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Ciclo de Conferências ““A actualidade da Segurança e Defesa da Europa e de Portugal” 

 

- A Europa e a Defesa, um puzzle de peças por encaixar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        =SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA=

                                            <SECÇÃO DAS CIÊNCIAS MILITARES>

RELATÓRIO DO PROJECTO Nº 4 / 2019: “A ACTUALIDADE DA SEGURANÇA E 
DEFESA DA EUROPA E DE PORTUGAL”

1. Este projecto foi criado e desenvolvido em parceria da Secção de Ciências 
Militares (SCM) com a Comissão Europeia (CE), tendo tido como seus 
directores o subscritor do presente relatório, por parte da SCM, e o V/Alm. 
António Rebelo Duarte, por parte da CE.  

2. O projecto foi desenhado para, na sua concretização, nele se contar com a 
participação de dois conferencistas de reconhecido mérito e competência na 
matéria, atribuindo-se assim aos citados directores do projecto a 
responsabilidade de procederem aos necessários contactos de sondagem de 
personalidades com adequado perfil para o efeito, designadamente o Dr. Luís 
Amado, o Dr. Miguel Monjardino, o Dr. Severiano Teixeira e a Prof. Dr.ª Lívia 
Franco.

3. Contactadas as duas primeiras personalidades, ambas aceitaram o convite, 
condicionado a datas a estabelecer, por mútuo acordo, no 4º trimestre do ano. 
O Dr. Luís Amado, em data acordada com cerca de cinco meses de 
antecedência veio a solicitar já bastante próximo do evento, por 
incompatibilidade com actividades da sua vida profissional, uma alteração da 
data, tendo seguidamente falhado, pelas mesma razão, mais duas datas que 
entretanto se tinham conseguido marcar (a última das quais 26NOV), 
acabando por ter de se desistir da sua colaboração. O Dr. Miguel Monjardino, 
por limitações resultantes da sua residência habitual nos Açores, condicionou a 
realização da conferência ao período em que viesse ao Continente dar um 
conjunto de aulas na Universidade Católica, previstamente no último trimestre 
do ano, tendo também acabado por se ter de desistir da sua colaboração, uma 
vez que a sua inclusão na programação da dita universidade foi afinal adiada 
para 2020. O Dr. Severiano Teixeira declinou o convite por não se sentir 
suficientemente preparado para abordar a área proposta, pela razão de estar 
de momento a trabalhar intensamente num projecto de diferente temática. A 
Prof. Dr.ª Lívia Franco aceitou gentilmente o convite, tendo logo sido acordada 
a data de 04DEZ para a realização da sua conferência.

4. A interessante conferência proferida pela Prof. Drª Lívia Franco, cujo título 
atribuído foi “A EUROPA E A SUA DEFESA: UM PUZZLE DE PEÇAS POR 
ENCAIXAR” centrou-se nos seguintes 5 pontos:

a) A constatação de dois movimentos aparentemente incongruentes que 
persistem na história da NATO. O primeiro desenvolve-se ao nível da 
liderança política e traduz-se no facto de nos últimos três anos a relação 
transatlântica estar dominada por uma lista crescente de assuntos sobre os 
quais Washington e as capitais europeias divergem e parece estarem em 
crescente desacordo, sendo que o ambiente mais se agrava ainda perante 
as manifestas idiossincrasias das actuais lideranças políticas dos Estados 
membros. O segundo movimento, de sinal contrário, observa-se nos 
domínios financeiro e operacional e tem resultado num reforço do 
comportamento cooperativo entre os aliados transatlânticos, facto 



confirmado pelos números. 2019 é o quinto ano consecutivo em que se 
verifica um crescimento das despesas com a defesa nos estados alados, 
acrescendo ainda que nos EUA a administração Trump reforçou a presença 
militar norte-americana na Europa e o financiamento associado.

b) O Mundo é que mudou profundamente, não a NATO. Nesta questão o 
problema não reside tanto nas tensões internas da Aliança face à defesa da 
Europa, mas muito mais na natureza dos desafios que enfrentamos em 
consequência da transformação negativa mais rápida do contexto de 
segurança global desde 1945, a que não é alheia a erosão de uma ordem 
que designámos por liberal face à emergência de novos padrões e regras 
alternativas de comportamento.

