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O Espaço nacional. Envolventes e responsabilidade estratégicas 

 

 A Secção de Ciências Militares tem adoptado uma dinâmica de trabalho, não só muito 

produtiva como procurando estudar, em profundidade, problemas de interesse nacional mas 

também influenciados pela conjuntura internacional, tentando traçar linhas de desenvolvimento 

futuro, com real interesse, para a situação socio-política do país. 

 Esta dinâmica de trabalhos passa por uma acção tripla que envolve não só ser membros 

da Secção como agregar-lhes a colaboração, intramuros de sócios de outras Comissões Gerais e 

de Secções Profissionais bem como extramuros de participantes convidados que coadjuvam no 

aprofundamento e desenvolvimentos dos temas em estudo. 

 Esta dinâmica de trabalhos requer a discussão para a escolha de temas de estudo e 

programação do seu desenvolvimento temporal. 

Segue-se-lhe o desenvolvimento dessa programação pela apresentação de uma série de 

intervenções feitas pelo conjunto de estudiosos criteriosamente escolhidos para o tratamento dos 

tópicos eleitos para estudo. Esta segunda fase decorre ao longo de alguns meses em que são 

apresentadas conferências abertas ao público em geral. A terceira e última fase é a de elaborar a 

colecção daqueles textos, sobre eles preparar um texto coerente em que o tema geral nos aparece 

devidamente analisado e apto a ser retomado para futuros propósitos. 

 Trata-se de uma reflexão colectiva pluriparticipada em que um grupo de sócios da 

Sociedade de Geografia de Lisboa se reúne, ora em conclave intra-muros, ora em abertura ao 

público e com ele interage e lhes pede colaboração de modo a produzir adequadas “reflexões 

colectivas”. 

 Deste modo, desde 2012 a Secção de Ciências Militares produziu três documentos a 

ritmo bianual. Em 2012 produziu um estudo sobre “Os órgãos de Soberania e a Instituição 

Militar”. Em 2014 brindou-nos com o estudo “Uma visão Estratégica para Portugal”. Tive o 

prazer de prefaciar este estudo que foi publicado nas “Memórias” da Sociedade de Geografia. É 

o seu número 17 e tem tido ampla divulgação. Agora, em 2017 temos em mãos o estudo “O 

Espaço Nacional. Envolventes e responsabilidades estratégicas”.  

 Tive o prazer de assistir ao notável conjunto de conferências abertas ao público proferidas 

ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016. Foram dezoito intervenções notáveis, basta ler a lista 

dos temas tratados e dos autores das conferências proferidas. 

 Temos entre mãos um texto, com uma centena de páginas, que espelham o contributo 

consistente e muito válido do Director do Projecto Senhor General António Fontes Ramos.



 
 

 Todo o estudo é merecedor de leitura atenta pela profundidade dos assuntos tratados. 

Permito-me referir o ponto 6, “Linhas Estratégicas Recomendadas”, e em especial, a “Síntese 

das Envolventes”, umas constantes ou sugestivamente chamadas também “tendências passadas” 

e outras as “tendências recentes”. Elas situam-nos adequadamente neste mundo que é o nosso, 

em que a tremenda velocidade do tempo e o extraordinário “encolhimento” da geografia nos põe 

num novo mundo que, de facto é o actual. Seguem-se as “Responsabilidades estratégicas de 

Portugal” e por fim apresentam-se as “Linhas de Acção Estratégica”, no âmbito das estruturas, 

no âmbito da política geral, e no âmbito da estratégia militar. 

 É um belo estudo que, como Presidente da Sociedade de Geografia, me permito 

recomendar a sua leitura atenta e felicitar os seus autores. 

 É da mais elementar justiça referir a acção notável do Presidente da Secção de Ciências 

Militares o Senhor General João Carlos Geraldes que, em boa hora, o Senhor General Manuel 

Sousa Meneses trouxe ao meu conhecimento como alguém capaz de renovar e relançar a Secção 

de Ciências Militares que é estatutária. Recordo assim o Senhor General Sousa Meneses que 

sempre me brindou com a sua colaboração na Direcção da Sociedade de Geografia e com a sua 

estima pessoal.  

