade.

O Relatório chama ainda a atenção, entre outros aspectos, para o possível efeito 
negativo das redes sociais, pelo pânico que podem provocar, assim como para a 
luta desigual entre as bactérias e o desenvolvimento de antibióticos apropriados.

É evidente a possibilidade de transposição desta avaliação para o campo específico 
da segurança e defesa.

b. O conceito de Europa; o estado da opinião pública

De acordo com os resultados de sondagens recentemente efectuadas, e com 
bibliografia actualizada, não está suficientemente claro para a generalidade 
dos cidadãos nacionais que pertencem à União Europeia, e para uma grande 
maioria dos países do sistema internacional, qual a verdadeira essência da ideia 
de Europa, qual o seu poder e a sua governação, qual a sua visão estratégica 
sobre o Mundo e a sua forma de participação em termos mundiais, quais os seus 
grandes objectivos e os seus graus de empenhamento face às grandes questões 
mundiais e europeias, qual o papel das Nações e as suas formas de participação. 
Não será suposto que estas dúvidas existam a âmbito nacional. Em momentos de 
crise subsistem dúvidas quanto a um futuro europeu, provavelmente porque os 
modelos possíveis de relação e de acção não estão suficientemente equacionados, 
porque existe ambiguidade na sua definição, provavelmente para contrabalançar 
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os poderes do centro com os poderes das Nações. Apesar da inquirição frequente 
aos cidadãos europeus e da divulgação exaustiva das decisões tomadas ao centro, 
o que aparentemente poderia significar aderência ao projecto europeu, parece 
ser verdadeiro que essas acções não são suficientes para atingir as mentes de 
uma grande parte de cidadãos. Os órgãos do poder europeu estimam saber o 
que pensam os europeus (apesar das insuficiências próprias das sondagens e 
da opinião publicada) quanto a questões imediatas, divulgam as suas decisões 
num esforço declarado de transparência, mas os cidadãos têm dúvidas quanto à 
natureza do projecto europeu no futuro (apesar do intenso debate, não é aparente 
uma síntese entre a opção federalista integradora e a Europa das Nações) para 
além da retórica, isto é, os cidadãos tem dificuldade em descortinar o futuro 
com base em factos concretos do presente. Parece ser legítima a dedução que os 
cidadãos pretendem extrair os benefícios que o conjunto proporciona, sem perder 
as prerrogativas nacionais.

Neste contexto, seria fundamental ter-se uma ideia sobre a opinião pública 
europeia. Contudo, essa ideia não está disponível, de forma inequívoca, e será 
porventura uma quimera obtê-la em qualquer parte do Mundo. O que existe é um 
conjunto diversificado de opiniões publicadas e de sondagens sobre o que pensam os 
cidadãos nacionais acerca da realidade europeia. Apesar do inesgotável manancial 
bibliográfico sobre o projecto europeu, torna-se difícil extrair a definição de uma 
linha de rumo inequívoca e incontroversa para o futuro europeu, o que pode 
significar que a ideia de Europa continua em construção. O que existe claramente, 
para além de obras de autores de referência, que servem de debate académico 
permanente, são opiniões que muitas vezes servem ou resultam de interesses 
corporativos e imediatos. Os órgãos pertinentes da UE têm desenvolvido um 
esforço enorme nas formas da sua relação com o público no sentido de recolher 
e disponibilizar o máximo de informação possível em quase todos os domínios; 
esta estratégia de informação quase agressiva resultou fundamentalmente dos 
fracassos dos referendos francês e holandês em 2005, atribuídos a insuficiência de 
comunicação. Contudo, os documentos publicados são em número tão elevado 
que se tornará certamente difícil ao cidadão comum criar uma ideia muito clara 
sobre os temas neles tratados; quanto às sondagens teremos que ter em conta a 
limitação decorrente do facto das respostas serem condicionadas pela natureza das 
perguntas e dos contextos temporais e reais em que o questionário é efectuado. 
Pese embora o carácter científico presente neste tipo de sondagens, a verdade é 
que os cidadãos inquiridos correspondem a menos de um por cento da totalidade 
da população. Subjacente a todo este processo de tratamento da informação, é 
preciso ter em conta que o processo de construção europeia é único na História 
dos Povos, na medida em que não se traduz (ou traduziu) na emergência de um 
poder acima de todos os poderes, e se vai realizando, com avanços e recuos, de 
acordo com a interacção entre as unidades pré-existentes (ou existentes) que eram 
(ou são) os Estados Nacionais.
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Em todo o caso, as sondagens de opinião são hoje uma ferramenta considerada 
como muito importante para a governação; já referimos os riscos e as insuficiências 
duma governação baseada exclusivamente nestes instrumentos, e na necessidade 
e relevância do processo racional de decisão baseado em propostas objectivas 
construídas com método científico. Dados os problemas de legitimidade e de 
complexidade na construção do projecto europeu (que já tem idade para deixar 
de se considerar projecto construtivo para ser realidade de facto), o que parece 
ser um facto é que os órgãos de cúpula da UE usam as sondagens com uma 
dupla intenção: a de contribuir ou justificar as decisões, e a de formar o cidadão 
em termos de cidadania e política europeia. De facto, uma decisão justificada 
por uma sondagem pública (ainda que essa sondagem tenha as insuficiências 
ou limitações próprias, já mencionadas) tem sempre maior aceitação. Por outro 
lado, a divulgação e o conhecimento dos resultados das sondagens tem um certo 
efeito mimético ou de influência sobre os cidadãos; subsiste no entanto a dúvida 
sobre o número de cidadãos atingidos por aquela divulgação (o afastamento entre 
cidadãos e políticos está a aumentar, ao ponto de constituir grande preocupação). 

Com as limitações acima mencionadas, procuraremos a seguir extrair informação 
de algumas das sondagens recentemente efectuadas.

As sondagens oficiais realizadas no ano de 2013 (e muito semelhantes às efectuadas 
em anos anteriores) trataram de vários temas, tais como, a cidadania europeia, as 
instituições políticas, a situação económica, as principais preocupações, a crise e 
o plano Europa 2020 (afigura-se-nos existir alguma insuficiência, nesta matéria, 
quanto a defesa e política externa europeias; apenas se colocam questões relativas 
a segurança interna). Vamos então ver o que pensam os europeus inquiridos sobre 
estes temas.

Quanto à primeira questão, cidadania europeia, mais de um terço dos inquiridos 
não se sentem como cidadãos europeus, e se procurarmos gradações nas respostas 
apenas um quinto respondeu de forma positiva determinada, e cerca de quarenta 
por cento respondeu afirmativamente “até um certo ponto”. Não se descortina 
um critério nacional para um sentimento de maior pertença (excepto aos países 
da zona do euro onde as respostas foram mais afirmativas, ainda que na ordem 
dos sessenta e cinco por cento). Cerca de metade dos cidadãos inquiridos não 
conhece os seus direitos como cidadãos europeus, e uma maior percentagem diz 
ter necessidade de um melhor conhecimento sobre este assunto (este sentimento 
tem vindo a ser partilhado por um menor número de cidadãos, o que significa 
uma tendência de cidadãos melhor informados). Igualmente, mais de metade dos 
cidadãos considera que os resultados mais positivos da UE se têm traduzido na 
livre circulação de pessoas, bens e serviços, e na manutenção da paz. Quanto à 
natureza de outros resultados (moeda única, Erasmus, influência da UE no Mundo, 
poder económico europeu, saúde, educação, pensões) apenas cerca de um quinto os 
consideram positivos; a política agrícola comum obteve o resultado menos votado; 
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um décimo da população considera que não existe nenhum resultado nitidamente 
positivo.

Quanto à segunda questão, a da confiança nas instituições políticas, são cerca 
de trinta por cento os cidadãos que confiam nas instituições políticas europeias, 
sendo certo que a confiança que depositam nas instituições políticas nacionais 
não é maior. Idêntica percentagem se verifica quanto à imagem da UE. Cerca de 
metade dos cidadãos inquiridos está optimista quanto ao futuro europeu. Existe 
ainda um número relativamente elevado de cidadãos que desconhece o processo 
político europeu, a função dos órgãos superiores, a forma de participação dos 
representantes nacionais.

Quanto à terceira questão, a da situação económica, cerca de três quartos dos 
cidadãos considera que as economias nacionais estão francamente mal; em três 
países, (Luxemburgo, Alemanha e Suécia) a percepção é inversa, considerando 
estes cidadãos que a economia está em bom estado, ou razoável.

Quanto às principais preocupações, os resultados globais apontaram para a 
seguinte hierarquia: desemprego (51%), desempenho da economia (33%), subida 
dos preços, dívida pública, crime, saúde e segurança social, imigração, pensões, 
impostos, sistema educativo, habitação, ambiente e energia e terrorismo. Em 
alguns países a ordem foi ligeiramente diferente.

Relativamente à crise actual, os cidadãos europeus têm opiniões diferentes. Cerca 
de sessenta por cento dos cidadãos da zona euro defendem a moeda única, enquanto 
para o caso dos que estão de fora só cerca de vinte e nove por cento entendem 
que se deveria adoptar uma moeda única. Mais de metade dos cidadãos tem a 
opinião de que o pior da crise ainda está para vir, enquanto mais de um terço acha 
que a crise já atingiu o seu ponto máximo. Uma grande maioria entende que os 
países deverão trabalhar em conjunto para superar a crise, e mais de metade dos 
cidadãos entende que a Europa ficará mais forte depois de passada a crise, e que 
a UE tem suficiente poder e instrumentos para defender os interesses europeus na 
economia global. Curiosamente, cerca de um quinto entende que é a UE o actor 
mais bem colocado para lidar com a crise, enquanto a mesma percentagem acha 
que serão os governos dos países. Em qualquer caso, mais de metade dos cidadãos 
pensa que a Europa tem uma palavra a dizer no contexto mundial, assim como 
existe a crença muito generalizada que os objectivos da Estratégia 2020 vão ser 
atingidos, em especial quanto ao mercado do trabalho, à integração social e ao 
aumento da competitividade. 

Quanto à imigração laboral as opiniões estão divididas quanto ao seu 
encorajamento ou não, e a mesma percentagem se manifesta quanto à percepção 
sobre as dificuldades de integração, opinando uns que essas dificuldades resultam 
da vontade dos próprios imigrantes, dizendo outros que essas dificuldades têm 
a sua origem na incapacidade dos países em lidar com este tema. Existe uma 
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grande maioria que entende que os imigrantes deverão ter os mesmos direitos 
dos nacionais, após a correcta integração (não se faz a pergunta sobre deveres). 
As opiniões estão muito divididas quanto ao enriquecimento dos países com a 
imigração. Por último existe uma clara maioria que defende um maior apoio da 
EU na assistência aos países relativamente aos encargos da imigração irregular.

Quanto à segurança interna, a maioria dos inquiridos sente que a Europa 
é um local seguro, que os países e a UE deverão trabalhar em conjunto para 
enfrentarem o terrorismo e o crime organizado, com maior financiamento europeu, 
reconhecendo que os Estados, só por si, serão incapazes para tratar este problema. 
Relativamente à cooperação com países não membros, as opiniões dividem-se, 
com metade a propor o apoio mútuo e outra metade a condicionar esse apoio. 
Existe uma percepção partilhada por mais de um terço da população inquirida 
de que os direitos fundamentais dos europeus foram largamente afectados pelas 
medidas contra o terrorismo e o crime organizado.

Por ordem, os europeus consideram que os maiores desafios à segurança europeia 
são as crises económicas e financeiras, o terrorismo, o crime organizado, os 
desastres naturais, o cibercrime, a pobreza e a imigração irregular (existe uma 
grande divisão de opiniões quanto à importância a atribuir a cada um destes 
desafios). Esta questão é muito idêntica a uma já mencionada acima relativa às 
maiores preocupações dos europeus. Existe um largo consenso de que a segurança 
interna está ligada a eventos externos, e que, por via disso, serão os Estados Unidos 
da América a potência externa que deverá ser designada como o melhor parceiro 
para a segurança interna da Europa; a Rússia, a China e a Turquia são também 
considerados como parceiros nesta matéria, embora com muito menos aceitação. 
As respostas da inquirição permitem concluir que os europeus consideram o 
terrorismo mais como uma ameaça contra a UE, do que uma ameaça às Nações, 
sem contudo lhe retirar o carácter duma ameaça de grande importância.

Outras sondagens, não oficiais, chegam a resultados idênticos, embora o 
questionário presente aos inquiridos tenha sido diferente. Desde logo, a apreciação 
positiva quanto ao estado da União regrediu bastante à data do inquérito 
(Março 2013) relativamente ao ano anterior; o apoio ao projecto europeu 
reduziu em média seis por cento, com reduções de catorze por cento em França, 
designadamente quanto à percepção específica do reforço da economia através 
da integração. A percentagem de respostas favoráveis à UE, em termos gerais, 
declinou em média quinze pontos (de sessenta e três em 2012 para quarenta e 
cinco em 2013). É de notar neste inquérito a afinidade da França com os países 
do Sul quanto à perspectiva negativa e o seu distanciamento da Alemanha 
(os franceses têm menos fé na UE como instituição do que os países do Sul e 
perderam confiança na sua liderança nacional – com excepção da Alemanha, a 
confiança nas lideranças nacionais decaiu significativamente). Só os alemães têm 
a percepção de que as condições económicas melhoraram nos últimos seis anos; 
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a quebra em 2013 para os restantes países é extraordinária, com flutuações que 
vão de trinta por cento em 2007 para nove por cento em 2013, para o caso da 
França (percentagens de cidadãos que consideravam que as condições económicas 
nacionais eram boas), e de sessenta e cinco por cento para quatro por cento para 
o caso da Espanha. Só cerca de doze por cento dos cidadãos do Sul acreditam 
que a economia irá melhorar no próximo ano. A maioria dos cidadãos europeus 
considera o desemprego como o maior problema das suas Nações; a seguir vem a 
dívida pública, a alta de preços e o fosso crescente entre ricos e pobres, e acredita 
que a situação seria muito mais grave se não existisse uma assistência social forte. 
A maioria dos inquiridos é favorável à redução da despesa pública em preferência 
ao aumento da despesa (a redução da dívida pública é a melhor via para a solução 
dos problemas económicos nacionais). Apesar da perspectiva negativa quanto à 
maioria das situações económicas nacionais, a grande maioria dos cidadãos do 
Euro continuam a ser favoráveis à moeda única. 

Após este resumo muito breve sobre um possível estado da opinião pública 
europeia, importa tecer algumas considerações, igualmente muito breves.

