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EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 
 

 
O Ofício n.º 148/Cap. e art.º 7, assinado pelo Ilmo. Presidente da SGL, autoriza uma reunião 

exploratória, com a finalidade de avaliar a viabilidade de dar corpo à Secção, através da convergência 

de vontades e capacidades de um ajustado conjunto de sócios e fixa a reunião para o dia 04 de Julho de 

2006, na Sede da Sociedade. O Exmo. Tenente - General Sousa Menezes que presidiu à reunião e os 

sócios presentes concluíram ser oportuno e desejável aprofundar o conteúdo da Secção, procurar 

agregar um maior número de sócios, razão que recomendou, dada a proximidade das férias de Verão, a 

marcação de um novo encontro para finais de Outubro.  

Convocada para 31 de Outubro, a reunião seguinte objectivou-se na constituição da mesa da 

Secção e no debate, em primeira aproximação, sobre possíveis centros de interesse e modos de acção 

que pudessem vir a corporizar o estudo, a investigação e a divulgação pela Secção.  

Foi acordado realizar uma nova reunião em 05 Dezembro, na qual viesse a ser exposta, já, uma 

primeira proposta sobre o desenvolvimento dos trabalhos na Secção, os quais, por razões estatutárias, 

só poderiam vir a ter início formal no final de Janeiro de 2007. 

Na última reunião do Ano, foi apresentado, pelo Presidente da Mesa da Secção, entretanto eleita, 

um Memorando, cuja finalidade e fundamentação colocou à consideração dos Vogais presentes. Tendo 

sido aprovado o conceito desenvolvido no Memorando, ficou decidido que os Vogais da Secção iriam 

produzir pareceres e propostas, de cuja integração resultariam aproximações a uma definição de 

contornos para os fins, os objectivos e os modos de acção, indispensável ao desenvolvimento dos 

trabalhos na Secção. 

O Ano de 2007, correspondeu a um período de reflexão pela Secção, tendo em vista o 

desenvolvimento da ideia base de trabalho, aprovada em Dezembro de 2006. Ao longo do Ano, em 

sucessivas reuniões de trabalho, foi sendo estruturado e debatido um conceito de acção que, reflectindo 

os consensos alcançados e as sugestões e propostas apresentadas, enunciasse conteúdos e formas 

possíveis de desenvolver a actividade da Secção. O documento a que se chegou passou a constituir o 

“Programa de Trabalho”, entendido como uma orientação para a vontade de acrescentar conteúdo às 

valências que o saber e experiência acumulados na Secção propiciavam.  

 Os Vogais reiteraram, assim, a sua convicção de que o modelo de trabalho aprovado constituía, 

seguramente, um instrumento possível para uma progressão no sentido de retirar conclusões, com 



suficiente fundamentação, sobre a natureza e o conteúdo científicos do corpo de doutrina militar 

nacional. Como natural extensão daquela metodologia de trabalho e, porque este corpo de doutrina foi, 

progressivamente, desenvolvido, ao longo de séculos, pelos quatro cantos do Mundo, avultando, assim, 

como resultante e esteio da muito específica, experiência militar portuguesa, a Secção acredita, ainda, 

que: um revisitar sistematizado e objectivo da evolução daquele saber poderá contribuir, não só para 

evidenciar a actualidade da permanência da muito estreita relação entre a Geografia e as componentes 

genética, estrutural e operacional do poder militar, em geral, como, também, para fundamentar alguma 

racionalização nos princípios norteadores da participação do País nos actuais modelos de defesa e 

segurança colectiva. 

Ao longo de todo este processo, a Secção concluiu, porém, ser importante, num primeiro 

momento, reflectir sobre os paradigmas da conflituologia actual, enquanto premissa orientadora para 

uma recolha útil de ensinamentos contidos nas lições que o estudo do passado oferece. Centrados, 

então, nas características globais das actuais manifestações de violência, produto da sociedade da 

informação e do conhecimento, em cuja malha toda e qualquer expressão do poder está difusa, 

profunda e profusamente inserida, afigurou-se aos Vogais da Secção ser prioritária a detecção e 

compreensão das motivações, dos vectores e dos limites do actual ambiente de confrontos. Porque 

neles são detectáveis, não só multiplicadores de efeitos e compensadores de assimetrias, credibilizados 

pela irracionalidade de radicalismos extremistas, pela possibilidade não controlável do emprego de 

meios “NBQR” e pelas capacidades disponibilizadas pelas técnicas que utilizam tecnologias 

emergentes nos vastos domínios das comunicações e da informática, como também a 

imprescindibilidade do reforço da participação convergente de meios e procedimentos civis e militares 

para a sua prevenção ou resolução e para a subsequente recuperação e reestruturação de áreas 

geográficas sujeitas a privações, devastações e destruições em larga escala, foi entendido que, também, 

todo este conjunto de questões deveria ser objecto de oportuno estudo pela Secção.  

Foi assim que, em 2008, a Secção, se objectivou na concepção, programação, orientação, e 

coordenação da execução de um Seminário, subordinado ao tema “Guerra da Informação”, que, 

articulado em três Painéis, se estendeu por Maio e Junho. Dedicou-se, ainda, à preparação de futuros 

Seminários, designadamente: para prolongamento deste tema, cuja importância o recomenda como 

uma constante na programação da Secção; para aprofundamento do actual significado do conceito de 

“Guerra Assimétrica pelo Terror”, tema a debater em Painéis, articulados num ou mais Seminários, de 

modo a tentar descodificar a essência das formas de violência que a caracterizam, os mecanismos que a 

viabilizam, os meios que lhe são próprios e as medidas adequadas para neutralizar a ameaça que ela 

representa; para procurar definir as condições essenciais para que as sociedades democráticas possam 

assegurar a máxima eficácia à “Cooperação Civil Militar na Resolução de Conflitos”, imprescindível à 



crescente exigência de reforço da participação convergente de meios e procedimentos civis e militares 

na prevenção ou resolução de crises e conflitos e na subsequente recuperação e reestruturação de áreas 

geográficas sujeitas a privações, devastações e destruições em larga escala. Por último, a Secção não 

descurou o acompanhamento, a análise, o debate e a síntese conclusiva sobre questões de fundamental 

interesse (pelo seu impacto nas missões, nas capacidades e na operacionalidade das nossas Forças 

Armadas), tendo dedicado particular atenção às evoluções verificadas na Lei de Segurança Interna, no 

valor das despesas com a Defesa contemplado no Orçamento Geral do Estado e na legislação 

enquadrante da Defesa Nacional e das Forças Armadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