             

             

 

        Luís Aires-Barros 

      Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 
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Nota Introdutória 
 

Na sequência de anteriores trabalhos, com destaque para os intitulados “Os órgãos de 
Soberania e a Instituição Militar” (2012) e “Uma Visão Estratégica para Portugal” 
(2014), esta publicação, da exclusiva responsabilidade da Secção de Ciências Militares 
visa contribuir, com um olhar focado no futuro, para um melhor entendimento das 
dinâmicas em jogo na sociedade internacional e de alguma forma ajudar a pensar o país 
nesta conjuntura difícil, em que muitos reclamam a indispensabilidade de um Conceito 
Estratégico Nacional.  

Partindo do que parece serem as Marcas da História Nacional, e através de um modelo 
de análise abrangente e intersectorial do mundo dinâmico que nos rodeia, este texto, 
produto da reflexão colectiva desenvolvida no âmbito da Secção, pretende apresentar as 
Linhas de Acção Estratégica que possam constituir um contributo útil ao repensar da 
Estratégia Nacional e à definição da postura consequente. 

Para isso, contámos com o permanente estímulo e apoio da Direcção da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, com o contributo prestado por conferencistas convidados e com a 
cooperação de outras Comissões e Secções, de entre as quais é de toda a justiça salientar 
as Comissões Americana, Europeia e de Relações Internacionais, e, as Secções de 
Economia, de Geografia dos Oceanos e de Transportes, facto que muito nos apraz 
registar e agradecer.  
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“Não existe vento favorável a quem não sabe para onde deseja ir” 

Schopenhauer 

1. Introdução  

a. Enquadramento 

Implícita numa inexorável aceleração da mudança que condiciona decisivamente a 
Política e a Estratégia contemporâneas, a urgência emerge como paradigma na procura 
de dar resposta à quase instantânea repercussão dos fenómenos. É uma resultante da 
contracção do espaço e do tempo.  

Um Mundo, portanto, em que as assimetrias ambientais e demográficas, nas suas 
consequências económicas e sociais, se repercutem com intensidade crescente, 
acentuando os desequilíbrios no bem-estar, no desenvolvimento e na segurança que 
estão na origem de um clima geral de instabilidade casuística que alimenta a 
desconfiança, a dúvida e o medo. 

Acresce a desestabilização e a complexidade provocadas no sistema de relações 
internacionais pela emergência e afirmação permitida de uma extensa diversidade de 
novos actores e poderes erráticos, da acentuação de uma multipolaridade de contornos 
multiformes e de uma nítida limitação na eficácia dos mecanismos reguladores.  

Este conjunto de circunstâncias intensificou as consequências das crises que foram 
surgindo, de cuja acumulação resultou a permanência de uma crise global de contornos 
cada vez mais difusos e, portanto, mais difíceis de delimitar.  

O ambiente recomenda, assim, que, às ameaças clássicas que não podem ser postas de 
lado devam ser somadas novas ameaças não menos intrusivas e violentas. 

Ao tornar difícil, senão impossível, fazer a destrinça entre as dimensões internacional e 
regional, e, entre os domínios internos e externos, a segurança adquiriu uma dimensão 
globalizante que, para fazer face à contingência, exige vontade esclarecida, atitude 
vigilante, ponderação inteligente, previsão flexível e resposta pronta. 

É neste contexto que devemos olhar para o nosso País num esforço para encontrar as 
motivações profundas e as capacidades disponibilizáveis, nomeadamente as facultadas 
pela posição, infra-estruturas logísticas e conhecimento científico e tecnológico, para, 
sem prejuízo da identidade, fazermos convergir a nossa determinação em janelas de 
oportunidade proporcionadas pela evolução das conjunturas. 

Na reorganização política e estratégica da Europa, espaço onde Portugal se encontra 
geograficamente ancorado, avultam, como factos dominantes: a reunificação da 
Alemanha, o significativo ritmo do progressivo alargamento da UE, a integração de 
mais doze países na OTAN e o progressivo isolamento da Rússia na Europa. À extensão 
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do espaço da União para Leste correspondeu, naturalmente, uma reorientação de 
recursos para a Europa Central e Oriental e à inclusão das tensões endémicas daquelas 
áreas geográficas nas preocupações de segurança da União. Verificou-se, assim, um 
sensível deslocamento para Leste do centro de gravidade da UE com reforço da sua 
continentalidade, evolução esta que adquire particular significado dada a afirmação de 
um particular posicionamento da Grã-Bretanha na sua relação com o “projecto 
europeu”. A esta circunstância acrescem o carácter violento da crescente conflituologia 
que se estende pelo Sul do Mediterrâneo, do Magreb ao Médio Oriente, as tensões e 
confrontos armados em áreas limítrofes da Rússia e o desenvolvimento do olhar dos 
EUA para o Pacífico. Todo este conjunto de questões pode tender para alguma perda de 
peso e significado das zonas costeiras do Ocidente atlântico europeu em que Portugal se 
insere. 