Os momentos de crise são momentos de verdade. Por isso, as recentes sondagens 
mostram claramente que a construção europeia está longe de ser dada como 
adquirida. Existe um desencanto com a política, e uma falta de confiança dos 
cidadãos nas lideranças políticas actuais; contudo, nos momentos de desespero 
os cidadãos limitam o seu horizonte às questões nacionais, e a UE passa a ser 
considerada como apoio ou como facilitadora para a resolução daquelas 
questões – com facilidade se apela aos recursos financeiros europeus, ou à 
regulação das actividades entre países, sem que o sentimento de pertença ou de 
solidariedade europeu se reforce. É de sublinhar que uma minoria significativa 
dos cidadãos não se sinta europeu, situação perfeitamente impensável para uma 
mesma resposta colocada a nível nacional. Apesar de todas as respostas que 
expressaram insatisfação com a situação actual, uma larga maioria dos cidadãos 
“desvaloriza” a questão da segurança interna, considerando-se seguro e dando 
maior importância ao factor económico e financeiro do que a acções potenciais 
praticadas por agentes desestabilizadores da situação económica, política e social.

c. O quadro estratégico europeu; a concepção básica

O ideário estratégico europeu, isto é, a concepção para uma atitude estratégica 
fundamentada da Europa, pode procurar-se no percurso histórico da fundação e 
desenvolvimento das instituições de segurança e defesa, no seu conceito estratégico, 
a que já fizemos referência, e na definição de uma política de segurança e defesa, 
especialmente contemplada na decisão do Conselho Europeu de Dezembro 2013.

Há quem afirme que a ideia acerca de uma política de defesa comum na Europa 
nasceu em 1948, com a assinatura do Tratado de Bruxelas entre o Reino Unido, 
a França e o Benelux. Aqui se estabeleceu uma cláusula de defesa mútua e se 



40 Sociedade de Geografia de Lisboa

previu uma estrutura designada por União da Europa Ocidental como fórum 
de consulta e de diálogo relativos à segurança e defesa da Europa, depois de 
se ter tornado inviável a ideia de criação de uma política de defesa europeia. 
Esta estrutura esteve relativamente adormecida até ao fim da Guerra Fria, sem 
forças atribuídas. Entretanto criou-se a OTAN, que lhe retirou, obviamente, 
um papel importante que sempre se resumira ao diálogo e consulta. Depois do 
fim da guerra fria a União da Europa Ocidental, cujo processo de reactivação 
havia começado em 1984 com a Declaração de Roma, para a constituição do 
pilar europeu da defesa ocidental, serviu para incubar a ideia de identidade de 
segurança e defesa europeia e para dar pequenos passos na área da indústria 
de defesa, através do seu grupo de armamento onde se incluía uma célula de 
investigação que haveria de ser o embrião da Agência de Defesa Europeia. Com o 
desencadear dos conflitos nos Balcãs, a União Europeia entendeu (foi pressionada) 
que deveria assumir responsabilidades nos campos da prevenção de conflitos e 
da gestão de crises, daqui decorrendo a definição das tarefas de Petersberg, a 
sua aprovação pelo Conselho da União da Europa Ocidental de 1992 e a sua 
integração no Tratado de Amesterdão de 1999 da União Europeia; este Tratado 
inclui também a constituição do cargo de Alto Representante para a Política 
Externa e de Segurança Comum. A integração da União da Europa Ocidental 
na União Europeia foi lenta e considerou-se finalmente terminada só em Junho 
de 2011. O Conselho Europeu de Colónia de 1999 reafirmou a intenção ou a 
vontade de desenvolver capacidades para uma acção autónoma, suportada por 
forças militares credíveis, aproveitando no entanto recursos atribuídos à OTAN 
conforme ficou expresso no Acordo de Berlim Mais. Como já se referiu, em 2003 
foi aprovado o Conceito Estratégico para a Europa, orientado para a prevenção de 
conflitos, gestão de crises, reabilitação de Estados, seguindo o espírito das tarefas 
de Petersberg, e para afirmação da posição da Europa no Mundo. O Tratado de 
Lisboa, aprovado em 2007 e implementado em Dezembro de 2009 incorporou 
os princípios da Politica Comum de Segurança e Defesa, incluiu uma cláusula de 
assistência mútua e de solidariedade entre os Membros (inspiração no artigo V 
do Tratado de Bruxelas), expandiu as tarefas de Petersberg (operações conjuntas 
de desarmamento, acções humanitárias e de resgate, consulta e assistência militar, 
prevenção de conflitos e acções de apoio à paz, acções de combate em situações 
de gestão de crises, incluindo “peacemaking” e estabilização pós-conflito), criou 
o Serviço para a Acção Externa sob a autoridade da Alta Representante que agora 
passaria a ser Vice Presidente da Comissão Europeia, facilitando uma aproximação 
compreensiva para a gestão de crises (integrando meios militares e civis), criou 
os termos da Cooperação Permanente Estruturada concebida para um nível de 
capacidade mais exigente no âmbito da defesa europeia (compromisso mais forte, 
constituição de forças, padronização, apoio logístico, muito à semelhança do que 
existe na OTAN), forneceu linhas gerais para a participação da Agência de Defesa 
no esforço de defesa europeu. 
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Depois desta brevíssima descrição da progressão das ideias básicas para a segurança 
e defesa europeia e sem entrar em consideração com os órgãos entretanto criados, 
parece interessante mencionar o desenvolvimento de capacidades supostamente 
concebidas para sustentar aquelas ideias, antes de fazermos o ponto de situação 
actual.

O primeiro apelo com influência no Tratado de Amesterdão partiu do Acordo 
Franco-Britânico de 4 de Dezembro de 1998. Era preciso prover as disposições da 
Política Externa e de Segurança Comum da Europa, com urgência, desenhando uma 
política comum de defesa no enquadramento desta, numa base intergovernamental 
para adquirir capacidade autónoma sustentada por forças militares credíveis, a 
fim de responder a crises internacionais. Os dois chefes de Estado e de Governo 
entendiam que a Europa necessitava de Forças Armadas reforçadas, suportadas por 
uma indústria de defesa e elevada tecnologia, e declaravam que estavam dispostos 
a juntar esforços para permitir que a União cumprisse com estes objectivos. Não 
foram além disto. Do anterior já tinha havido uma situação parecida, ainda que 
num outro quadro: a constituição da brigada franco-alemã na década de oitenta, 
que haveria de constituir o núcleo do Euro Corpo, este no âmbito da União 
Europeia. A primeira tentativa de construção de objectivos de forças europeias foi 
designada por objectivo de Helsínquia, em 1999: previu-se que no ano de 2003 os 
Países, colaborando voluntariamente em conjunto, deveriam estar em condições 
de destacar e sustentar forças capazes de cumprir todas as tarefas de Petersberg, 
tal com constam do Tratado de Amesterdão, incluindo as mais exigentes, até 
ao nível de corpo de exército com cerca de 50000 a 60000 homens; estas forças 
deveriam ser auto-sustentadas e poderiam incluir elementos aéreos e navais. Os 
Estados Membros deveriam estar aptos a destacar estas forças com um aviso de 
sessenta dias, no geral, com unidades mais pequenas a serem accionadas num 
período muito mais curto, com outro nível de prontidão. Este nível de prontidão 
não foi atingido na data prevista, o que levou a que o Conselho Europeu de 2004 
procedesse a uma revisão em baixa.

Em finais de 2003 os progressos alcançados nestes objectivos eram muito 
modestos, o que levou a um processo de revisão do objectivo de forças que veio a 
ser adoptado na reunião do Conselho Europeu de Dezembro de 2004. Surgiram 
aqui dois conceitos novos (para a União Europeia): a força de reacção rápida e o 
battlegroup, para serem implementados em 2010. O Battlegroup é uma unidade 
operacional de elevada prontidão composta por 1500 homens para ser destacada 
em 10 dias, com capacidade de sustentação de 30 dias, podendo ir até aos 120 
dias com rotação de pessoal. Os Estados Membros comprometeram-se a formar 
13 destes grupos, com 2 na prontidão máxima. Até ao momento estes grupos 
não foram fisicamente constituídos (ou destacados). Neste mesmo conselho foi 
feito um apelo para uma maior cooperação, através de utilização conjunta e de 
partilha de recursos, e do reforço da Agência de Defesa Europeia.
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O Conselho Europeu de Dezembro de 2013, que tratou do tema da defesa pela 
primeira vez desde a implementação do Tratado de Lisboa (o que revela a baixa 
prioridade atribuída a este tema), repetiu os apelos feitos do anterior para uma 
maior cooperação entre Estados Membros, e mostrou três áreas de preocupação: 
a eficácia, a visibilidade e o impacto da política de segurança e defesa comum; o 
desenvolvimento de capacidades; o reforço das capacidades da indústria de defesa 
europeia. Quanto ao primeiro ponto incentiva os Estados Membros a uma maior 
cooperação, e as organizações a uma melhoria de procedimento e de coordenação, 
num conceito de aproximação compreensiva e num maior esforço de prevenção. 
Quanto ao segundo ponto, não parece que haja qualquer referência quanto ao 
estado dos compromissos relativos ao objectivo de forças, e estabeleceram-se 
novas áreas para o desenvolvimento de capacidades, designadamente veículos 
aéreos não tripulados de longo alcance, aeronaves de reabastecimento em voo, 
comunicações por satélite, ciber segurança, protecção de recursos espaciais.

d. A situação estratégica europeia; ameaças e riscos

O sistema internacional ainda não atingiu a estabilidade da guerra fria, ancorada 
na bipolaridade e no perigo nuclear, sem guerras periféricas; pelo contrário, as 
flutuações na hierarquia do poder, a fraqueza dos meios tradicionais da contenção 
fazem surgir conflitos de vária natureza que poem em causa as regras básicas 
da relação internacional. Onde antes havia confiança, hoje existe incerteza; o 
planeamento, ferramenta indispensável para quem quere projectar o futuro, 
torna-se muito mais difícil porque os factores em que se baseava tornam-se 
hoje mais fluidos; a complexidade aumenta essencialmente porque as relações 
se intensificam em quantidade e em conteúdo. A racionalidade, que entretanto 
deixou de ter a ponderação que tinha, na relação internacional, também passou 
a ser mitigada na governação interna. O conceito moderno que colocava o limite 
da ordem na fronteira dos Estados, foi pervertido pela concepção ilusória de que 
existe uma ordem internacional onde antes havia o caos; existe, como sempre 
existiu, um efeito mimético que faz com que os conflitos ultrapassem as fronteiras, 
hoje muito desguarnecidas. Por estas razões, a segurança interna tem que ser 
garantida, não só no império da lei nacional, mas também tem que se ir buscar 
muito para além das fronteiras – esta busca dá prestígio ao Estado e reforça o seu 
poder no quadro internacional.

Do ponto de vista geoestratégico a Europa enfrenta desafios importantes na 
vizinhança a leste e a sul, por razões de instabilidade nessas áreas que poderão 
ter reflexos na paz europeia. De facto, a instabilidade na margem sul do 
Mediterrâneo pode perturbar a situação de segurança, por três ordens de razão: 
pela imigração ilegal, pela perturbação nos canais de abastecimento de energia e 
pela possibilidade de aparecimento de actores políticos capazes de desencadearem 
acções hostis contra a Europa; a sul da vizinhança do sul, bem dentro do Continente 
Africano, existem níveis de violência elevados, e condições humanitárias graves, 
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que poderão afectar a segurança europeia, essencialmente pelo fluxo maciço de 
refugiados, pela necessidade de intervenção em acções humanitárias e em acções 
de contenção da violência e na reconstrução dos Estados envolvidos, no quadro da 
gestão de crises. Na vizinhança a leste continuam a existir conflitos potenciais que 
poderão cruzar as fronteiras europeias, com impacto na segurança. Para resolver 
os hipotéticos problemas de segurança europeia, é fundamental a manutenção de 
uma relação transatlântica forte; acontece que o desvio de enfoque da estratégia 
americana para a região Ásia-Pacífico faz reduzir aquele vínculo, reforçando a 
necessidade da Europa assumir uma responsabilidade acrescida, no sentido da 
autonomia em termos de segurança e defesa, o que implicará o desenvolvimento 
das suas capacidades militares. Contudo, o passado recente demonstrou que estas 
capacidades apresentam insuficiências significativas em áreas fundamentais, que 
no momento serão mais difíceis de materializar por razões de ordem financeira o 
que poderá afectar o estado de segurança; para além da insuficiência financeira, é 
preciso ainda sublinhar que a indústria de defesa está em situação de crise e tem 
dificuldade em criar sinergias que resultariam de uma melhor coordenação.

A identificação de ameaças e riscos está contida no próprio conceito estratégico 
de 2003 e numa extensa bibliografia sobre a matéria. Em linhas gerais não se 
encontram dissonâncias significativas, pelo que se nos afigura difícil apresentar 
aqui ideias novas. Existem correntes, no plano político e académico, que propõem 
uma actualização do conceito estratégico, mas estas pressões não produziram 
efeitos, a não ser a produção de um Relatório de Acompanhamento em 2008 
que avançou com propostas tímidas que não tiveram expressão real. Apesar 
do anúncio de grande revisão a apresentar no próximo mês de Maio por um 
grupo restrito de instituições, não nos parece que seja de prever uma mudança 
importante, a avaliar pelos documentos de trabalho entretanto divulgados. 

Conforme referido, os documentos oficiais e oficiosos não contemplam a 
existência de qualquer ameaça visível à segurança europeia. Parece-nos no 
entanto que o facto de não serem mencionadas se deverá a uma estratégia de 
contenção ou de precaução. As posições assumidas pelo Irão constituindo atitude 
provocatória ao Ocidente, e as acções e apelos à violência pelas correntes do 
islamismo extremista, não podem deixar de ser consideradas como ameaças. Não 
restam dúvidas quanto à intenção hostil ao Ocidente em geral e à Europa em 
particular, por estes dois actores sendo que um é um Estado e outro apresenta 
uma identidade difusa. Poderá no entanto existir uma outra razão para a omissão 
no registo de ameaça pelas autoridades europeias: a insuficiência de capacidades, 
na actualidade, para a sustentação da ameaça declarada por aqueles actores. Nos 
documentos europeus esta situação é declarada como uma situação de risco e não 
de ameaça; a nosso ver parece-nos que o mesmo facto se poderá classificar como 
ameaça e risco, de acordo com o tipo de abordagem a que se proceda. Passemos 
então à descrição dos riscos. 
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O primeiro risco diz respeito à proliferação e eventual falta de controlo na guarda de 
armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Ao contrário do seu emprego 
tradicional num contexto de dissuasão no tempo da Guerra Fria, algumas destas 
armas poderão vir a ser utilizadas por actores não estatais num quadro de guerra 
irregular, apoiados por estados que fomentam o terrorismo contra o Ocidente. 
O Irão, considerado no Ocidente como Estado provocador, iniciou um processo 
que pode conduzir à produção da arma nuclear, o que poderá levar a que outras 
potências regionais sigam uma via idêntica, por razões de equilíbrio de poder. 
A Coreia do Norte, já dispondo da arma nuclear pode constituir uma ameaça, 
em especial no espaço extremo asiático. Tais factos viriam a tornar o Mundo 
muito mais perigoso, pelo que se imporá um conjunto de medidas para prevenir 
esta situação, donde poderá resultar um conflito de gravidade imprevisível. A 
tecnologia nuclear é bastante complexa sendo altamente improvável que actores 
sem estruturas próprias, sem recursos humanos qualificados e sem infra estruturas 
específicas, consigam produzir clandestinamente armas nucleares, embora 
já o tenham tentado sem sucesso. Ao contrário, está perfeitamente acessível a 
organizações terroristas a obtenção de material radioactivo para utilização em 
dispositivos rudimentares, o que constitui, de facto, um perigo potencial. No 
âmbito das outras armas de destruição maciça, a obtenção do acesso está muito 
mais facilitada, o que eleva o grau de perigosidade da situação. 