c) Necessidade de actualizar o conceito estratégico. O último conceito 
estratégico da NATO foi aprovado há 9 anos e está completamente 
desactualizado. O facto de ainda não ter sido lançado o processo político e 
público de discussão do novo conceito estratégico é um sinal óbvio da 
prioridade do olhar que destaca o estilo sobre a acção e mostra como o 
problema da liderança política está a afectar a capacidade de resposta da 
Aliança aos desafios que lhe estão a ser colocados pelo novo ambiente 
estratégico em particular no velho continente.

d) A batalha da opinião pública. Uma grande parte da incapacidade dos 
aliados transatlânticos responderem aos actuais desafios assenta no 
declínio perturbante de uma narrativa comum sobre o que está a acontecer 
na Europa e no mundo, e sobre a relevância da NATO como ferramenta 
indispensável para dar resposta a esses desafios. Ao invés, assistimos a 
uma crescente deslegitimação por parte das opiniões públicas dos dois 
lados do Atlântico sobre os valores e princípios que enformam a Aliança e 
mesmo sobre a relevância da sua existência. Se nada se fizer para 
procurar incrementar a credibilidade e utilidade da Aliança perante a 
opinião pública, a batalha estará perdida.

e) A questão da autonomia estratégica europeia e a relação NATO-EU. A 
relação transatlântica nunca foi uma relação de pares. Teve sempre como 
constante um elemento de hegemonia que se mantém de modo evidente. 
Ora, face às transformações negativas do contexto estratégico atrás 
referidas é também natural que os países europeus, independentemente da 
pressão do actual presidente norte-americano, sintam a necessidade de 
reforçar os seus orçamentos e instrumentos de segurança e defesa em 
contexto exclusivamente europeu. Parece ainda natural que no contexto de 
outra grande relação multidimensional e de aliança que é a EU, o debate 
sobre a sua autonomia estratégica também se tenha colocado, 
particularmente liderado pela França que, numa EU pós-Brexit parece ser o 
único país europeu que tem um compromisso integral com a segurança 
europeia. Porém, a procura da autonomia estratégica não deve ser 
realizada contra os EUA, mas sim com os EUA, ou seja, procurando 
aprofundar a parceria cooperativa entre a NATO e a EU, o que tem estado 
aliás em manifesto desenvolvimento nos últimos 5 anos. 



5. Do debate pós-conferência, do conjunto de questões colocadas por diversos 
assistentes resultaram quer alguns esclarecimentos adicionais por parte da 
conferencista sobre o conteúdo da sua exposição, quer a abordagem de questões 
conexas com o tema, nomeadamente:

- As vantagens para a Europa (muito especialmente para Portugal) da hipótese de 
extensão da NATO ao Atlântico Sul, cuja viabilidade tem contado com o obstáculo de 
uma persistente oposição do Brasil, por receio de que possa ser posta em causa a sua 
posição de liderança nesse espaço estratégico;

- A tendência de desvio da actuação estratégica e operacional da NATO, sobretudo em 
teatros “fora de área”, que já nada tenha a ver com a defesa colectiva ou a aplicação 
do Artigo 5ª, mas sim com a defesa de interesses específicos dos seus membros mais 
poderosos, nomeadamente os EUA (veja-se o exemplo da invasão do Iraque). Alertou-
se ainda para o facto de que a hipotética criação de um “Exército Europeu” traria ainda 
agravados receios de idêntica natureza, agora a nível exclusivamente europeu, para 
os países menos poderosos que o viessem a integrar.

6. Em conclusão, havendo a lamentar o facto de o projecto se ter concretizado apenas 
com uma única conferência, realizada pela Prof. Drª Lívia Franco, jujgo que, 
considerando a excelente qualidade do seu conteúdo, o objectivo do tema foi 
consistentemente atingido, embora com alguma limitação no respeitante às questões 
específicas da segurança e defesa de Portugal nos contextos abordados.

O DIRECTOR DO PROJECTO POR PARTE DA SCM,

José Manuel Castanho Paes,

Almirante (Ref.) 

  