Que janelas de oportunidade se poderão então abrir ao País mais Ocidental da Europa? 
Com uma capacidade política limitada no contexto europeu, decorrente de acentuadas 
vulnerabilidades económicas e financeiras que a crise mundial e europeia acentuou, 
voltado ao Oceano aberto onde, com uma importante posição geoestratégica, poderá 
dispor de vastos recursos não explorados, liberto da conflitualidade directa do Mediter-
râneo, com uma influente diáspora espalhada pelo Mundo e com uma experiência 
histórica e uma identidade potenciadoras de se constituir como válida ponte nos arcos 
de relacionamento estratégicos, Portugal terá que se encontrar num desígnio motivador, 
consentâneo com os seus valores espirituais e materiais.  

O desenvolvimento desta reflexão visa contribuir, com um olhar focado no futuro, para 
um melhor entendimento das dinâmicas em jogo na sociedade internacional e de alguma 
forma ajudar a pensar o País e as suas responsabilidades estratégicas nesta conjuntura 
complexa, a reclamar análises multidisciplinares atempadas que não percam de vista o 
quadro instável complexo à nossa frente e a periculosidade de algumas evoluções 
futuras previsíveis.    

Com esta modesta contribuição pretendemos, pois, contribuir na área no nosso saber, 
para o debate indeclinável da procura das janelas de liberdade de Portugal. 

b. Metodologia de trabalho  

     O presente projecto centra-se na elaboração de um enunciado de linhas de orientação 
estratégica que se afiguram como desejáveis para Portugal, do ponto de vista analítico, 
tendo em conta os dados conhecidos da situação internacional do presente, nas suas 
vertentes fundamentais, e da sua projecção previsível no futuro.  

O modelo de análise compreenderá: 

- A definição do desígnio nacional;  
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- A descrição da conjuntura internacional que se estime possa vir a ter influência 
previsível na realização deste desígnio, em particular a avaliação dos riscos, ameaças e 
oportunidades; 

- As formas de interacção entre a realização do desígnio e o contexto, assim como da 
sua influência biunívoca, integrando igualmente as dinâmicas sociais e políticas internas 
nessa interacção global.  

O resultado do modelo passará, obviamente, pela articulação do triângulo riscos, 
ameaças e oportunidades, cujo conteúdo, de óbvias interacções mútuas, possa levar à 
recomendação das linhas estratégicas que contribuam para minorar as consequências de 
todas as conjunturas negativas que eventualmente surjam, e para tirar proveito das 
conjunturas de sinal positivo, num quadro de afirmação legítima decorrente do desígnio 
nacional. 

A definição do desígnio nacional que se irá apresentar de forma sintética visa conter 
apenas o essencial.  

A Conjuntura Internacional foi articulada em dois níveis de análise: O nível do 
Contexto Internacional; e o das Dinâmicas do Espaço Evolvente, em que Portugal mais 
estreitamente se insere. 

Na análise do contexto internacional procuramos incluir não só as questões que cruzam 
o mundo como a Globalização e a nova Economia, os Desafios Ambientais, a Energia e 
a Demografia, assim como uma apreciação das dinâmicas decorrentes das acções dos 
grandes actores internacionais como os EUA, a China ou a Rússia.  