As migrações no território europeu não constituem, em si, um risco. Contudo, 
as dificuldades verificadas no seu controlo, na integração dos imigrantes na 
sociedade, e o facto de arrastarem facilmente elementos e organizações perniciosas 
em termos de contrabando de valores, de tráfico humano, de droga e de armas 
ilegais, de agentes de criminalidade transnacional violenta e organizada, e focos 
de propaganda ideológica contra os valores europeus, podem constituir uma 
fonte de risco à segurança. O problema é mais grave quando a relação entre 
nacionais e imigrantes atinge valores elevados de hostilidade, quando se criam 
clivagens civilizacionais importantes, e quando um grande número de nacionais 
reage negativamente aos comportamentos de alguns grupos de imigrantes, que 
manifestam nas sociedades livres posições anti sociais e ideológicas com incentivo 
à violência. Este tipo de relação pode alastrar o conflito para outros âmbitos, com 
consequências muito negativas, se o estado das forças assim o permitir. 

O risco das migrações está normalmente associado à estrutura demográfica da 
Europa, que é já de si um problema. Se relacionarmos esta estrutura com a de 
outras regiões, simetricamente oposta, e onde se verificam os fenómenos da 
pobreza extrema, da desertificação, da urbanização descontrolada, fácil será de 
admitir que o fluxo da imigração, em especial a ilegal, tentará romper com as 
barreiras de controlo, criando problemas de segurança graves. 

Com relação aos riscos acima referidos, e às suas origens, deveremos ainda 
mencionar as consequências das alterações climáticas. Para além dos efeitos 
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específicos das quebras de produção agrícola, da destruição de eco sistemas, 
estas alterações podem provocar deslocações de populações, disputas acerca de 
recursos naturais escassos, que poderão estar na base de múltiplos conflitos. 

A possibilidade de aumento de Estados falhados nas vizinhanças estratégicas, 
e o ressurgimento de acções de pirataria que afectam recursos europeus, pode 
consistir num risco importante para a segurança 

O risco endógeno mais importante é o que resulta da crise económica e financeira 
que produz, inevitavelmente, crise social, em especial quando se cria a percepção 
de uma distribuição desigual e injusta de rendimentos. Esta situação provoca 
insatisfação que, quando associada a uma percepção de má governança ou 
de corrupção, pode originar comportamentos violentos, ateados ou não por 
profissionais do desacato público. 

A grande dependência da Europa em energia constitui um problema de segurança 
muito importante, em especial quando, a nível mundial existe um desequilíbrio 
entre a procura e a oferta. Este desequilíbrio provoca naturalmente um aumento 
de custos, com reflexos óbvios nas economias; a localização das fontes mais 
importantes em regiões potencialmente voláteis, poderá agravar esta situação, na 
medida em que aumentam as dificuldades de acesso. Os riscos de natureza técnica 
e as vulnerabilidades nos sistemas de abastecimento não poderão deixar de ser 
considerados neste contexto. O atraso na consolidação das energias alternativas 
não beneficia a situação. O fornecimento de petróleo e gás à maioria dos países 
europeus é efectuado segundo um sistema de “pipelines” dependente de um 
número muito restrito de países não europeus, e do leste europeu, o que poderá 
constituir risco político. 

Na taxonomia dos riscos o terrorismo aparece normalmente de forma 
individualizada. De facto, ele poderá emergir favorecido pelas situações já 
mencionadas, em particular a fraqueza dos governos ou as questões ideológicas. 
O terrorismo da actualidade poderá combinar a questão de quebra de poder das 
potências ocidentais, com questões de revanchismo histórico e, fundamentalmente, 
usa a questão religiosa ou civilizacional como fundamentação dos seus actos, na 
perspectiva de um combate contra o infiel. O objectivo do terrorista deixou de 
ser apenas a criação de actos espectaculares para produzir efeito psicológico, para 
ser também a destruição de vidas humanas, o ataque contra elementos de poder, 
contra infra estruturas para desarticular o funcionamento das sociedades. 

Com efeito não só na Europa, mas também a nível global, poderemos admitir 
como risco à segurança a previsível alteração na escala de poder entre as grandes 
potências. A variação previsível na hierarquia das potências produzirá convulsões 
estratégicas com implicação mundial. Em particular, quanto à Europa, constituirá 
risco à segurança a evolução dos conflitos no Médio Oriente e no Norte de África; 
se as condições de segurança se degradarem nestas áreas, é evidente o reflexo na 
Europa. 
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O mundo desenvolvido encontra-se fortemente dependente das tecnologias de 
informação. Neste âmbito, o maior risco possível será o da ruptura das infra 
estruturas críticas em que os Países assentam as suas actividades fundamentais; 
apesar dos esforços desenvolvidos num passado recente parece haver ainda 
algumas lacunas quanto à consciencialização para este problema. 

Estes são os riscos normalmente considerados nas análises efectuadas pelos 
especialistas na matéria. Não podemos dissociar o problema dos riscos do 
problema das vulnerabilidades, até porque, em teoria, a equação do risco 
também se pode enunciar em função da vulnerabilidade – quanto maior for 
o grau de vulnerabilidade maior será a dimensão do risco, na medida em que 
isto significa uma maior exposição aos perigos, uma maior consequência face à 
ocorrência de actos de agressão de qualquer natureza. Em termos muito simples, 
as vulnerabilidades europeias serão a relativa fraqueza do projecto europeu, pela 
especificidade na forma da sua construção, com avanços e recuos frequentes, com 
visões não consolidadas sobre o seu estado final, com potenciais tensões entre o 
que se designa o Norte e o Sul. A outra vulnerabilidade tem a ver com a falta de 
prontidão em matéria de defesa para enfrentar eventuais ameaças que surjam de 
forma inesperada.

e. O quadro estratégico nacional; espaços de interesse e linhas de acção

O quadro de referência que nos deve balizar deverá ser global, entendido 
enquanto racional objectivado na defesa contra ameaças que possam, de alguma 
forma, colocar em causa a sobrevivência das sociedades humanas politicamente 
organizadas.

Nesta perspectiva, a evolução da situação mundial deve ser contextualizada à 
luz dos fenómenos que têm vindo a influenciar, não só a tipologia de ameaças 
incluídas, já, nos domínios da História, como também a gerar uma nova gama 
de ameaças, todas elas incorporando riscos para a construção das condições que 
alicerçam a segurança colectiva, a defesa dos direitos humanos e o desenvolvimento 
harmónico e sustentado.

As consequências de Bandung (1955) e a significativa atenuação da “guerra-fria” 
(1989) representam marcos para dois fenómenos dominantes na cena internacional 
– as descolonizações em cascata, propositadamente ou não, impreparadas, e, 
o fim repentino do confronto bipolar que a evolução do post II GG fixara. A 
interacção das mudanças daqui decorrentes, ao longo de toda a segunda metade 
do Século passado com continuidade até aos nossos dias está na origem de um 
diferente paradigma de segurança que importa compreender.

No actual Sistema de Relações Internacionais, tendencialmente globalizado, o 
surgimento de significativos intervenientes transnacionais, o reforço do peso de 
algumas organizações internacionais, um aumento significativo do número de 
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Estados e a afirmação de importantes pólos de poder (como o Brasil, a Índia, a 
Alemanha reunificada e a China) vieram introduzir complexidades no interior 
do Sistema, sem que, apesar de alguns esforços, os instrumentos internacionais 
reguladores obstassem, eficazmente, à vincada perturbação verificada na sua gestão 
e operação. Podemos, assim, concluir que as alterações verificadas na estrutura e 
composição do Sistema, designadamente, a diversidade dos actores intervenientes 
e a consequente variedade das interacções que originam, o aumento qualitativo e 
quantitativo de pólos de poder, bem como alguma diminuição de poder dos EUA, 
por intervencionismo menos conseguido explorado por um crescente sentimento 
anti-americano, representam, no seu conjunto, um importante vector da mudança. 
Este vector, conjugado, por sua vez, com a acentuação dos desequilíbrios nas 
linhas de força do desenvolvimento, com a evolução das tecnologias emergentes 
projectada nos sistemas de armas de última geração e nos sistemas de informação 
e controlo, influi, decisivamente, em qualquer modelo de interpretação da 
redistribuição do poder no Mundo e, como tal, de avaliação das ameaças que 
impendem sobre a Segurança do todo e das partes que o integram.

É neste contexto que emerge, com nitidez, para além das ameaças clássicas, uma 
diferente modulação que vem imprimir uma muito sensível alteração na avaliação 
de riscos. O valor das ameaças é hoje fundamentalmente acrescido por três 
factores que se conjugam: nos grupos alvo, a negligência provocada pela ausência 
de percepção sobre a natureza e valor das ameaças, e nos agentes, as capacidades 
facultadas pelas facilidades de acesso ao conhecimento e às tecnologias de ponta, 
e, a ampliação proporcionada pela mediatização em tempo real. São exemplos: 
o terrorismo transnacional, funcionando em rede com o crime organizado, 
sustentado por avultadíssimos recursos financeiros e com acesso a todo o tipo de 
tecnologias avançadas, desde sistemas de armas miniaturizados a meios NBQR 
e cuja manifestação mais impressiva é o impacto provocado pelos atentados 
conduzidos por extremistas suicidas; o desarmamento moral, com recurso ao 
medo, à carência e às técnicas de propaganda que os meios de comunicação 
ampliam; as acções do fraco ao forte que a miniaturização dos meios de destruição 
viabiliza; a radicalização de crises ou de conflitos, alterando a sua natureza, 
através de formas de exploração exacerbada de natureza ideológica; as acções 
de ingerência, encapotadas ou não, explorando vazios de poder, vulnerabilidades 
estruturais ou partilhas de soberania.

Num mundo multipolar, onde paira o espectro da proliferação nuclear, predomina 
uma superpotência, a norte americana e, para além da Rússia e da União Europeia, 
importa sublinhar a emergência da China com poder global e a afirmação da 
Índia e do Brasil como potências regionais.           

Em síntese, no que à acção estratégica diz respeito, se o sentimento geral de 
anseio por uma Segurança Global a atingir, preferencialmente, por estratégias 
não militares, conduzidas por acções multinacionais, se compagina com um 
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comprometimento solidário dos cidadãos, o alargamento do conceito de fronteiras 
abre a arranjos estratégicos que, em contradição, agilizam intervenções preventivas, 
muitas vezes fora de área, exigindo a intervenção militar profissionalizada, onde, 
mercê das possibilidades abertas pelas tecnologias de ponta, a política interfere, 
directamente, na acção militar.

No que respeita à evolução do espaço político europeu, esta assemelha-se ao 
acentuado declínio de um império.

Dilacerado por violentíssimos conflitos intra e inter estatais que a História 
explica, cristalizou no período da Guerra-fria em resultado da ameaça credível de 
um holocausto nuclear. 

A tipologia da crise, característica do confronto bipolar que opunha as duas 
Superpotências não levantava dúvidas quanto à íntima ligação entre a Política e a 
Estratégia, esta subordinada àquela, porém com objectivos políticos muitas vezes 
condicionados pela Estratégia Militar, onde o nuclear se impunha omnipresente.

A derrocada do império soviético, trouxe consigo, para a Europa, uma imagem 
virtual de “paz perpétua”, decorrente de algum esvaziamento das ideologias 
políticas, de um anseio pelo usufruto dos dividendos da paz, de uma ilusão de 
bem-estar possível sem sacrifícios e de uma desejada percepção de ausência de 
ameaças.

Tomou vulto a utópica sensação de que se tornara possível o desenvolvimento 
desenquadrado da condição de segurança, abrindo caminho a um culto, 
porventura exacerbado, de um individualismo sem limites que a abundância fácil e 
o esquecimento da ética social reforçaram, facto a que não foi estranha a sensação 
crescente da incapacidade do estado para assegurar os fins a que se destina. 
Porque a esse movimento não correspondeu qualquer incentivo à preservação das 
referências permanentes das instituições-pilar da civilização europeia, abrindo 
espaço a práticas promíscuas que distorcem uma salutar percepção sobre os 
exercícios da responsabilidade e da representatividade, tornaram-se dominantes 
a cupidez e a lassidão, esquecendo-se os deveres, ultrapassados que foram pelos 
direitos sem restrições, no vazio do cadinho da reserva de valores, até então esteio 
do direito à diferença na afirmação da cidadania.

Crescentes desigualdades no desenvolvimento global deram origem a fracturas de 
nefastas consequências de onde emergiram o acentuar das migrações incontroladas, 
a proliferação das organizações transnacionais do crime e do terrorismo e 
manifestações violentas de fundamentalismos étnicos e religiosos, ocorrências 
estas que reforçaram, no espaço europeu, a dificuldade em assegurar o bem-estar 
e a ordem interna. Acresce, ainda, a evolução tecnológica, reflectida na emergente 
sociedade da informação, que, a par das possibilidades que abriu, designadamente 
nos domínios da informação e do controlo veio, também, agravar dependências 
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vitais e acentuar a fluidez e a aleatoriedade das ameaças que, entretanto foram 
sendo detectadas. A conjugação dos riscos daqui decorrentes com a instabilidade 
criada pelo aumento de liberdade de acção de actores menores, libertos do 
espartilho das zonas de influência, levou à necessidade de equacionar a segurança 
e a defesa de forma casuística e num espaço geográfico mais alargado, onde as 
operações externas de gestão de crises e de apoio à paz constituem a expressão 
prática que encontra sustentação naquilo que se vai afirmando como um direito 
de ingerência. 

