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Ciclo de Conferências “ Forças Armadas e Estratégia contra o terrorismo” 

- O terrorismo enquanto principal ameaça, na atualidade, à comunidade 

internacional. Quais as suas origens, qual a sua finalidade 

 

- O terrorismo enquanto principal ameaça, na atualidade, à comunidade 

internacional. O papel das Forças Armadas na estratégia de contra insurreição 
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- O papel das Forças Armadas na luta contra o terrorismo 
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SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES DA SOCIEDADE DE 

GEOGRAFIA 

 

RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO DO TEMA FORÇAS ARMADAS E 

ESTRATÉGIA CONTRA-TERRORISMO 

 

1. O tema foi desenvolvido em 3 sessões: 

 

1ª Caracterizar o terrorismo enquanto ameaça na atualidade `a 

comunidade ocidental. Quais as suas origens? Qual a sua finalidade? 

Foi orador o Sr. Embaixador Martins da Cruz. 

 

2ª  O papel das FA na estratégia de contra – insurreição; Uma visão 

operacional. 

Foi orador o Sr. Coronel Nuno Lemos Pires 

 

3ª   O papel das FA na luta contra o terrorismo em território nacional. 

Foi orador o Sr. Tem Gen Manuel Vizela Cardoso. 

 

  

 

2. Comentários 

 

a. Julgo terem sido atingidos os objetivos propostos, pela qualidade dos 

oradores, pela resposta concreta dos mesmos aos temas propostos 

e pela participação ativa da assistência nos debates. 

 

b. A 3ª sessão teve lugar demasiado tempo depois das anteriores o que 

julgo ser de evitar para garantir uma continuidade no fio condutor do 

tema. 

 

c. Considero o tema do terrorismo um tema não esgotado. Será sempre 

fácil relembrar os pontos fundamentais das intervenções e poder 

confrontá-las com a atualidade. Daí é possível inferir constantes ou 

alterações nos procedimentos e objetivos. 

 

d. O papel das FA na luta contra o terrorismo em território nacional é, 

em meu entender, um problema que não encontra respaldo na 

legislação existente, na vontade politica do seu emprego, na correta 

perceção do que deve ser o seu papel por parte dos militares.  

  