O desenho do contexto internacional de interesse deverá ser efectuado segundo dois cri-
térios fundamentais: o da sua influência nos destinos do Mundo, e o da sua importância 
para o interesse nacional (aquele que potencialmente possa interferir com o campo de 
acção do País, ou com as alianças de que o País faça parte). A caracterização do contex-
to deverá contemplar as variáveis estruturais que o determinam, assim como as teorias 
que sustentam os processos de decisão dos actores políticos que povoam cada contexto 
particular, e as práticas governativas correspondentes. Como princípio fundamental de 
análise, assume-se que o estado da relação de poder entre Estados e Alianças configura 
uma situação de acomodação mútua; quando existe a percepção de que esse estado se 
altera de forma significativa, cria-se uma predisposição para a desconfiança que poderá 
redundar na assunção de riscos acrescidos, eventualmente em conflito que irá atingir o 
grau compatível com as capacidades. O poder é aqui considerado na sua acepção mais 
ampla, incluindo factores éticos, morais, económicos e militares. A selecção dos 
quadros geopolíticos de interesse é baseada no conhecimento prévio à presente análise, 
constituindo, portanto, um dado do problema com carácter axiomático. Reforça-se, no 
entanto, que só deverão ser analisados os aspectos desse contexto com interesse 
potencial nas políticas e estratégias nacionais, por razões de ordem prática.  
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Assume-se que a obtenção do conhecimento sobre o contexto internacional deverá 
assentar numa filosofia realista. Isto significa admitir que a realidade pode ser diferente 
daquilo que se pensar sobre ela; entre a realidade e a sua representação pode não existir 
sobreposição completa, o que só se descobre, normalmente, quando se choca com a 
evidência dos factos não explicados pela teoria anterior; sendo a realidade independente 
da mente humana, também é um facto que não a poderá dispensar para a sua descrição. 
Esta assunção simplista é muito mais evidente para o caso do Mundo físico, mas não 
deixará de ter aplicação na observação dos fenómenos sociais e políticos, embora aqui 
seja mais difícil a compreensão. Em termos práticos da análise, esta advertência vem a 
propósito para que ela não seja baseada apenas em narrativas ou discursos, mas que 
estes sejam confrontados com eventos evidentemente explicáveis e que constituirão o 
Mundo real com influência sobre os actores. As declarações e as decisões dos actores 
políticos têm consequências que muitas vezes não estão em consonância com as inten-
ções de quem as profere, e são estas consequências que constituem a malha do tecido 
político e social, onde se vão ancorar novas posições dos actores que não consigam 
conciliar as suas crenças com a realidade dos factos e que procurem alguma eficácia 
prática no seu discurso – a construção social e política vai ganhando independência em 
relação aos seus criadores e aos analistas. Isto não significa que os discursos não tenham 
qualquer importância na moldagem da sociedade política, mas essa importância é 
determinada pelas propriedades da sociedade respectiva, se é mais ou menos receptiva 
àquelas ideias. 

O contexto internacional deverá compreender as situações actuais que, pelo seu desen-
volvimento poderão produzir um grande impacte na estabilidade da relação internacio-
nal, provocando vazios de poder ou modificações de paradigmas. A sua análise não 
deverá consistir num exercício de futurologia simples, mas na descoberta de causas que 
possam provocar aqueles efeitos, segundo uma dada probabilidade. Como acima se 
referiu não serão apenas as circunstâncias estruturais, designadamente a escala de poder 
entre os Países mais poderosos, mas também as teorias geopolíticas, a opinião pública, 
os mitos, a cultura e as declarações políticas que poderão contribuir para determinar as 
conjunturas. Um ponto importante a considerar é que a situação interna dos Países 
deverá ser considerada como elemento determinante na relação externa, sendo o caso 
mais dramático o da guerra civil que pode suscitar uma agressão externa. 

De acordo com a análise contextual e com as interacções possíveis para o caso 
português, concluímos com as linhas estratégicas recomendadas para Portugal. 

2. Marcas da História Nacional 

a. Características e Tendências 

Das características e tendências notadas no homem “Português”, na Nação e no Estado, 
na política e na estratégia, devemos extrair algumas ideias que ajudam a definir as 
responsabilidades estratégicas do nosso País. 
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 Das características 

 Do homem português 

     A identidade facilita a promoção da coesão nacional e ajuda a diferenciarmo-nos do 
“outro”. Nesta diferenciação devemos exaltar aquilo que é positivo (qualidades) e 
procurar combater o negativo (defeitos). 

     - O irrequietismo deve levar os decisores a procurarem seguir e alcançar o melhor, e 
motivarem-se para o saber, a alcançar o “know-how”; a conhecermos melhor o mundo e 
com vista ao desenvolvimento e às melhores soluções a “explorá-lo” em nosso favor; a 
procurar e reconhecer a “insatisfação” das soluções incompletas e procurar superá-la e a 
participar activamente de forma coerente, estável e sustentada na politica e segurança 
nacionais.  

     - A plasticidade amorável a explorar de forma construtiva nos contactos particulares 
com os “outros” e a ser praticada por empresários, políticos, diplomatas, militares, e 
todos os portugueses em geral. Mas devemos precaver-nos para que não seja entendida 
como um sinal de fraqueza. 