No quadro da evolução, entretanto verificada, sobressai, com licitude, a 
dúvida quanto às melhores soluções a adoptar para a perenidade da “cidade”, 
onde acresce, agravando a dúvida, a disparidade entre os recursos financeiros 
efectivamente disponíveis para alocar à sua defesa e os elevados custos dos meios 
humanos e materiais implícitos na formação do potencial, avolumados pelo peso 
social inerente aos estatutos próprios das Instituições que lhe dão suporte.

Este, pelo menos aparente, impasse adquire particular criticidade nos espaços 
da União vulnerabilizados pela urgência em dar resposta a situações de crise. 
Aqui, a insensibilidade quanto à ameaça mais perigosa e a incerteza quanto à 
mais provável, poderão, por pressão da opinião publicada, pela urgência imposta 
pela escassez e pelos prazos disponíveis para atingir os objectivos de curto prazo, 
conduzir os responsáveis pela política a adoptar arranjos imediatos que aviltem 
a vocação e os valores que, nas Nações, alicerçam a vontade que multiplica o 
potencial. 

Todos estes conjuntos de circunstâncias são factores significativos na caracterização 
do actual ambiente estratégico militar que, na Europa, apoiou a justificação para 
a total profissionalização dos sistemas de forças e o correspondente acréscimo 
muito significativo de custos, solução, cujas condições de eficácia se verifica só 
estarem ao alcance dos principais centros de poder. Em síntese, com o fim da 
conscrição para a prestação do serviço cívico armado nas fileiras das Forças 
Armadas, a “cidade”, demograficamente envelhecida, delegou no voluntarismo 
dos cidadãos a sua segurança, quase adquirindo o estatuto de “cidade aberta”, 
porque indefesa – por um resvalar para o “mercenarismo” que nos faz lembrar a 
advertência de Maquiavel, no Príncipe, de que “os mercenários não vão morrer 
por ti”. A manter-se esta situação, a anarquia e a voragem, filhas da fraqueza e da 
ambição estarão, a seu tempo, na origem do medo que a avassalará.

As transformações verificadas no espaço político e as subsequentes condições 
estratégicas consideradas, quer a nível global, quer europeu, geraram um diferente 
paradigma na dinâmica político-militar muito voltada para atingir equilíbrios 
estratégicos indispensáveis a um controlo de crises em baixos patamares de 
confronto. Como resultado, o desaparecimento dos Teatros de Operações 
saturados, substituídos pela adopção do emprego dos meios militares em operações 
de média e baixa intensidade, conduzidas em áreas fora das tradicionais zonas de 
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actuação. Concorrentemente, a acelerada revolução científica e técnica facultou 
o fácil acesso a tecnologias que, ao serem projectados nos meios e processos de 
destruição, capacitaram actores menores, estatais ou não, com um potencial 
destruidor capaz de provocar efeitos devastadores nas condições de vida e moral 
dos adversários. Em toda esta evolução, a par do desenvolvimento e diversificação 
das armas sujas e de destruição maciça, deve ser ainda sublinhada a afirmação 
do espaço exterior e do ciberespaço como dimensões decisivas da Segurança, 
onde também acrescem os meios de última geração que acrescentam capacidades 
através do significativo aumento da miniaturização, da letalidade, da precisão, 
controlo remoto e da inteligência. 

Avolumou-se o imperativo de garantir o aprontamento de meios a integrar, 
por parcerias diversas, em forças multinacionais, fundamentalmente para o 
cumprimento de missões para além da guerra, nomeadamente para fazer face 
a situações de prevenção, dissuasão e resolução de conflitos de baixa e média 
intensidades, o que obriga à aceleração das condições de interoperabilidade dos 
meios e à uniformização das normas de empenhamento. Uma revolução nas 
mentalidades, nas estratégias de meios e nas doutrinas de emprego operacional 
conjunto e combinado, de modo a garantir prontidão para, com flexibilidade, as 
Forças Armadas e demais Forças de Segurança, responderem a um largo espectro 
de cenários de actuação que abarcam o contra terrorismo, a interposição de 
forças entre opositores, o resgate de nacionais, a estabilização e reconstrução de 
áreas inseguras ou devastadas, missões humanitárias diversificadas e, sempre, a 
vigilância e a intervenção na Segurança das áreas territoriais por que se é primeiro 
responsável. 

O planeamento, em todas as vertentes nos diversos níveis da Estratégia, passou 
assim a objectivar-se na criação e sustentação de capacidades para cobertura 
de riscos não admissíveis, com origem, possível, num muito largo e aleatório 
espectro de ameaças. Na execução estratégica a tendência parece apontar 
para o desenvolvimento de nichos de excelência que facilitem, com agilidade, 
participações cooperativas nos âmbitos das Alianças e associações de Estados.

O imperativo de acrescentar segurança no plano interno, tornado quase indissociável 
do plano externo, conjugado com a exigência do empenhamento de meios em 
operações de paz traduziu-se num reforço das capacidades das forças policiais, no 
concurso especializado de empresas privadas de segurança e na diversificação das 
capacidades das forças militares com exigências de uma mais flexível modulação 
das suas estruturas. A diversidade, a intensidade e a imprevisibilidade das ameaças, 
bem como a especificidade dos ambientes operacionais poderão, até, conduzir à 
tentação, simplista, de estreitar a diferenciação entre as diversas estruturas de 
meios, quer na actuação interna, quer externa.

A fluidez do actual ambiente estratégico global, as incertezas implícitas nas 
ameaças que impendem sobre a segurança europeia, a opacidade dos riscos que 



51Uma Visão Estratégica para Portugal

se deparam ao normal funcionamento das sociedades democráticas em geral, a 
sintomatologia dos fenómenos de violência que grassam por vastas áreas do globo 
e a escassez de uma grande variedade de recursos vitais que aflige significativos 
efectivos populacionais parecem exigir a salvaguarda da capacidade facultada 
pela reserva de valores, alicerce da vontade, contida na matriz das instituições que 
estruturaram a evolução e o desenvolvimento das sociedades modernas. 

Porque o Homem permanece como o elemento fundamental da construção e da 
aplicação das diversas formas de poder e porque nenhuma evidência aponta para 
a prescindibilidade de estratégias de persuasão e de coacção na defesa dos valores 
que alicerçam as diversas matrizes civilizacionais, o bom senso e o discernimento 
esclarecido recomendam o reconhecimento da utilidade do braço armado da 
“cidade”, cujo valor útil assenta no envolvimento proporcionado pelo ambiente 
institucional que sustem e potencia a total disponibilidade para o inalienável 
desempenho cívico que lhe está reservado. 

O espaço de interesse nacional é definido pelo comércio e pelas relações de 
afinidade com determinadas regiões; neste sentido poderá ser global, na medida 
em que não existem, no tempo presente, limitações de acesso. A afinidade tem a 
ver com valores ou com experiências históricas comuns. O espaço de interesse 
nacional é assim definido por uma área de valorização ou de afirmação, onde 
poderemos recolher elementos, ou estabelecer trocas que valorizem a Nação, de 
forma determinante. Se colocarmos o adjectivo estratégico à expressão interesse 
nacional, estaremos a assumir que o objecto do interesse poderá ser disputado, e 
neste caso teremos que admitir a necessidade de um exercício de influência que 
poderá chegar ao extremo da coacção, dependendo do valor que se atribui ao 
objecto. Existe uma interacção permanente entre interesse estratégico e poder 
nacional; a definição do interesse estimula o desenvolvimento do poder, e onde, 
em última análise se reconhece que o poder não poderá chegar não haverá lugar 
à criação ou sustentação de um espaço estratégico.

O espaço de interesse estratégico nacional é, prioritariamente, por força da nossa 
inclusão em várias alianças, o espaço definido para estas alianças. A participação 
nestes espaços com instrumentos de influência ou de coacção nacionais, constitui 
um factor de credibilidade externa e neste sentido contribui para o desenvolvimento 
do poder nacional, logo do interesse estratégico nacional, em especial se essa 
participação for reconhecida pelos aliados, em particular, e pela comunidade 
internacional em geral.

6. A defesa do território nacional; alguns aspectos particulares

a. Considerações básicas

O território nacional e a sua envolvência é o espaço de interesse estratégico 
determinante, por razões evidentes. E o território inclui o espaço aéreo, o mar 
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territorial e, na parte aplicável as zonas marítimas económicas exclusivas e 
a plataforma continental. Para além disso, a Organização das Nações Unidas 
atribui espaços internacionais para gestão nacional, tendo em vista aspectos de 
segurança de tráfego marítimo e aéreo. 

A União Europeia, no seu esforço de centralização, tem um projecto de “céu 
único europeu”, orientado para a gestão do tráfego aéreo, na base de critérios 
de segurança e eficácia, e fundamentalmente para tornar a aviação comercial 
mais rentável e o ambiente menos poluído; acontece que o “céu” tem como 
utilizadores para além da aviação comercial, a aviação militar e o tráfego aéreo 
geral; a desfragmentação desse mesmo espaço (o que significa ausência de rotas 
preestabelecidas e um centro único de controlo) impõe uma atenção acrescida aos 
problemas da cooperação civil militar, e, em último caso pode suscitar problemas 
de soberania – trata-se de um tema que aqui não se irá analisar, embora se 
considere muito importante. 

No caso particular português, o Mar, com as suas especificidades soberanas 
constitui uma caracterização própria de espaço de interesse estratégico, onde 
existem fontes potenciais e reais de recursos muito valiosos e, em consequência, 
lugar para disputa de interesses. Para além da garantia da liberdade de navegação 
das forças navais e comerciais amigas, a estratégia naval deverá igualmente 
garantir a soberania nacional no espaço marítimo de jurisdição nacional, desde 
tempo de paz, em conformidade com as prescrições nacionais e internacionais. 
Isto implica a consideração da estratégia naval, com a consequente atribuição de 
recursos que garanta a presença e o exercício da soberania, tal como é concebida 
actualmente, com os meios tradicionais dotados das configurações tecnológicas 
mais adequadas. A estratégia naval portuguesa, nos seus aspectos essenciais, é 
suficientemente conhecida, tanto no que se refere às operações navais mais perto 
das costas, como no que se refere à presença, vigilância, defesa em profundidade 
e apoio nos espaços oceânicos de interesse.

Face ao exposto, parece ser interessante tratar aqui um tema novo e de grande 
especificidade, que é o do enunciado das linhas básicas para a definição de uma 
estratégia aeroespacial para os espaços oceânicos, em paralelo, obviamente, com 
a estratégia naval em vigor.

O carácter especial da estratégia aeroespacial para os espaços oceânicos resulta 
do ambiente físico e estratégico, dos tipos de sistemas de forças e de sistemas 
de armas utilizados nesses espaços, da natureza particular das ameaças e do 
seu comportamento típico, dos veículos típicos das respectivas ameaças e das 
modalidades de acção estratégica. Por exemplo, as grandes áreas a cobrir, a 
grandes distâncias das bases aéreas, a insuficiência de informação meteorológica 
permanente e precisa, a ausência de bases alternantes próximas do local de acção, a 
confiança nos sistemas de recuperação são alguns dos factores determinantes para 
a execução da actividade aérea neste ambiente. As capacidades, as modalidades de 
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execução e a natureza das operações aéreas neste contexto particular constituem 
a base das possibilidades e constrangimentos que determinam a estratégia 
aeroespacial, para além do que lhe está a montante.

Por outro lado, os vectores aéreos e espaciais só poderão ser convenientemente 
explorados se essa exploração estiver enquadrada numa estratégia própria que 
defina objectivos precisos e actos concretos de constituição de dispositivo militar; 
isto é, impõe-se uma aproximação sistémica que contemple os meios aéreos e 
espaciais no centro do sistema. Desde logo, e a título exemplificativo, um dos 
elementos fundamentais para o estabelecimento de requisitos operacionais é a 
definição do espaço de interesse e dos tipos de acções que se estime venham a 
ser executadas nesse espaço, e com que frequência, e essa definição é também 
ela deduzida de um dado conceito estratégico. Por exemplo, uma vigilância 
em tempo real e para a totalidade da área à responsabilidade nacional, sendo 
possível, do ponto de vista tecnológico, corresponderá a um tipo de investimento 
muito diferente se considerarmos um período de visita de seis horas apenas para 
uma parte dessa área; como adiante se procurará demonstrar, e tendo em conta 
a experiência muito recente nas acções de busca e salvamento, ou na intercepção 
em alto mar de navios ou aeronaves em ilegalidade, a cobertura integral e em 
tempo real corresponde a uma solução altamente desejável.

As capacidades militares deduzidas de um adequado conceito estratégico, e de uma 
doutrina operacional correcta, para o alcance de um objectivo militar, poderão ser 
aproveitadas para um dado fim estratégico de âmbito nacional, não só militar ou 
de defesa, mas também civil, como é por exemplo o caso da investigação científica 
ou do desenvolvimento económico. Isto é, as capacidades militares poderão ser 
estendidas, incluindo por exemplo meios de detecção remota para, sem prejuízo 
da missão primária, contribuírem para aquele fim numa perspectiva de interesse 
nacional.

Embora com um grau de probabilidade relativamente baixo no tempo presente, 
a guerra convencional ou clássica deverá continuar a ser considerada como uma 
possibilidade, o que exige preparação militar em conformidade. O princípio 
fundamental a ter em conta, nesta circunstância, é o da defesa dos interesses 
nacionais potencialmente ameaçados ou em risco, tão longe e tão cedo quanto 
possível, evitando a aproximação de ameaças e procedendo à sua neutralização 
atempada, impedindo a concretização dos seus efeitos negativos, no imediato 
ou a prazo. A demonstração das capacidades necessárias para materializar este 
princípio constituirá um elemento dissuasor para a prevenção da guerra, qualquer 
que seja a sua intensidade, forma e âmbito.

Existem razões que levam a considerar aquela possibilidade de confronto, sob 
formas variadas, como real. De facto, o desenvolvimento económico e científico 
tem suscitado a exploração do mar segundo novas vertentes como sejam no 
campo da energia, do ambiente, da extracção de recursos ou de outras actividades 
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comerciais, o que poderá gerar competição ou conflito nos espaços reclamados 
pelas Nações, conflito que se poderá traduzir em disputas, presenças consideradas 
indesejadas, obstáculos à realização de actividade legítima, ou mesmo acções 
militares de baixa ou alta intensidade; isto é, esta nova circunstância pode 
eventualmente tornar a operação militar clássica como possível, na medida em que 
se constitua como fonte geradora de conflito. O espaço oceânico não será apenas 
o espaço por onde transitam as forças, ou onde se estabelecem os dispositivos, 
mas o próprio objecto de disputa.

