
 

Ciclo de Conferências “ O exercício da autoridade militar nas sociedades europeias do 

presente. O caso nacional” 

 

- Exercício da direção política e do comando militar de alto nível nas sociedades 

ocidentais contemporâneas. O caso português                                                          

 

 

- O relacionamento das Forças Armadas e F. de Segurança, em particular com a GNR e 

Autoridade Nacional de Protecção Civil .

 



 

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 

SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES 

Folha Avançada para discussão dirigida em 09/04/2019 

 

Tema: “Exercício da direção política e do comando militar de alto nível nas sociedades ocidentais 

contemporâneas. O caso português” 

1. Introdução 

No âmbito do tema em apreço, foram convidados dois conferencistas, nomeadamente o Dr. 

Jaime Gama e o General Pinto Ramalho que transmitiram as suas visões sobre o modelo de 

relacionamento entre a direção política e as chefias militares, com extremo interesse e 

atualidade (Comunicação escrita General Pinto Ramalho acessível na página da /SCMSGL). 

Deste modo e conforme aprovado em reunião plenária, julgou-se ser enriquecedor, 

complementar o conhecimento adquirido através duma discussão dirigida entre os vogais da 

secção de ciências militares. Assim, elaborou-se este documento, que em jeito de folha 

avançada, desafia, através de algumas questões, os excelentíssimos vogais para um debate 

interno (segundo o formato duma discussão dirigida) que permita ter uma perspetiva 

abrangente e atual sobre esta temática. 

 

2. Discussão dirigida 

Com a finalidade de nortear o debate e tomando como referência os pontos apresentados 

pelos conferencistas, julgo ser importante lançar as seguintes questões: 

 

- O processo vigente de escolha política dos chefes militares está adaptado à nova 

realidade (número de tenentes generais; papel do CEMGFA; constrangimentos de 

competências e outros)? 

 

- O modelo atual de articulação da direção e comando político militar, com um MDN um 

EMGFA e Ramos não estará obsoleto e pesado face á necessidade de resposta pronta aos 

desafios externos e de natureza interna? 

 

- Com a perceção na sociedade de “não ameaça” e decorrente menor investimento em 

segurança e defesa, assunto cada vez mais distante do foco de governação e da agenda 

mediática, com constrangimentos orçamentais e de efetivos, estaremos, de facto, a exigir 

politicamente, exercícios “imorais” aos comandantes militares?  

 

3. Método 

O diretor do projeto conduzirá a discussão dirigida, focando as intervenções dos 

excelentíssimos vogais, que se desejam curtas e assertivas, procurando responder às 

questões apontadas, complementando assim o tema em apreço.  

 

Lisboa, 01 de abril 2019 

António Xavier Lobato de Faria Menezes, TGen 

 Diretor do Projecto 
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O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a honra de convidar V. Exa. e 

Exma. Família, a participar na Conferência “Exercício da direção política e do 

comando militar de alto nível nas sociedades ocidentais contemporâneas. O caso 

português” promovida pela Secção de Ciências Militares, que se realiza no dia 12 de 

março de 2019, pelas 17h00, no Auditório Adriano Moreira. 

Serão oradores os Senhores: Dr. Jaime Gama e General José Luís Pinto Ramalho. 

 
Abordagem ao tema 
Foi aprovado tratar a temática segundo a perspetiva da direção política recorrendo a uma 
personalidade com experiência de governação, nomeadamente na área da segurança e defesa, 
e complementar esta visão com o contributo dum antigo chefe militar, permitindo assim uma 
abordagem civil e militar ao modelo concetual vigente deste relacionamento institucional. 
Ficou igualmente decidido, após os importantes contributos recolhidos das conferências a 
realizar, alargar o debate aos vogais através duma discussão dirigida que permitisse 
complementar o conhecimento. 
 
Atividades 
Foram convidados os Dr. Jaime Gama e General Pinto Ramalho como conferencistas e 
realizada uma discussão dirigida sobre o tema em apreço internamente na SCM com os vogais 
presentes. 
 