      - A religiosidade a sublimar como elemento de identidade e de esperança, mas não 
deve ser motivo para inibição em fazer e em agir, mas antes para procurar o melhor e 
explorar as nossas capacidades com vista ao desenvolvimento, à justiça social e à 
perfeição com esperança no futuro. 

 Da Nação e do Estado 

       - A originalidade alicerce para alimentar a imaginação e a procura da descoberta de 
melhores caminhos na legislação, na economia, na política e na estratégia. Mas estes 
caminhos têm de ser compulsados com a realidade e esboçados e definidos com 
pragmatismo. 

        - A dialéctica capacidade a ser explorada no sentido do debate saudável, na procura 
de melhores razões e soluções e não para nos gastarmos em conflitualidade permanente 
e sem sentido. Há que chegar a sínteses obter consensos e não a resultados 
inconclusivos.  

     - O messianismo tendência a ser contrariada naquilo em que o plano e o programa 
sejam diminuídos ou apagados por pessoas transfiguradas em “messias”. Mas não nos 
deve afastar de procurar escolher os melhores para funções de direcção nas empresas, 
nas instituições, na política. 

       - O expansionismo prática que permite congregar vontades nacionais agora 
dispersas, explorar as ligações que fizemos com os “outros”, com regiões e estados, 
com o antigo império. Leva-nos ainda a expandirmo-nos para o saber e a insatisfação e 
para a exploração intensa e racional dos nossos recursos. 
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        - O intermedianismo característica a explorar no palco das tensões internacionais 
por forma a colher vantagens e prestígio para o nosso País e a projectarmo-nos no 
mundo lusíada e no terceiro mundo. Deve ser aproveitado na política, na economia e na 
estratégia. 

Da Política e da Estratégia 

- Quanto à independência/dependência, sublinhando a vontade de independência devem 
realizar-se esforços para que ela se manifeste nas áreas da economia, politica, militar e 
cultural. Nestas áreas devem procurar-se alternativas às nossas dependências, e a 
política e a diplomacia lidarem da melhor forma com aquelas dependências que são 
incontornáveis. 

- A posição marítima é uma realidade geográfica que que recomenda a orientação da 
pesquisa e do conhecimento aprofundado da zona húmida por forma a podermos 
explorá-la. A política externa e a vigilância por satélites, meios aéreos e navais devem 
evitar que outros a possam explorar em nosso prejuízo. 

- Portugal fronteira dos mundos marítimo e continental exige levar a política a 
conseguir as alianças mais convenientes e a explorar no campo económico, 
nomeadamente nos transportes, essa posição privilegiada. Por isso, também deve 
merecer uma atenção especial nos âmbitos da segurança e da defesa. 

Das tendências 

Do homem Português 

     - A tendência para emigrar potencia o conhecimento e os contactos com o mundo e 
com os “outros” e projecta consideração ou desconsideração pelos nacionais, conforme 
o seu comportamento. Favorecendo o contacto com vários mundos, que é enriquecedor, 
diminui, porém, o potencial humano disponível no País. A política deve procurar travar 
a emigração, manter contacto com os emigrados e controlar os imigrados que vêm em 
parte compensar o défice demográfico. 

      - A tendência para se conformar, se é positiva quanto à manutenção dos aspectos 
positivos do “status quo” é negativa por contrariar os estímulos à evolução. Ela fixa os 
valores e procedimento quer positivos, quer negativos.  

      - A aceitação do dogma confrontada por uma política de educação que privilegie o 
combate de ideias e a inovação. 

 Da Nação e do Estado 

      - A inércia demonstrando reduzida propensão para o dinamismo e evolução merece 
ser estimada quando defende valores importantes, mas contrariada quando impede o 
dinamismo e o progresso. Mesmo os valores “estimáveis”, como o patriotismo, a 
solidariedade, o sentimento nacional, carecem de ser “acordados”, lembrados e 
enaltecidos, para que se não degradem pela habituação ou apatia.  
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- O Antropomorfismo da esperança a contrariar naquilo em que ele se substitui ao 
plano, ao projecto ou às estruturas correctas para a sua execução. Todavia, ele colabora 
numa melhor escolha dos dirigentes políticos, empresariais e outros, e facilita a 
liderança. 

      - A dependência do exterior exige que tudo se faça nos campos da investigação, 
orientação das actividades, utilização dos dinheiros públicos e apoio a iniciativas 
importantes por forma a diminuir as nossas dependências. Por outro lado, aconselha a 
que sejam cuidadosamente estudadas as fontes de dependência e as suas consequências 
futuras, financeiras, económicas e estratégicas. Para uma menor dependência devem 
diversificar-se as fontes, o que exige um planeamento e uma acção politica e 
diplomática coordenada, atenta e consistente.  