A teoria estratégica clássica diz-nos que o primeiro objectivo a consolidar é o de 
obter a liberdade de acção às nossas forças, e negar a intrusão inimiga em espaços 
que ameacem a segurança das nossas forças. Para a realização deste objectivo 
importa vigiar, identificar, localizar e anular as ameaças - os meios aéreos e 
espaciais desempenham um papel de grande importância nesta missão, não só em 
termos de “hard power” (emprego de armas convencionais) como também em 
termos de “soft power” (por exemplo ciberguerra). A plataforma aérea, com o 
horizonte de aplicação que é capaz de alcançar, e com a elevada área de cobertura 
em tempo reduzido, poderá ser o sistema mais adequado para a realização de 
acções de reconhecimento à distância, de guerra electrónica, de ciberguerra ou de 
guerra de informação, assim como de ataque à distância com armamento guiado. 
As operações aéreas a desenvolver neste contexto pressupõem a superioridade 
aérea obtida pelo reconhecimento e pela supressão das defesas aéreas inimigas, 
quer seja pela sua anulação electrónica, quer seja pela sua destruição física.

Na generalidade das situações de guerra convencional, será de prever a participação 
em alianças, como é o caso presente da Aliança Atlântica, ou em forças de 
coligação apropriadas a esse fim, o que requere uma preparação integrada com 
os objectivos da Aliança ou da Coligação, para além da preparação nacional 
conforme com os objectivos nacionais específicos ou particulares. De facto, não é 
razoável admitir que um País de fracos recursos possa, por si só, fazer face a todas 
as ameaças, em especial as ameaças convencionais de grande poder ou capacidade 
militar que o afrontem no seu espaço de interesse – contudo, a participação em 
aliança não pode significar alienação quanto às responsabilidades próprias de 
defesa, e envolve contribuições tanto ao nível dos meios a empenhar, como ao 
nível do processo de planeamento e decisão, assim como ao nível da doutrina. A 
salvaguarda dos interesses e da soberania nacionais, porque legítimos, deverá ser, 
nestas circunstâncias, preocupação fundamental. 

A definição de estratégias aéreas e espaciais para os espaços oceânicos, dada a 
vastidão do espaço e a complexidade da missão, dará origem ao processo de 
geração de capacidades, e como se referiu, estas exigências poderão ser limitadas 
pelo nível de poder nacional, apelando a alianças que satisfaçam um denominador 
comum em termos de partilha de valores e interesses. A definição dos limites 
do poder, o saber-se que nível de capacidades se deverá atingir, compete aos 
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órgãos de soberania legítimos, representativos da Nação, pois a vontade nacional 
é um elemento básico dessa definição. Contudo, neste processo deverão ser 
salvaguardados dois pontos fundamentais: primeiro, os objectivos nacionais 
não se realizam na totalidade através das alianças, a individualidade do poder 
nacional mantém-se, para além dos contributos de grande importância facultados 
por alianças; segundo, qualquer que seja o nível de participação nas alianças, 
pela distribuição de esforços estratégicos, o conhecimento sobre a totalidade 
dos capítulos relativos às capacidades deverá ser exigido, a nível das instituições 
nacionais próprias, com vista a se obter uma sintonia estratégica e operacional 
com o conjunto das forças aliadas, e a se evitarem eventuais situações de alienação 
do poder nacional.

Na situação actual, em que existe um forte apelo para uma definição política, 
ou para um desígnio, que considere o Mar como espaço de actuação económica, 
e de segurança, cuja preservação constitui preocupação fundamental, os fins 
concretos a atingir traduzir-se-ão na garantia de soberania nesse espaço, em 
conformidade com a lei internacional, e na criação de condições que permitam 
o desenvolvimento das capacidades para a exploração económica sustentada, 
incluindo a componente científica, a preservação ambiental, a segurança humana 
daqueles que trabalham no Mar, e dos que cruzam os espaços aéreos, assim como 
a regulamentação e fiscalização das actividades nos respectivos domínios. 

As capacidades dos sistemas de forças aéreas, deduzidos a partir dos documentos 
que materializam a arquitectura de defesa nacional, permitem, em simultâneo, 
prestar um contributo muito importante na área do desenvolvimento e da 
segurança no Mar, constituindo prestações singulares em algumas circunstâncias. 
É necessário ter em conta o conceito de sistema para a construção das capacidades 
referidas, no que diz respeito aos meios espaciais, aos meios aéreos primários, aos 
meios aéreos e terrestres para comando e controlo, comunicações, informações, 
vigilância e reconhecimento, e às infra-estruturas de apoio – isto significa que, 
para o cumprimento da missão primária deste sistema, existe a necessidade de 
conceber e desenvolver um conjunto de recursos apropriados, que poderão ser 
utilizados, na medida em que não afectem aquele cumprimento, para satisfação 
de necessidades de âmbito nacional e não só de defesa nacional, sendo que estas 
duas valências deverão ser obviamente convergentes num conceito clássico de 
poder nacional.

As actividades ilegítimas que se desenrolam nos espaços oceânicos, quer seja 
à superfície, na sub-superfície, no ar ou no espaço, são concebidas, planeadas 
e conduzidas em terra, designadamente nos centros de decisão e nas agências 
de variada natureza como por exemplo as centrais terroristas ou de pirataria. 
Portanto, a função de “intelligence” decorre primariamente nesses locais e sobre 
esses agentes, assim como nas plataformas que veiculam as ameaças. A função 
de reconhecimento já nos espaços oceânicos é preferencialmente executada por 
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meios aéreos e espaciais, no sentido de se obter superioridade em informação 
num espaço de batalha potencial, dada a grande visibilidade obtida por estes 
meios, e consequentemente o volume de pesquisa abrangida em tempo útil. Nesta 
função, os meios aéreos e espaciais tiram partido da tecnologia dos sensores em 
todo o espectro electromagnético, e usam formas de captura ou de exploração e 
tratamento de dados em tempo real, que permitem uma actualização permanente 
dum cenário de operações alargado.

A implementação de uma estratégia aeroespacial é condicionada pela doutrina de 
emprego dos meios aéreos e espaciais, e de condução e execução das operações 
aéreas e espaciais, em vigor. Isto é, a implementação, incluindo a componente 
genética, não se faz no vazio, deve ter em conta o que existe ou possa vir a existir. 
Contudo, existe neste âmbito uma interacção permanente, na medida em que 
estratégias novas requererão uma nova adição na doutrina pré-existente, de acordo 
com o princípio da eficácia militar. Neste particular, é fundamental ter presente 
que, para além da sofisticação tecnológica, existe um requisito determinante de 
preparação e treino dos recursos humanos que não se poderá improvisar em 
qualquer circunstância.

As características do alcance, da velocidade e da letalidade dos meios aéreos, 
em conjugação com a característica de permanência do satélite (quer seja por 
constelações de satélites, quer seja pela passagem periódica, quer seja pelo satélite 
geoestacionário) permitem fornecer um contributo estratégico fundamental 
para as operações militares em vastos espaços oceânicos. A definição concreta 
do espaço de interesse estratégico estará na base do estudo de configuração dos 
meios.

Com um grau de probabilidade muito maior do que o da ocorrência da guerra 
convencional, é de prever operações de contra terrorismo, ou de guerra irregular, 
nas proximidades das costas, ou em mar alto, como é por exemplo o caso da 
pirataria, sendo obviamente requerida a acção estratégica antes da implementação 
do nível táctico. A actividade ilícita nas áreas marítimas de jurisdição do Estado 
pode assumir valores que afectam directamente a segurança nacional, como seja 
por exemplo o caso do transporte ilegal de pessoas e de materiais não autorizados 
de diversas naturezas, com expressão significativa; este tipo de ameaça finaliza na 
costa e no território nacional, mas pode ter início em zonas muito longínquas, sendo 
necessário “segui-la” desde tão longe quanto possível. Estas operações terão, em 
regra, um caracter nacional e poderão requerer a coordenação com outras forças 
nacionais e com agências nacionais e internacionais, de acordo com o disposto em 
normativos apropriados. Em todo o caso, trata-se de uma zona de sobreposição 
entre a defesa da soberania nacional e a garantia da autoridade do Estado, pelo 
que se exige a coordenação que se referiu. Os meios aéreos e espaciais poderão 
ter uma intervenção estratégica oportuna nesta área, sendo conveniente desenhar 
os mecanismos apropriados para o efeito, que irão determinar a constituição dos 
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sistemas de armas mais adequados à missão, assim como os níveis de prontidão 
requeridos.

Dada a vastidão dos espaços oceânicos, não é possível garantir presença de forças 
destacadas em toda a sua extensão; a concentração de forças ocorre normalmente 
em zonas onde se prevê a potencialidade de conflitos ou a localização de ameaças à 
segurança; fora desta circunstância a presença das forças tem sempre um caracter 
aleatório, mas os meios tecnológicos já existentes minimizam extraordinariamente 
esta aleatoriedade. Os meios aéreos e espaciais poderão desempenhar um papel 
relevante, neste contexto, em especial no que se refere à vigilância, à detecção 
e seguimento de ameaças, ao desenvolvimento de acções no quadro da guerra 
de informação, ou de ataque físico. O exercício destas capacidades constitui um 
elemento dissuasor muito importante. É de sublinhar que as redes de satélites 
poderão permitir o seguimento de todo o tipo de tráfego, quer seja marítimo 
quer seja aéreo, de qualquer dimensão ou configuração, com avaliação do 
seu comportamento em áreas oceânicas muito vastas, em tempo quase real; a 
integração desta informação com outros dados permitirão circunscrever ameaças 
ou meios em perigo.

É através do Mar e do espaço aéreo que se lhe sobrepõe que é estabelecida a ligação 
económica entre continentes, o que significa a transferência de carga comercial e o 
intercâmbio de pessoas que promovem o desenvolvimento económico e humano. 
Contudo, é necessário admitir que a par de cargas e pessoas que trazem benefícios 
para as comunidades, também circulam nesses espaços meios intrinsecamente 
agressores ou transportando cargas proibidas ou letais, e agentes, em representação 
individual ou colectiva, que procuram intentar contra a segurança de pessoas e 
bens. Neste caso particular temos em mente pequenas aeronaves que escapam 
ao sistema de controlo aéreo estabelecido, e pequenas embarcações altamente 
sofisticadas que ameaçam a navegação ou pontos sensíveis na costa. 

Num mundo interdependente, como o que vivemos, cuja interdependência 
contribui para o reforço dos interesses das Nações, e para o bem-estar dos 
cidadãos, os riscos relativos à segurança aumentam; a interdependência é 
reforçada pelas trocas de todas as naturezas entre as Nações, a grande maioria 
das quais se processa através do Mar ou do espaço aéreo que ligam os continentes. 
Cerca de 50 milhões de passageiros por ano são transportados por via aérea 
entre a Europa e a América do Norte, e cerca de metade do valor do comércio 
transaccionado entre os dois continentes é igualmente efectuado por via aérea. 
Por dia, cerca de mil e duzentos aviões comerciais cruzam o Atlântico Norte. 
Estes valores têm tendência a aumentar pela introdução de novas tecnologias 
que permitem um melhor escoamento de tráfego, e, fundamentalmente pelos 
protocolos ou tratados subscritos pelos Estados Unidos e Canadá e pela União 
Europeia relativos à abertura dos respectivos espaços aéreos nacionais e regionais. 
Com esta intensificação surgem igualmente as preocupações de segurança, e 
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particularmente a necessidade de garantir o salvamento de pessoas em situações 
de emergência, ou seja de prestar o apoio à navegação marítima e aérea, como 
adiante se referirá.

Tanto no quadro da estratégia convencional, como no âmbito da utilização civil 
dos espaços oceânicos, como é o caso da navegação marítima e da navegação 
aérea, as acções de apoio situam-se a um nível estratégico. É o caso do controlo 
de tráfego aéreo, a cargo de agências civis nacionais com participação militar 
segundo o conceito internacionalmente adoptado para tempo de paz, de tensão, 
crise ou guerra, e o caso da busca e salvamento. Em especial, o caso da busca 
e salvamento no mar nas áreas de controlo oceânicas atribuídas às Nações, dá 
confiança aos operadores civis e militares e reforça a imagem do Estado no 
exterior. É internacionalmente reconhecido que nem as Agências Mundiais, nem 
os Países têm as capacidades suficientes para, por si mesmos, garantir a segurança 
da navegação em caso de acidente ou em caso de ataque por forças irregulares; 
por este facto, exige-se a coordenação entre governos, organizações internacionais 
e o sector privado, cada um na sua esfera legítima e legal de acção, para a defesa 
do seu bem comum. Os meios espaciais já contribuem de forma decisiva para 
a localização de acidentes ou outras ocorrências graves nos espaços oceânicos, 
desde que dispostos para esse fim específico; os meios aéreos, colocados em alerta 
permanente, permitem a busca e o socorro a náufragos em tempo útil, mesmo 
para grandes distâncias. E o que se aplica à cooperação passa-se também quando 
se trata de agressão.

O Mar é, como se sabe, uma fonte de riqueza económica em expansão, contendo 
no entanto vários riscos de erosão em vários domínios, o que exige uma exploração 
condicionada com preocupações de preservação da capacidade de regeneração 
e do ambiente em geral. A mais recente função reside no campo da energia, 
designadamente a exploração de petróleo e gás natural (por extracção directa com 
o uso de novas tecnologias, ou obtido a partir dos hidratos de metano localizados 
no fundo do mar) no offshore. Outra área de grande importância é a possível 
exploração de minérios raros, logo que a tecnologia garanta custos competitivos 
e segurança de exploração. A exploração biotecnológica irá permitir extrair do 
mar elementos novos com fins alimentares, de saúde e para o desenvolvimento de 
biocombustíveis, a par de novas técnicas para a captura de espécies tradicionais 
com preservação de estoques. Para além destas áreas já em desenvolvimento, 
muitas outras poderão vir a existir num prazo relativamente curto.

Entre outras áreas do âmbito tecnológico ou logístico, a economia do mar implica 
capacidade para detectar os recursos existentes e a fiscalização de actividades 
potencialmente lesivas da regeneração desses recursos. Os meios aéreos militares 
dispõem de sensores concebidos para a detecção de ameaças no ar, à superfície e 
na sub superfície do mar; estes meios, eventualmente com a adição de capacidades 
específicas, poderão ser utilizados para a detecção remota, para a fiscalização 



59Uma Visão Estratégica para Portugal

de actos poluentes ou de acidentes ambientais, para fiscalização da actividade 
de pesca, ou outras. A detecção remota poderá, em circunstâncias particulares, 
determinar a localização de recursos vivos, de zonas prováveis de existência de 
todos os outros tipos de recursos, assim como as condições ambientais à superfície.

