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Ciclo de Conferências “  Impacto da crise, enquanto situação estratégica difusa e 

permanente, para a definição das politicas de Defesa. O caso Português” 

 

- Dimensões e factores críticos da Globalização 

 

 

 

- Capacidades Europeias de Defesa 
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 

Secção de Ciências Militares 

Contributos para o Relatório Final 

 

TEMA 2/2018:   Impacto da Crise, enquanto situação estratégica difusa e 

permanente, para a definição das políticas de Defesa.  

 

No seu Plano de Actividades para 2018 a Secção de Ciências Militares incluiu um ciclo 

de conferências dedicado ao tema Impacto da Crise, enquanto situação estratégica 

difusa e permanente, para a definição das políticas de Defesa. Foi Director do referido 

projecto o MGen(Res) Arnaut Moreira. 

O tema foi abordado numa perspectiva abrangente, tratando o conceito de Crise como 

um fenómeno complexo no plano das relações internacionais ou no plano interno dos 

Estados em que a competição ou o desequilíbrio de recursos conduz ao aparecimento 

de tensões entre actores que detêm, normalmente, graus diferentes de poder. 

Considerou-se a Crise como um fenómeno que pode ter tradução simultânea ou 

diferida em diferentes áreas de interesse e de actividade das sociedades politicamente 

organizadas, como a área financeira, económica, política ou militar. Procurou-se no 

âmbito deste tema perceber como o mundo globalizado origina, amplifica, gere e não 

raras vezes ultrapassa estes fenómenos e que soluções se podem encontrar para, de 

uma forma cooperativa, utilizar com maior eficiência os recursos disponíveis na área 

da Defesa. 

Esta abordagem foi concretizada através de duas conferências. 

 

A primeira conferência, intitulada “Dimensões da Globalização” foi proferida pelo 

Exmo Professor Dr Luís Moita, Professor Catedrático na Universidade Autónoma de 

Lisboa, e ocorreu em 25 de Janeiro de 2018 pelas 17H00. 

O Conferencista começou por apresentar uma perspectiva histórica do nascimento do 

fenómeno da Globalização que incluiu os contributos da época dos descobrimentos 

conduzida pelas nações ibéricas, a Aldeia Global de e as ideias de McLuhan, de 

Brzezinski, de Huntington ou de Manuel Castells, entre outros. Apontou o ano de 1979 

como ano decisivo na implementação do processo da Globalização, com a Revolução 

no Irão, a visita do Presidente da China aos EUA, a eleição de Margaret Thatcher e a 

de Ronald Reagan no ano seguinte. Referiu-se depois mais longamente sobre as 

diferentes dimensões deste fenómeno, nomeadamente as dimensões ambiental, 

sócio-tecnológica, geopolítica, macroeconómica, sócio-cultural e político-ideológica. 

Terminou a sua conferência reflectindo sobre os factores críticos da Globalização, 

nomeadamente a fragilização dos Estados-Nação, a distância entre o sistema 
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financeiro e a economia real, os perdedores da Globalização e os riscos de 

decomposição do sistema internacional com a debilidade dos centros de decisão 

política e a disfuncionalidade das organizações multilaterais. 

 

A segunda conferência, intitulada “O Desenvolvimento de Capacidades Militares na 

União Europeia”  decorreu em 13 de Novembro de 2018 e foi proferida pelo Exmo 

Coronel (Res) Nuno Pereira da Silva que durante muitos anos foi delegado nacional e 

Deputy Chairman no Helsinki Task Force estando directamente envolvido nos 

processos negociais da Europa da Defesa. O Conferencista abordou o tema de uma 

forma cronológica salientando o papel pioneiro da UEO, do EUROCORPO e das 

EUROFORÇAS, abordagem que tinha permitido a constituição de cerca de sessenta 

forças militares. Salientou de seguida a importância do aparecimento do Capability 

Development Mechanism (CDM) e de como todo este processo permitiu identificar um 

conjunto de lacunas críticas como o transporte estratégico, a protecção das forças e 

os sistemas de informação. Referiu de seguida os desenvolvimentos que resultaram da 

criação da EDA – European Defense Agency , do Plano de Desenvolvimento de 

Capacidades e dos Métodos de Pooling and Sharing. Terminou com uma mensagem 

de esperança apontando os Programas em que Portugal está envolvido no âmbito da 

PESCO e as possibilidades que se podem abrir com o Fundo Europeu de Defesa.  

 

Encerrou-se assim o Ciclo de Conferências sobre a Crise e as suas implicações na 

Defesa. As muitas perguntas que as duas conferências geraram constituem um bom 

indicador do grande interesse despertado pelo tema e da qualidade dos 

conferencistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 26 de Novembro de 2018 

Arnaut Moreira 

MGen(Res) 

 

 

 