Da Política e da Estratégia 

       - A apetência para a neutralidade, ligada que está ao nosso reduzido poder, é uma 
atitude política natural, mas exige discernimento para defender quando devemos utilizá-
la e as ocasiões em que não devemos ou não podemos ser neutrais. Aliás, essa 
neutralidade, ligando-se aos nossos compromissos exige uma avaliação correcta das 
nossas possibilidades e limitações, por forma a obter as melhores decisões. Na procura 
da liberdade de acção é fundamental fazer-se uma intensa acção política e diplomática e 
garantir-se que tenhamos militarmente a força mínima para não ficarmos totalmente 
dependentes de aliados ou podermos ser neutrais.  

        - A desconsideração pela relação meios/objectivos exige uma muito correcta acção 
politica na fixação de objectivos compatíveis com as nossas possibilidades para os 
atingir, bem como na obtenção e manutenção dos correspondentes meios. Esta acção é 
particularmente importante nos âmbitos da economia, da diplomacia e de uma muito 
correcta acção de manutenção de meios militares. Em suma, nem os objectivos devem 
ser desmesurados, nem os meios insuficientes para os atingir. E isto é razão essencial de 
considerações estratégicas e de acção politica.  

        - A desatenção com a segurança é um mal endémico no nosso País que deve ser 
contrariado pela atenção, ou seja: revendo a ordenação jurídica por forma a melhorar a 
segurança; avaliando continuadamente as ameaças; promovendo uma atenta acção 
diplomática; desenvolvendo um serviço de informações fiável e em estreita ligação com 
os nossos aliados; dispondo de meios essenciais de policiamento, vigilância e 
intervenção; planeando o reforço e intervenção de meios militares; dispondo de umas 
FA aptas a agir na segurança interna, na satisfação dos compromissos internacionais e 
na defesa do nosso País.  

        - A marcha para a satelização é consequência do limitado poder de que dispomos, 
das nossas dependências, da falta de discernimento político, e de uma menor vontade de 
independência. Evidencia-se ao nível da economia e finanças, da aceitação da legislação 
vinda do exterior, de uma menor afirmação da nossa identidade e deve ser contrariada 
aos níveis político e económico.  
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        - O arrastamento das deficiências estruturais a ser contrariado por uma acção 
continuada aos níveis político e organizacional, tendo em vista promover uma alteração 
de mentalidade através do sistema educativo, evidenciar as deficiências e procurar as 
soluções que evitem essas situações. 

b. O Desígnio Nacional 

O desígnio nacional é a idealização do projecto nacional, o sentido de marcha da socie-
dade, e também das formas de expressão e dos instrumentos fundamentais para atingir 
esse desiderato. Significa definir, em termos abstractos ou de alto nível, o que queremos 
ser, que objectivos gerais deveremos prosseguir, e de que forma os pretendemos atingir. 
Assim sendo, deveremos assumir como pressuposto a existência de um legado cuja pre-
servação se garante por imperativo moral, e de um espaço jurisdicional nacional onde o 
Estado, representativo do querer da Nação, defina as políticas nacionais em conformi-
dade com a organização política estabelecida de forma legítima. Ou seja, é a Nação, 
constituída pelos cidadãos e pelas Instituições, que define o caminho a seguir, não sendo 
de admitir interferências externas não desejadas. Daqui resulta a necessidade lógica de 
incluir no processo de decisão nacional, que leva à materialização do desígnio, as influ-
ências históricas, sociais e culturais. 

O desígnio nacional corresponde assim aos termos da afirmação perante o exterior para 
consolidação do reconhecimento como actor internacional respeitável, da segurança na-
cional, do desenvolvimento e da garantia dos direitos dos cidadãos. 

No caso concreto de Portugal, o desígnio nacional corresponde à visão de um País de 
pequena dimensão territorial, com um vasto espaço de interesse estratégico sobre o Oce-
ano Atlântico, com uma História e uma Cultura relevantes o que lhe dá individualidade 
própria, com capacidades para dar contributos muito positivos no âmbito do Conheci-
mento e da Tecnologia, e para participar em organizações internacionais de forma efec-
tiva. Relevando a sua soberania, Portugal tem vocação para exercer com eficácia os 
exercícios de interdependência que a sociedade internacional exige. 