Conferência e conferencistas (sínteses e comunicações) 
Da comunicação do Dr. Jaime Gama, em síntese, importa referir a abordagem histórica aos 
sucessivos modelos nacionais na relação político militar, onde, segundo o conferencista, é 
possível identificar um permanente conflito sobre a condução da guerra, nos casos em que a 
independência nacional estava em risco, apresentando o caso do Rei D. João e a relação nem 
sempre fácil com o Condestável. Seguindo uma cronologia bem articulada, identificou de 
forma clara que consoante a forma como a política perspetiva a organização do estado e a 
decorrente inserção das forças armadas neste, é passível de ser identificado um leque de 
posturas mais pró militar ou anti militar que caracterizam diferentes modelos de 
relacionamento institucional onde é patente a contestação a qualquer poder forte no lado 
militar e a necessidade de efetivo controle desta liderança militar. Esta tese, de permanente 



 

controlo e contrapoder tem seguimento no Estado Novo, presente na Constituição de 1933, 
atribuindo, de forma rotativa, às forças armadas o cargo de presidente da república, ficando o 
governo com o ministério da guerra, articulado posteriormente com os ministérios do exército 
e da marinha, mais tarde ainda coa a secretaria de estado da aeronáutica. Com a entrada na 
NATO, em 1950, o modelo sofre evolução organizativa, onde os CEMGFA e CEME´s não tem 
competências de comando sendo praticamente responsáveis pelos respetivos estados 
maiores, mantendo-se a figura dos ministros como controlo político. Mesmo durante a guerra 
do ultramar este modelo é referenciado e reforçado com o comando das campanhas a ser 
exercido pelos comandantes chefes e governadores de província. Com o 25 de abril é visível 
uma completa mudança do modelo seguido até aí, onde o militar se funde com o político, com 
o surgimento do Conselho da Revolução, reforçado pelo exercício dum militar como 
presidente da república. Com a revisão constitucional de 1982 ganha forma o modelo que 
ainda hoje vigora, com pequenas alterações, sendo saliente a subordinação dos militares ao 
poder político, o papel do presidente da republica como comandante supremo das forças 
armadas, o Conselho Superior de Defesa Nacional, o primeiro ministro e a tutela 
governamental exercida pelo ministro da defesa nacional, bem como  a organização das forças 
armadas, com a sua cadeia hierárquica, definida com um CEMGFA e Chefes dos respetivos 
ramos. Em jeito de desafio intelectual, o conferencista concluiu a sua intervenção, propondo 
uma reflexão sobre os dias de hoje, seus desafios e ameaças, globais e transnacionais, e se o 
atual protocolo de harmonia entre as diversas entidades políticas e militares deste nosso 
modelo, detém a necessária robustez estrutural, sinergia e eficácia para vencer. Defendeu uma 
auditoria de funcionalidade que permita conceptualizar um novo modelo de articulação que 
de forma fluída consiga abarcar a resposta a estados de calamidade, emergência ou mesmo 
em caso extremo a situação de guerra.  
 
O General Pinto Ramalho, de seguida, proferiu uma comunicação onde defendeu uma visão 
construída na experiência própria do exercício do comando militar de alto nível neste modelo, 
cujo texto se anexa (Anexo A) ao presente relatório. 
 
 
Discussão Dirigida 
Foi conduzida em plenário com elevada participação e interesse uma discussão dirigida sobre 
esta temática tendo resultado uma síntese que se anexa a este relatório (Anexo B) 
 
Conclusões 
Foram atingidos os objetivos propostos no tratamento desta temática, nomeadamente uma 
análise do “estado da arte” das relações entre direção política e alto comando militar no 
passado recente e perspetivas da evolução deste relacionamento. A metodologia adotada 
pareceu resultar, com o recurso a dois conferencistas com reputada reflexão e experiência, 
seguida duma inovadora discussão dirigida interna que enriqueceu de sobremaneira o 
tratamento deste tema. Propõe-se a divulgação pública das lições recolhidas no site da 
Sociedade de Geografia de Lisboa. 
 
Anexos: 
 Anexo A (Intervenção General Pinto Ramalho) 
 Anexo B (Síntese da Discussão Dirigida) 
 
 

O Diretor do Projeto 
António Xavier Lobato de Faria Menezes 
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