O estabelecimento de uma política nacional orientada para o Mar permitirá 
configurar a Estratégia Aérea de forma a contemplar não só os aspectos de 
segurança nacional, em sentido restrito, mas também os aspectos económicos 
para a exploração das capacidades que o Mar poderá fornecer e para a 
preservação dos recursos e do ambiente, isto é, considerando também a matéria 
de desenvolvimento económico, científico e da segurança humana. No quadro 
dessa Estratégia teremos que definir o que se deverá contemplar no âmbito da 
soberania do Estado e no âmbito da autoridade do Estado, sendo certo que neste 
último aspecto haverá que considerar o papel das agências nacionais civis com 
responsabilidades na matéria. 

Os vectores aéreos e espaciais têm potencialidades enormes para aplicação em 
vastos espaços oceânicos, onde irão ter lugar actividades de natureza estratégica 
ou económica. Consoante o desenvolvimento previsto dessas actividades assim 
será necessário conceber estratégias que contemplem a aplicação daquelas 
potencialidades. A limitação de recursos financeiros exige naturalmente uma 
maior exigência no planeamento deste sistema de forças, mas não será cerceadora 
de uma implementação progressiva que tenha em conta os objectivos idealizados, 
de acordo com uma programação, na medida em que se reconheça, ao mais alto 
nível do Estado, esta necessidade de missão.

Em conclusão, justifica-se a criação de uma estratégia aeroespacial para as 
áreas oceânicas, quer seja formalmente expressa em documento legal, quer seja 
tacitamente aceite pela própria natureza das coisas, pela prática adquirida e 
pela evidência da necessidade desta missão, Isto é, se for evidente a exigência do 
controlo sobre a vasta área oceânica onde deveremos exercer soberania, como 
julgamos que é, então quanto mais apertada for a vigilância mais eficaz será esse 
controlo, também ele executado com meios sofisticados baseados em plataformas 
aéreas e espaciais. Desta posição pragmática surgirão documentos formais que 
contemplem conceitos ou directivas para a implementação estratégica, táctica e 
operacional. Esta estratégia dará orientação para o planeamento dos meios e das 
missões aéreas: para o exercício da soberania nacional quer seja pela presença, 
pelo efeito dissuasor e pela capacidade para anular eventuais ameaças; para o 
exercício da autoridade do Estado; para apoio ao desenvolvimento económico 
e à investigação científica; para a segurança humana e outras que venham a ser 
necessárias no leque das capacidades militares desenvolvidas. Os resultados das 
acções decorrentes desta estratégia poderão alimentar outro tipo de operações, 
designadamente navais ou aeronavais, como é óbvio.

A actividade aeroespacial militar em espaços oceânicos decorre desde tempo de 
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paz, de forma permanente, e enquadra-se na política nacional para o Mar, no 
Conceito Estratégico de Defesa Nacional adoptado e nas obrigações e direitos 
internacionalmente instituídos. Serve de referência fundamental neste último 
aspecto a Lei do Mar aprovada pela Convenção para a Lei do Mar das Nações 
Unidas em 10 de Dezembro de 1982, com entrada em vigor em 1994, assim como as 
disposições constantes em normas das Convenções da Aviação Civil Internacional 
(ICAO), da Organização Marítima Internacional (IMO), da Segurança da Vida 
Humana no Mar (SOLAS), todas das Nações Unidas.

Iremos proceder a um pequeno apontamento sobre estas matérias, apenas para 
referenciação do tema em análise.

b. A Lei do Mar

Considera-se importante que se tenha presente alguns dos princípios básicos 
contidos na Lei do Mar, com influência determinante no estabelecimento de uma 
Estratégia Aeroespacial para os espaços oceânicos. Desde logo há a referir que 
a Lei foi estabelecida tendo em devida consideração a soberania dos Estados na 
criação de uma ordem legal para os mares e oceanos, facilitando a comunicação 
internacional, promovendo a utilização pacífica dos mares e oceanos, a utilização 
eficiente e equitativa dos seus recursos, a conservação dos recursos vivos e o 
estudo, protecção e preservação do ambiente marítimo. A área do leito do mar 
e das fossas oceânicas e do subsolo correspondente, para além dos limites das 
jurisdições nacionais, assim como os recursos aí contidos, são património comum 
da humanidade, devendo a sua exploração ser efectuada em benefício de toda a 
Humanidade, independentemente da localização geográfica dos Estados.

Cada Estado tem o direito de estabelecer o seu mar territorial até a um limite que 
não exceda as 12 milhas náuticas medidas a partir da linha de costa tal como 
está rigorosamente determinado na Lei. É estabelecido o direito de passagem 
inocente neste mar devidamente caracterizado, e o Estado ribeirinho tem o 
direito de estabelecer regulamentação para efeitos de segurança e eficiência da 
navegação. Na zona contígua ao seu mar territorial, o Estado ribeirinho pode 
exercer controlo para prevenir e punir as infracções relativas às leis do Estado (de 
âmbito alfandegário, fiscal, imigração e sanitário) e aos regulamentos em vigor no 
seu território ou mar territorial; esta zona tem uma largura de 24 milhas. 

A zona económica exclusiva não se poderá estender para além das 200 milhas 
náuticas a partir da linha de costa, e é objecto de um regime legal específico. 
O Estado ribeirinho tem direitos soberanos para a finalidade de pesquisa, 
exploração, conservação e gestão de recursos naturais, vivos ou não, nas águas 
sobrejacentes ao fundo mar, no fundo do mar e no seu subsolo, e em relação a 
outras actividades para a pesquisa e exploração económicas na zona, tais como a 
produção da energia a partir da água, das correntes e eólica. Os outros Estados 
têm a liberdade de navegação e de sobrevoo, de acordo com as normas aceites 
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internacionalmente sobre segurança e assistência, devendo aceitar as normas 
do Estado ribeirinho e das agências internacionais, sem prejuízo das liberdades 
internacionalmente aceites.

A plataforma continental compreende as áreas submarinas que se estendem para 
além do mar territorial por todo o espaço do prolongamento natural do seu 
território terrestre ao extremo exterior da margem continental, ou a uma distância 
de 200 milhas náuticas da sua linha de costa quando essa margem continental não 
se estenda até esta distância. O limite exterior não poderá exceder a distância de 
350 milhas náuticas medidas a partir da linha de costa, ou 100 milhas náuticas 
para além da linha correspondente a 2500 metros de profundidade. Os Estados 
ribeirinhos exercem direitos de soberania sobre a plataforma continental para a 
pesquisa e exploração de recursos naturais; estes recursos consistem em minerais 
e outros recursos não vivos do fundo do mar e do seu subsolo, e os organismos 
vivos pertencentes a espécies sedentárias. Na coluna de água e no espaço aéreo 
prevalecem os direitos de liberdade universal previstos na legislação internacional.

A síntese que se apresentou acima serviu para dar relevo aos direitos que são 
reconhecidos a Portugal, no vasto espaço oceânico de mais de um milhão e 
setecentos mil quilómetros quadrados, com possibilidade de alargamento com 
a aprovação da plataforma continental no curto prazo. O pleno exercício da 
soberania para salvaguarda daqueles direitos, nesse espaço com características 
específicas, que constitui uma responsabilidade nacional, deverá ser enquadrado 
por uma estratégia e pela dotação de meios adequados.

c. Estratégia Nacional para o Mar

O documento apresentado pelo Governo em Março de 2013 segue na linha de 
documentos anteriores, aprovados a nível nacional e da União Europeia, como é 
por exemplo o caso dos documentos Estratégia Europa 2020, Política Marítima 
Integrada da UE, Estratégia Marítima da UE para o Atlântico. A finalidade que se 
pretende atingir é o desenvolvimento da economia do Mar e a melhoria ambiental 
e social.

É aqui considerado que o Mar é um desígnio nacional, propondo-se a tomada 
de medidas que reforcem a identidade marítima de Portugal com a valorização 
económica, social e ambiental do oceano para benefício de todos os Portugueses. 
O oceano será, assim um vector estratégico de desenvolvimento, consubstanciado 
pela necessidade de garantia de acesso e de exploração dos recursos marinhos com 
utilização dos meios tecnológicos disponíveis, e de preservação desses recursos e 
do ambiente onde se situam.

Sobre o oceano pesam vários tipos de riscos e de ameaças, num vasto leque 
de possibilidades, como sejam a pressão da acção humana, a urbanização, a 
crescente demografia mundial, o consumo elevado de recursos vivos, a pesca 
ilegal, os acidentes marítimos, as catástrofes ambientais, a poluição que requerem 
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acções precaucionarias; ou a acção ilícita e criminosa, como sejam a pirataria, 
a imigração ilegal, o tráfico de seres humanos e de armas, o narcotráfico e o 
terrorismo, que implicam novas formas de cooperação, e a execução de medidas 
adaptativas e de princípios de gestão dedicados e eficazes.  

Os vectores de acção serão a utilização, a preservação e o exercício de actividade 
económica; a promoção de sistemas que garantam a vigilância, a monitorização, e 
o controlo das actividades. As áreas de suporte para a implementação da estratégia 
serão a Educação, a Ciência e a Tecnologia. Impõe-se uma acção formativa 
para a aquisição de uma cultura que proporcione a visão correcta sobre o Mar, 
sobre a forma de olhar para essa realidade com a consciência da necessidade de 
preservação e como fonte de poder nacional. Assim, os objectivos estratégicos 
deverão ser: a recuperação da identidade marítima; a concretização do potencial 
económico, geoestratégico e geopolítico do território marítimo nacional, a 
criação de condições para atrair investimento e o reforço da capacidade científica 
e tecnológica.

Como pontos específicos desta Estratégia há a mencionar ainda a necessidade 
de uma cooperação civil militar para garantir segurança, e a participação numa 
futura rede europeia de vigilância marítima alargada, materializada por um 
sistema de localização de navios para as águas costeiras e o alto mar, incluindo 
vigilância por satélite e dispositivo de localização e identificação de longo alcance.

É sobre esta base que deverão assentar os fins políticos a atingir nesta matéria 
que uma Estratégia Aeroespacial para os espaços oceânicos deverá traduzir em 
objectivos militares e em meios para os atingir.

d. Conceito Estratégico de Defesa Nacional

Importa-nos respigar os pontos mais importantes contidos no conceito formalmente 
aprovado pelo Governo em 2013, e que deverão condicionar a estratégia 
aeroespacial para os espaços oceânicos. Desde logo, é aí sublinhado com traço forte, 
que a enorme zona marítima sob a responsabilidade nacional é um dos recursos 
nacionais que mais importa valorizar, tanto em termos de melhor exploração dos 
recursos no quadro de uma economia do mar, como em termos de segurança no 
âmbito nacional e numa perspectiva geopolítica mais vasta. Em conformidade, é 
importante fomentar uma consciência colectiva sobre a importância do mar como 
factor de poder nacional. Assume-se que a possível disputa por recursos naturais 
escassos, como sejam os hidrocarbonetos, os minerais, assim como a utilização 
abusiva de recursos marítimos e os atentados às condições ambientais, podem criar 
situações de conflito, requerendo medidas preventivas e dissuasoras. Considera-
se que o mar deva ser integrado numa perspectiva ampla de segurança e defesa 
nacional, em três vertentes fundamentais: a vigilância e a obtenção e consolidação 
do conhecimento acerca dos recursos e do ambiente; a criação de condições 
para o fomento da economia do mar; e a preservação de recursos marítimos. O 
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investimento nos recursos marítimos deverá assim ser orientado para a melhoria 
do conhecimento científico, incrementar a capacidade tecnológica especializada e 
garantir segurança mantendo uma capacidade adequada de vigilância e controlo 
das áreas marítimos e dos espaços que se lhe sobrepõem em conformidade com as 
responsabilidades nacionais. Em particular, importa criar um sistema de alerta e 
observação das catástrofes naturais, com os mecanismos próprios para minorar os 
seus efeitos. Por estas razões, a vocação atlântica deverá ser valorizada, devendo 
o Estado defender os interesses nacionais dentro e fora das zonas marítimas sob 
soberania ou jurisdição nacional e do espaço aéreo sob sua responsabilidade, 
garantindo a segurança não só das linhas de comunicação marítimas e aéreas, mas 
também a protecção das reservas energéticas, das matérias primas e dos recursos 
vivos; neste quadro será necessário prevenir e punir os atentados ao ecossistema 
marítimo, como será o caso da poluição marítima ou da utilização abusiva e ilegal 
dos recursos marítimos.

Em termos estratégicos globais, a geografia do espaço nacional valoriza 
naturalmente a Europa e o Atlântico, devendo sublinhar-se a unidade estratégica 
do Atlântico, no quadro de uma comunidade transatlântica e a necessidade de 
contribuição nacional para a segurança deste espaço. A orientação estratégica 
contida no documento oficial conduz à necessidade de obtenção e reforço de 
capacidades militares para a integração condigna nos sistemas de forças aliados, 
e para a execução de missões de âmbito nacional ou internacional, tendo em vista 
a segurança no espaço atlântico. Considera-se um leque muito diversificado de 
ameaças e riscos, atentatórios da soberania nacional e das linhas de comunicação 
marítimas e aéreas que ligam países amigos, e que se poderão manifestar de forma 
dissimulada ou frontal. A capacidade de vigilância e de fiscalização no espaço 
marítimo e aéreo, para detecção precoce, assim como a capacidade de anulação 
das ameaças de todas as naturezas, e a capacidade de apoio operacional às forças 
envolvidas, será um requisito fundamental e permanente; é de sublinhar que a 
ameaça poderá consistir desde meios convencionais da guerra naval, a meios, 
marítimos e aéreos, muito pouco conspícuos para a execução de acções terroristas, 
ou para tráfico de droga ou contrabando, ou com outros fins idênticos, ou para 
acções de pirataria. As capacidades militares primárias, que se acabam de referir 
poderão ser aproveitadas na execução de missões relacionadas com a pesquisa 
de recursos, com a fiscalização das pescas, com a protecção do ambiente, com a 
investigação científica, com a busca e salvamento no mar.