O “desígnio permanente” de Portugal, uma Nação de oito Séculos, está impresso na sua 
história – a reiteração do propósito de sobreviver e de se afirmar, construtivamente, 
como unidade política independente.  

Fortemente alicerçados na raiz cultural que os diferencia, onde predominam a 
capacidade de adaptação que, sem esquecer a saudade, lhes permite moldarem-se no 
Mundo, os portugueses souberam acumular reais capacidades que podem constituir 
vantagem comparativa no sistema global que materializa as relações de cooperação e de 
oposição que tipificam o actual sistema de relações internacionais. 

Esta capacidade poderá ser, no entanto, negativada por um culto do mito, refúgio onde 
intentem compatibilizar o imaginário desejado com a realidade concreta.  
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Como a vivência de um povo passa, necessariamente, pela imagem positiva de si 
próprio, no nosso caso, poderá conduzir, hoje, ao sonho de que o Portugal europeu e não 
imperial, mantem uma influência pluricontinental e, ou seja, numa aparente 
modernidade, a um tempo, coerente com a actualidade e com a grandeza do passado. 

Para sair deste refúgio, tão próprio da sua essência, o País terá que, alicerçado no seu 
cadinho de valores, empreender uma verdadeira revolução cultural que, colocando 
ênfase na educação, na ciência e na cultura, desenvolva a racionalidade e reforce as 
capacidades de disciplina, de trabalho e de rigor, objectivando-se, desta forma, na 
recusa do fatalismo, do facilitismo, do imobilismo e da lassidão, bem como, na 
afirmação da vontade de procura de vectores mobilizadores e de desenvolvimento.  

Através da reconversão da identidade colectiva, a alicerçar num sentimento esclarecido 
de auto-estima como povo imaginativo que sempre foi, os portugueses encontrarão o 
imprescindível querer para desenvolver a internacionalização da produção e dos 
serviços em nichos de oportunidade detectáveis no mar que nos prolonga, no comércio 
que nos atrai, nas tecnologias de ponta que nos desafiam, nos serviços que prestamos 
com a “plasticidade amorável” que nos caracteriza, na floresta que preserva o ambiente 
que nos envolve, ou, na agricultura que nos amarra ao chão sagrado. 

Ancorados, pois, no Ocidente Europeu, suficientemente distanciados da conflitualidade 
endémica do Mediterrâneo, com ligações de cooperação no Atlântico Sul e com uma 
importante diáspora impressa nos cinco continentes, Portugal poderá aumentar o seu 
poder funcional na União Europeia, através de uma consistente persistência na sua 
matriz histórica que convida a privilegiar o arco atlântico da Europa, enquanto elo de 
ligação aos EUA.  

Em síntese, o “desígnio” do Portugal de hoje terá que passar por uma profunda busca de 
si mesmo para reforço da auto-estima e da identidade, numa procura de caminhos por 
onde se imponha como Potência portadora de um humanismo e de um universalismo 
úteis ao desenvolvimento de diálogos nos arcos de relacionamento, políticos e 
estratégicos, e, capazes de constituir um vector positivante na construção da UE pelo 
contributo que podem prestar a uma pragmática evolução do paradigma civilizacional 
esteio do projecto europeu.  

3. O Contexto Internacional 

a. A Globalização e a nova Economia 

Os Passos da Globalização  

Apesar do termo globalização se ter tornado popular apenas na década de 80 do século 
passado, reporta-se na verdade a um processo antigo, mas que se tem vindo a tornar 
cada vez mais complexo, sob os nossos olhos. É hoje generalizado o sentimento de que 
a nossa vida é condicionada por factores externos dificilmente controláveis e que não é 
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possível a qualquer Actor desenvolver uma política interna ou externa, sem ter em conta 
o efeito de condicionamentos globais.   

 A globalização, conceptualmente entendida por Joseph Nye como resultante do 
“crescimento das redes mundiais de interdependência”, não é na realidade um fenómeno 
novo. O que é recente, é que essas redes se têm tornado mais densas e mais complexas, 
alcançando mais gente, mais regiões e mais sectores de actividade, criando uma dinâmi-
ca própria que impele o mundo para uma interdependência generalizada que não com-
preendemos ainda na sua plenitude, mas cujos efeitos já sentimos. E as informações de 
alguns autores (Giddens, Waters, Nye) de que vivemos num “mundo único”, ou numa 
“aldeia global” deram o tom final a esta evolução salientando, no fundo, que as nossas 
relações já não são apenas de interdependência, mas de integração em aspectos cruciais 
como o do aquecimento do planeta, da poluição ou do terrorismo. E mais, que vivemos 
num mundo em que ninguém está imune ás acções dos outros e todos podem sofrer as 
suas consequências. 