Estes são os traços essenciais da estratégia de segurança e defesa nacional orientada 
para o mar, para implementação a partir do prazo imediato, sendo certo que a 
maioria destas acções está a ser executadas pelas Forças Armadas Portuguesas, 
desde longa data, em colaboração com as entidades nacionais pertinentes.

e. Legislação Internacional Pertinente (princípios fundamentais)

O tráfego aéreo comercial internacional é gerido de acordo com determinadas 
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normas emanadas dos organismos especializados das Nações Unidas. A 
componente de segurança desse tráfego, designadamente os aspectos da busca e 
salvamento, assume uma acuidade particular nos espaços oceânicos, por razões 
óbvias; para esse efeito, foram estabelecidas organizações e criadas capacidades 
para socorrer aeronaves em perigo. Portugal aderiu à Convenção de Chicago 
sobre Aviação Civil de 1944 em 1947, e tem vertido para a legislação nacional 
as normas internacionais pertinentes aprovadas no seio da ICAO (Organização 
da Aviação Civil Internacional) onde está representado. Logo na sua segunda 
sessão, em Dezembro de 1946, a Secção de Busca e Salvamento da Organização, 
elaborou um conjunto de recomendações relativas à padronização e boas práticas, 
que veio a ser aprovado em 20 de Abril de 1948 e incorporado como Anexo 12 à 
Convenção sobre Aviação Civil Internacional.

Entre um leque variado de normas figuram as relativas à organização e emprego 
de meios dedicados à busca e salvamento nas Regiões de Busca e Salvamento. 
No caso português essas regiões são coincidentes com as Regiões de Informação 
de Voo de Lisboa e de Santa Maria, internacionalmente definidas. A missão de 
busca e salvamento, neste contexto, está atribuída à Força Aérea Portuguesa no 
quadro do Sistema Nacional de Busca e Salvamento Aéreo; o Serviço de Busca e 
Salvamento funciona no âmbito da Força Aérea e é composto pelos Centros de 
Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa e das Lajes, por unidades aéreas 
e unidades base. 

Ao nível da Aliança Atlântica as normas existentes têm aplicação em tempo de 
tensão, crise ou guerra, e durante exercícios, estando prevista a coordenação com 
as organizações e meios civis e estabelecidas as provisões para a transição para 
aquelas situações.

A Convenção Internacional para a busca e salvamento no mar, no âmbito da 
Organização Internacional para o Mar (IMO), realizada em 1979, teve em vista 
o desenvolvimento de um Plano de busca e salvamento, consistindo de uma 
organização específica para esse efeito, criando regiões (13, em todo o Mundo) 
e estabelecendo procedimentos de coordenação e de execução. Apesar da longa 
tradição marítima quanto ao apoio a navios em perigo, que ficou vertida em 
Convenção (Convenção Internacional para a segurança da vida no mar – 
SOLAS) em 1974, não se sentiu a necessidade de uma Convenção para a Busca e 
Salvamento no âmbito marítimo, onde se estabelecesse um sistema internacional 
para a coordenação e operação nesta área, até à data acima referida. 

A ICAO e a IMO concluíram então, na necessidade de estabelecer normas 
internacionais com vista à harmonização de organizações e procedimentos para 
a busca e salvamento no mar, nascendo dessa intenção um Manual único sobre 
este tema de âmbito internacional. Esse Manual foi aprovado em 1998 e tem a 
designação de International Aeronautical and Maritime Search and Rescue 
Manual (IAMSRM).
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f. Elementos para um  dispositivo aeroespacial

O dispositivo necessário para a implementação da estratégia aeroespacial para 
os espaços oceânicos deverá consistir de satélites, aviões, helicópteros e veículos 
aéreos não tripulados, para além dos meios de comando, controlo, comunicações 
e “intelligence” baseados em terra ou no ar. Tendo em conta a extensão da área 
de operações é de prever a capacidade de reabastecimento em voo. Por razões 
de natureza económica, importa concentrar as funções de reconhecimento por 
imagem (com utilização de vários tipos de sensores), de intercepção de sinais 
electromagnéticos, de “targetting”, de comando e controlo aéreo, e outras 
funções similares, num mesmo tipo de avião. O centro de comando e controlo 
deste dispositivo deverá ter a capacidade para criar imagens sintéticas a partir 
dos meios acima referidos, e de outros (como por exemplo do sistema de defesa 
aérea), consoante o requisito operacional estabelecido para cada situação.

A primeira consideração de ordem operacional que se deve ter em conta quando 
se analisa ou planeia a actividade de vigilância ou de reconhecimento a executar 
por meios aéreos e espaciais, diz respeito à resolução exigida para as imagens a 
obter. Esta exigência depende da natureza da ameaça, designadamente dos tipos 
de veículos que utiliza, em particular das suas dimensões e comportamentos. 
Assim, será de considerar a possibilidade desta utilizar meios não convencionais, 
como por exemplo embarcações sofisticadas de pequena dimensão que poderão 
atingir velocidades e alcances semelhantes às dos navios militares, ou aeronaves 
ligeiras de baixa velocidade e grande alcance capazes de atravessar o Atlântico e 
utilizar infra estruturas em terra muito rudimentares. A resolução a obter deverá 
ser factor determinante na selecção do tipo de sensor a utilizar; outros factores 
deverão também pesar como por exemplo a zona do espectro electromagnético 
a adoptar, a complementaridade ou integração de assinaturas, a exploração de 
dados para efeitos oceanográficos, etc.

No caso da utilização do satélite, a resolução exigida irá determinar o tipo de 
sensor utilizado, como se referiu, assim como a altitude das órbitas de vigilância 
espacial. Deve desde já referir-se que a detecção vertical, ou seja, a partir do 
satélite, deverá complementar a vigilância a partir de estações de superfície, para o 
caso dos alvos aéreos, e cobrir não só o espaço oceânico, como o espaço costeiro, 
e o espaço terrestre.

O segundo requisito diz respeito às áreas de cobertura de cada satélite, e ao tempo 
de permanência de cada satélite na área de interesse, determinado pelo ângulo de 
elevação mínimo aceitável Para se conhecerem bem estes elementos importa definir 
a área de interesse a pesquisar. Parece não existir quaisquer dúvidas que essa área 
deverá ser a correspondente à zona económica exclusiva, à plataforma continental 
e às regiões de informação de voo, por duas ordens de razões: primeiro porque os 
recursos e os ecos sistemas a proteger se poderão encontrar num ponto qualquer 
dessas áreas, exigindo vigilância permanente, segundo, porque importa ter um 
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aviso antecipado bastante grande para accionamento dos meios de segurança com 
intercepção oportuna. 

Um outro elemento importante a ter em consideração diz respeito ao tempo de 
actualização da informação. Este tempo deverá ser calculado em função do grau de 
prontidão dos meios que irão contrariar a ameaça e às distâncias para intercepção 
das ameaças. É evidente que quanto maior for a distância entre a localização da 
ameaça e o seu alvo, que pode ser uma fonte de recursos, um navio a navegar, um 
meio aéreo ou uma instalação em terra, maior poderá ser o tempo de aviso. De 
notar que se pretende que o satélite detecte a ameaça o mais longe possível; para 
distâncias mais curtas das costas, onde o tempo de aviso é extremamente curto, 
utilizar-se-ão preferencialmente outros meios, baseados na informação prévia 
obtida por satélite. Assim sendo, parece razoável admitir que para a vigilância em 
profundidade seja adoptado um tempo de aviso compatível com as distâncias aos 
pontos limite do espaço de interesse, sendo certo que este valor de referência deva 
ser confrontado com os resultados de análise custo/eficácia mais fina. 

Com base nestes elementos poderá estudar-se a configuração de uma rede de 
satélites, orbitando com um dado ângulo de inclinação, a uma dada altitude e 
segundo vários planos, desfasados no tempo de um dado valor. 

Em termos muito gerais, pode dizer-se que o satélite pode desempenhar funções 
muito importantes no reforço das capacidades das forças convencionais nas 
operações à superfície e no ar, em vários domínios como sejam por exemplo o 
reconhecimento fotográfico e electrónico, a intercepção de mensagens, a vigilância, 
as comunicações, o guiamento, a navegação, a previsão meteorológica. Interessa-
nos aqui, essencialmente, o reconhecimento, a vigilância, a guerra electrónica e 
algumas medidas defensivas, ou de protecção, próprias da guerra no espaço e no 
ciberespaço.

Um meio complementar do satélite, na acção de vigilância e reconhecimento, 
é o veículo aéreo não tripulado (UAV) estratégico, isto é, com possibilidade de 
transmissão de dados para além do horizonte visual, utilizando um satélite de 
comunicações.

Em todo o Mundo existem cerca de trezentos tipos de veículos aéreos não 
tripulados (UAV), com diferente tecnologia e diferentes dimensões, carga, alcance 
e âmbitos de aplicação. 

A missão que tem sido atribuída ao UAV tem vindo a ser expandida nos últimos 
tempos. Inicialmente era apenas reconhecimento fotográfico. Evoluiu para missões 
de ataque, reconhecimento electrónico (SIGINT), ataque electrónico, supressão 
de defesas inimigas, vigilância, aviso de ameaças electrónicas, empastelamento, 
decepção e outras de idêntica natureza.

O UAV pode efectuar vigilância sistemática de grandes áreas, pelo espaço coberto 
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em cada instante, pela elevada autonomia, pelo tempo de aprestamento entre 
missões relativamente curto, pelo grau de risco que podem suportar especialmente 
em ambientes hostis, pela surpresa que podem atingir, por poderem actuar sem 
serem detectados visualmente, pela persistência e pelo custo mais baixo do que o 
dos sistemas de armas mais sofisticados, pelas economias em pessoal. 

Cada sistema de armas deste tipo é composto pelo próprio veículo (que incorpora 
um conjunto de sensores, ou outros dispositivos electrónicos, um sistema de 
comunicações com emissores receptores e respectivas antenas, um conjunto de 
computação para controlo das tarefas a bordo e para a transmissão dos dados), 
por uma estação de controlo terrestre integrada num sistema mais vasto de 
comando e controlo, por uma estação de tratamento de imagem e pelos “links” 
de comunicações.  

A vigilância de vastos espaços oceânicos só deverá ser efectuada por um UAV de 
alta altitude, grande autonomia e elevada resolução. Estes valores serão da ordem 
de milhares de milhas de raio de acção e de cerca de trinta horas de autonomia, 
o que significa a possibilidade de alcance até à máxima distância da área de 
responsabilidade nacional, a partir do Continente, ou manter-se em padrão de 
busca durante cerca de vinte horas a uma distância da ordem das mil milhas. 

A resolução alcançada com os UAVs mais modernos é da ordem de um metro 
quando em varrimento normal, e de cerca de trinta centímetros quando 
“focalizado” num objecto, no caso do sensor radar de varrimento lateral (da 
ordem dos cinco metros para outros tipos de sensores, em exploração optimizada) 
o que significa que preenche na totalidade os requisitos de missão para os fins 
estratégicos da vigilância.

Os sensores a utilizar para a missão de vigilância serão o “sidelooking radar” 
(SLAR) ou o “synthetic aperture radar” (SAR), o sensor electroóptico, o sensor 
infravermelho, o sensor para a detecção remota (eventualmente oceanografia, 
ou detecção de anomalia magnética), o sensor para captação de sinais 
electromagnéticos (para a detecção de ameaças, de apoio electromagnético e de 
intercepção de sinais). Estes sensores deverão funcionar, de forma integrada, 
através de um único processador, que controla igualmente as comunicações; será 
através deste processador que serão transmitidas as ordens quanto à selecção do 
sensor mais adequado.

O sistema de comunicações do UAV deverá permitir a passagem de dados 
de imagem e ordens de comando, através de satélite de comunicações para a 
estação terrestre (para além da linha de vista), ou directamente, usando “link” 
convencional (em linha de vista), em VHF ou UHF, para estações que estejam no 
seu alcance visual. Uma questão importante a ter em consideração é a da utilização 
suplementar do satélite INMARSAT para comunicações face aos requisitos em 
volume de dados a transmitir. 
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As escolhas sobre as zonas espectrais a explorar, assim como o tipo de sensor a 
adoptar, dependem da natureza da missão (de soberania, de reforço à autoridade 
do Estado, de desenvolvimento científico e tecnológico) e do seu objecto. Em 
termos gerais poderemos considerar os seguintes tipos de objecto a explorar: 

- vigilância, identificação e seguimento de meios aéreos e de superfície;

 -detecção e seguimento de meios de sub superfície; 

- detecção e investigação das características de manchas de poluição; 

- fiscalização da actividade pesqueira;

- detecção de actividade ilegal e criminosa.

As operações de vigilância marítima para as finalidades já referidas ao longo 
do presente texto, de reconhecimento e identificação das situações, só poderão 
ter sucesso se forem utilizadas configurações com sensores múltiplos a bordo 
das plataformas aéreas e espaciais mencionadas. Cada tipo de sensor será mais 
adequado do que outro para uma dada finalidade, e só a cobertura aérea e espacial 
poderá fornecer uma visão abrangente da situação, nos vários domínios, seja 
do desastre ambiental, da oceanografia, da fiscalização das pescas, da detecção 
de recursos, da segurança, entre outras. Para além da capacidade específica de 
cada sensor na captação da realidade física pela radiação reflectida ou emitida, é 
igualmente muito importante dispor da capacidade na composição das imagens 
obtidas em tempos diferentes, e por vários sensores para se adquirir uma visão 
abrangente e se correlacionarem dados de observação, criando assim uma imagem 
sintética.

Por outro lado, os mesmos sensores aplicáveis à detecção remota, no que concerne 
por exemplo ao desastre ambiental, à detecção de recursos, à fiscalização de 
actividades ilegais ou à oceanografia, serão também aplicáveis à detecção de 
alvos de pequenas ou grandes dimensões, móveis ou fixos, utilizados na pirataria, 
no contrabando, no terrorismo, na imigração ilegal, no narcotráfico, no tráfico 
humano ou de armas. Quer para um tipo de actividade como para outro, ou 
para ambos, torna-se necessário conceber uma dada configuração de sensores 
e uma integração adequada, assim como a aplicação de sistemas automáticos 
que optimizem a complementaridade de capacidades para uma detecção mais 
completa e para uma análise mais profunda de situações.

Existem sensores que são mais adequados para determinadas situações, e outros 
que complementam as características ou capacidades daqueles, assim como existe 
complementaridade entre plataformas espaciais e aéreas. O satélite é obviamente 
mais indicado para a obtenção de uma visão global, estratégica, e a aeronave 
mais dedicada ao planeamento, conduta e execução das operações. As aeronaves, 
pilotadas ou não pilotadas, deverão explorar os dados fornecidos pelo satélite 
para focar a sua acção num espaço mais restrito, embora as dimensões deste 
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espaço possam ser ainda significativas. 

A título de exemplo quanto à selecção dos tipos de sensores mais adequados 
tomemos o caso da detecção e análise da poluição marítima. A solução mais 
recomendável será a utilização de vários sensores, na medida em que nenhum 
poderá dar a informação total necessária, não só para a detecção como para 
análise das medidas de ataque mais apropriadas. Assim, para a localização será 
mais adequado utilizar o radar, enquanto o UV/IR será mais usado para calcular a 
extensão da mancha, o radiómetro para a determinação da espessura e o laser para 
classificar o tipo de óleo. O exemplo que se adoptou teve apenas como finalidade 
iluminar melhor a necessidade de utilização de sensores variados, consoante a 
finalidade, e de se prever, num estudo de vigilância e reconhecimento, um sistema 
de integração de informação para criação de mapas coerentes de situação e para 
controlar o accionamento dos sensores de acordo com as situações particulares.

Conforme já foi referido, para a detecção de situações de insegurança, considerando 
as ameaças e riscos possíveis, poderão ser utilizados os mesmos tipos de sensores, 
dirigidos e explorados por algoritmos específicos. Naturalmente que o sensor 
privilegiado para esta função será o radar, em configuração de multicanal com 
integração MTI (“moving target indication”). 

Em conclusão, o dispositivo aeroespacial deverá ser constituído: por uma rede 
de satélites, com composição, configuração e órbitas a estudar, para a vigilância 
global do espaço oceânico de interesse, com a correspondente estação de 
controlo; por Veículos Aéreos não Tripulados baseadas no Continente, Açores e 
Madeira; pelos meios aéreos já existentes para o patrulhamento marítimo, busca 
e salvamento, por um centro de comando e controlo baseado no Continente e co 
localizado com o centro de comando aéreo já existente. 

Como é evidente, este dispositivo implica um investimento muito elevado, 
em especial quando se considera a rede de satélites e os veículos aéreos não 
tripulados, com o conjunto de sensores a integrar e os requisitos de exploração 
dos dados sensoriais. Contudo, será a avaliação da importância da missão que 
determinará qualquer decisão neste sentido. Por outro lado, será necessário ter 
em consideração que um projecto desta natureza envolverá investigação e estudo, 
não sendo razoável admitir que a sua implementação seja exequível em menos de 
uma década.
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7. Conclusões
1ª.

A visão estratégica, que contempla a forma como se poderão resolver os possíveis 
obstáculos à realização nacional, num futuro mais ou menos longínquo, definindo 
uma atitude e comportamentos desejáveis, só tem coerência e consistência quando 
assenta numa base real firme; donde, a coesão nacional ser objecto de estratégia. 

2ª.

A linha de acção estratégica nacional deverá incidir sobre dois aspectos 
fundamentais: o desenvolvimento das capacidades nacionais para elevação da 
dignidade dos portugueses e o reforço da credibilidade externa de Portugal. Esta 
acção traduzir-se-á, por um lado, na obtenção de mais poder, e melhor condição 
económica, segurança individual e colectiva, justiça na garantia de direitos e deveres, 
na distribuição de riqueza e na protecção social, e na igualdade de oportunidades, 
e por outro lado conservar uma imagem de actor credível e respeitável junto 
dos outros actores da cena internacional. O poder, que representa autonomia e 
influência junto dos parceiros e de potenciais adversários, assim como garante da 
ordem interna, assume-se em várias vertentes desde a credibilidade, a imagem, 
a vontade, a inteligência e a consciência nacional de governantes e governados, 
para além das capacidades materiais. Portugal, como país fisicamente pequeno 
e muito aberto ao exterior, tem necessidade de valorizar de forma inteligente os 
seus atributos históricos, culturais, de criação científica e tecnológica, criando 
uma imagem positiva face ao exterior. 

3ª.

Na prossecução de qualquer linha estratégica é fundamental garantir um 
equilíbrio saudável entre a consciência nacional e a consciência individual 
de direitos. Acima de qualquer disputa interna na reivindicação de direitos 
deverá prevalecer o interesse nacional. O materialismo, o individualismo e o 
corporativismo exacerbado, assim como a crença na irrelevância da unidade 
política e na necessidade do esforço nacional, dominantes na nossa sociedade, 
prejudicam notoriamente a materialização deste princípio. 

4ª.

O interesse nacional corresponde à aquisição de posições estratégicas, à assunção de 
atitudes e comportamentos que contribuam para a sobrevivência da Nação, como 
entidade cultural, ou como sociedade politicamente organizada. Os interesses nacionais, 
que decorrem daquele interesse fundamental, estão relacionados com a valorização 
do poder, e satisfação das necessidades nacionais, e são susceptíveis de alteração ao 
longo do tempo, consoante as condições externas. Sem prejuízo do ideal universalista 
nos planos ético e moral, é preciso ter a consciência de que o Mundo se move por 
interesses, o que muitas vezes é descurado no discurso político irresponsável.
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5ª.

A segurança constitui um estado ou uma condição onde existe previsibilidade 
de resultados da interacção, a vários âmbitos, e mecanismos visíveis capazes 
de resolver, no todo ou em parte, as questões extraordinárias e de natureza 
caótica. Existe uma relação estreita entre a segurança dos Estados e os níveis de 
estabilidade e desenvolvimento, tanto no seu interior como na sua vizinhança, 
sendo que o conceito de vizinhança se encontra muito mais alargado, por efeitos 
da globalização. Portugal passa por um momento de instabilidade acentuada, 
no plano material, que está contida por uma relação de poder interno ainda 
sustentada, e por uma cultura de contenção de sentido não violento; estas 
condições, que funcionam em termos sistémicos, poderão no entanto alterar-se se 
um destes pilares corroer. É preciso não esquecer a fórmula básica do poder que 
associa capacidade material com vontade de realização de objectivos.

6ª.

A defesa nacional assume na actualidade um campo mais alargado, na medida 
em que contempla novos domínios, novos actores e uma possibilidade de acções 
não directamente relacionadas com a integridade nacional e territorial. A defesa 
nacional é hoje mais profunda e mais alargada do que o era no passado, porque os 
riscos e ameaças assumem características e desenvolvimentos novos, pelo menos 
em termos de frequência e de consequências negativas, próprios das sociedades 
actuais. A cultura política nacional tende a circunscrever o âmbito da defesa 
nacional à defesa militar, e sempre numa perspectiva distante, o que corresponde 
na prática a uma desvalorização, ou alheamento, da questão. A defesa nacional 
traduz-se nas medidas que proporcionam segurança, e a tendência de aumento 
de insegurança a nível mundial e regional recomenda uma atitude de precaução.

7ª.

A formação da cidadania constitui-se como factor estratégico fundamental, em 
especial no que concerne à interiorização dos valores nacionais e ao respeito 
pelos direitos individuais. A formação na área da cidadania deverá reforçar os 
aspectos fundamentais da cultura de defesa. O espaço deixado vago pela extinção 
do serviço militar obrigatório ainda não foi preenchido na sociedade em geral no 
sentido de formar a juventude para as questões nacionais relevantes, quanto à 
defesa dos valores nacionais. 

8ª.

Portugal deverá manter capacidade de dissuasão autónoma, em conformidade com 
os objectivos nacionais permanentes. A participação em alianças ou coligações 
não prejudica este objectivo, na medida em que os fins dessas alianças contribuam 
para a realização dos fins nacionais. Face a uma agressão exclusivamente 
orientada contra valores e interesses específicos nacionais, não será de esperar 
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que as alianças mostrem vontade e disposição na resolução desse problema, em 
especial se cada um dos membros dessas alianças não prever efeitos negativos no 
seu âmbito.

9ª.

A prontidão militar constitui um objectivo complexo, na medida em que resulta 
na concepção, planeamento e materialização de um conjunto de sistemas, cada 
um construído segundo uma racional própria, para exercer um efeito limitador 
de conflitos violentos, efeito que é tanto mais conseguido quanto mais capaz esse 
conjunto estiver para conduzir combates violentos. O conceito de sistema inclui 
o homem no seu centro, donde a necessidade de preparação moral, ética e técnica 
desses elementos, tendo em vista a motivação e a eficácia. A Instituição Militar 
cultiva as ideias e valores associados à defesa nacional, e constituiu-se como 
realidade sociológica a ter em conta na organização do Estado e nas relações 
com a sociedade civil. Conforme se referiu no documento anterior (Os órgãos de 
soberania e a Instituição Militar), persistem dificuldades conceptuais e práticas na 
relação civil/militar. Por razões de ordem vária, o esforço de prontidão tem sido 
efectuado por impulsos pontuais, e por via disso carecendo de racionalidade em 
termos de sustentação permanente.

10ª.

O desenvolvimento económico e humano, possível numa situação de segurança 
(em insegurança grave não pode existir desenvolvimento), é um factor estratégico 
de grande importância, na medida em que reduz o conflito e proporciona recursos 
para a segurança. A Economia faz parte intrínseca de qualquer estudo estratégico. 
Por outro lado, as insuficiências na gestão macroeconómica, como por exemplo 
a consideração do factor consumo desligado da capacidade de produção, ou 
o factor investimento externo desligado do rendimento nacional, podem gerar 
situações de insegurança e, nas economias mais fracas, insuficiência na atribuição 
de recursos para melhorar o nível de segurança ou para a contenção de riscos e 
ameaças. Em termos materiais, a regra de ouro da governação deverá ser a de 
criar condições em que o rendimento nacional se aproxime, o mais possível, do 
produto interno bruto, e em que o investimento se traduza em capacidade de 
produção, desenvolvimento, implementação e assimilação de novas tecnologias, 
reforço do capital fixo, em vez da sua direcção exclusiva ao consumo.

11ª.

A Europa tem dificuldade em se assumir como entidade de defesa, por razões 
históricas e políticas. A constituição de uma força europeia credível tem sido 
objecto de vários projectos, que se vão diluindo no tempo. A atribuição de recursos 
para a defesa pelos governos europeus, tem vindo a diminuir progressivamente 
desde o fim da guerra fria. Sem embargo, alguns países europeus têm participado 
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em algumas situações críticas de segurança fora da Europa, de forma pontual e 
limitada.    

Em relação à estratégia, a União Europeia busca a utopia da paz perpétua, tem 
como base o pressuposto da viabilidade de resolução de todos os conflitos de 
forma preventiva, usa a aproximação compreensiva onde o elemento civil é 
determinante, assumindo a reconstrução dos Estados e das sociedades; a inclusão 
da possibilidade da força numa teoria de coacção está fora de causa. A União 
Europeia mantém-se rigidamente associada ao espírito de Petersberg, usando em 
exclusividade softpower. Pelo contrário, os Países reservam para si os elementos 
do hardpower.

Contudo, do ponto de vista geoestratégico a Europa enfrenta desafios importantes 
na vizinhança a leste e a sul, por razões de instabilidade nessas áreas que 
poderão ter reflexos na paz europeia. De facto, a instabilidade na margem sul do 
Mediterrâneo pode perturbar a situação de segurança, por três ordens de razão: 
pela imigração ilegal, pela perturbação nos canais de abastecimento de energia e 
pela possibilidade de aparecimento de actores políticos capazes de desencadearem 
acções hostis contra a Europa; a sul da vizinhança do sul, bem dentro do Continente 
Africano, existem níveis de violência elevados, e condições humanitárias graves, 
que poderão afectar a segurança europeia, essencialmente pelo fluxo maciço 
de refugiados, e pela necessidade de intervenção em acções humanitárias, de 
contenção da violência e na reconstrução dos Estados envolvidos, na gestão de 
crises. Na vizinhança a leste continuam a existir conflitos potenciais que poderão 
cruzar as fronteiras europeias, com impacto na segurança. Para resolver os 
hipotéticos problemas de segurança europeia, é fundamental a manutenção de 
uma relação transatlântica forte; acontece que o desvio de enfoque da estratégia 
americana para a região Ásia-Pacífico faz reduzir aquele vínculo, reforçando a 
necessidade da Europa assumir uma responsabilidade acrescida, no sentido da 
autonomia em termos de segurança e defesa, o que implicará o desenvolvimento 
das suas capacidades militares. 

12ª.

Ao nível da opinião pública o projecto europeu é objecto de muitas críticas e 
desconfianças. A ideia de Europa continua em construção, apesar do tempo que 
já decorre desde a constituição da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço.

13ª.

A estratégia portuguesa deverá ser orientada segundo duas vertentes fundamentais: 
a vertente europeia e a vertente atlântica, onde o continente americano e a 
comunidade dos países de língua oficial portuguesa constituirão os pilares 
fundamentais. A participação na União Europeia deverá constituir objectivo 
estratégico primário, sem prejuízo da continuidade dos elementos fundamentais 
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da soberania nacional como motor do projecto europeu. A relação com a União 
Europeia não poderá ser, em qualquer circunstância, de dependência, porque 
resta sempre à soberania nacional o poder para a abandonar, em última instância. 
A soberania nacional pode ser autolimitada se o País aceitar a capacidade plena 
de decisão a órgãos da União, mas neste caso é entendido que o Estado estará 
representado e tomará parte na decisão colectiva, em proporção com o poder 
relativo, não sendo justificável a atitude de resignação; faz parte do exercício da 
interdependência partilhar ou delegar soberania em áreas específicas que venham 
a ser acordadas previamente segundo termos que não afectem valores nacionais. 
A governança global só seria hipoteticamente legítima se assentasse nos valores 
da democracia, e não em interpretações particulares de direitos.

Na negociação permanente com os actores do sistema internacional, num quadro 
de interdependência equilibrada, as contrapartidas nacionais a oferecer deverão 
ser compatíveis com o grau de desenvolvimento nacional, com a relevância 
geoestratégica e com as capacidades, não só de natureza material, ou de prestação 
de serviços, mas também da área do conhecimento e da investigação e inovação. 
Em todo o caso, importa conhecer aquilo que os outros valorizam e que possa ser 
controlado pelo poder nacional.

14ª 

A estratégia nacional para o Mar tem que contemplar as vertentes de exploração 
de recursos, protecção ambiental, segurança de vidas e bens. O requisito mais 
importante e prioritário é o reforço da capacidade de vigilância em tempo quase 
real. A vastidão do Mar pode esconder muitas actividades ilícitas, criminosas e 
atentatórias da segurança nacional, pelo que a capacidade de vigilância eficaz só 
pode ser atingida com um conjunto de meios tecnológicos sofisticados. Porque o 
Mar é um desígnio nacional, elemento identitário da Nação, e porque as missões 
internacionalmente atribuídas ao Governo Português são fonte importante de 
poder, justifica-se o investimento a efectuar para um prazo relativamente longo 
de implementação.

A Secção de Ciências Militares
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