E, como nos diz Giddens, se esperávamos que o racionalismo iluminista e o desenvolvi-
mento da ciência nos iria levar a um mundo cada vez mais ordenado e previsível, na 
verdade somos confrontados com um ambiente que parece descontrolado e cheio de ris-
cos não antecipados.  Em que mesmo que os grandes possam “navegar com mais facili-
dade nas suas águas” não se podem eximir às forças globais, nem resolver por si só os 
complexos problemas mundiais.  

Numa análise, porventura redutora, podemos articular os passos da globalização em 
torno de 3 temas: o desenvolvimento da circulação; a evolução dos processos económi-
cos e, finalmente; o nível de interacção entre grupos humanos    

Se podemos associar o alargamento dos contactos dentro do espaço europeu às vias 
romanas, e a interligação da Europa com a África e com a India ao tráfego caravaneiro, 
ou com a China à rota da seda, o certo é que, durante séculos, as relações entre esses 
mundos distantes eram essencialmente comerciais e os contactos pouco mais que 
pontuais, pressentindo-se apenas a sua existência mútua. 

Foi com os descobrimentos portugueses, segundo Jaime Cortesão a acção “mais original 
e fecunda” para o conhecimento do Mundo, que se deu o “advento de uma nova huma-
nidade”.  É, de facto, no contexto pós Gâmico que todos os continentes estabeleceram 
relações contínuas entre si e o mundo se tornou “inteiro” no dizer de Fernando Pessoa, 
E que, na sequência da revolução industrial, se estabeleceu um novo relacionamento, 
agora de interdependência, entre regiões afastadas. A industrialização uniu funcional-
mente, pela primeira vez na história, as fontes de energia, as matérias primas distantes, 
os locais de manufaturação e os consumidores, em sistemas que só podiam funcionar 
em conjunto e, portanto, em efectiva interdependência. Isto é, só é possível produzir em 
quantidades industriais se as matérias-primas estiverem presentes e se os consumidores 
adquirirem os produtos produzidos. 
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Estamos hoje envolvidos num processo de transformação profunda tornado possível 
pela permanente diversificação e multiplicação das vias de contacto. Às comunicações 
aéreas que permitiram alcançar todos os pontos do globo e unir numa rede densa e fluí-
da os principais nodos do desenvolvimento mundial, segue-se o uso do espaço exterior e 
do ciberespaço, por onde circula a informação digital, elemento vital na sociedade 
global.  

A chamada revolução da informação é baseada nos avanços constantes na capacidade e 
rapidez dos computadores, dos sistemas de comunicação, e do software, que permitem 
gerar e transportar de forma praticamente imediata um volume impar de informação. O 
que mudou de forma qualitativa, todavia, não foi trazido pela rapidez de comunicação 
entre os poderosos que era já instantânea desde há décadas. A mudança crucial foi a 
enorme redução do custo tornado hoje “negligenciável”, pelo que a quantidade de 
informação que se pode transmitir mundialmente é praticamente sem limites e acessível 
a todos, em qualquer lugar da terra. O que é historicamente novo e profundamente 
condicionador (Nye 2002).  

Se consideramos que nos próximos anos cerca de 80% da população da Terra poderá 
estar dotada de um telemóvel com a capacidade de um supercomputador do início do 
século, temos a percepção da mudança em curso.  

Esta revolução está a alterar dramaticamente o contexto em que se processa a ligação 
humana, o desenvolvimento económico, a segurança, as relações internacionais ou a 
política externa. Mas também o crime organizado, o cibercrime e o terrorismo.  

É hoje evidente o profundo impacto destas capacidades na globalização financeira 
perante a possibilidade de transferência instantânea de capitais entre qualquer ponto da 
Terra, praticamente autonomizando uma área da globalização. Na economia, os serviços 
têm vindo a ultrapassar a indústria como fonte de emprego e de criação de riqueza, 
particularmente nos países mais desenvolvidos. A disponibilidade da informação e do 
conhecimento existente nas pessoas e uma robotização crescente valorizam a criativi-
dade e o automatismo, perante o labor. A produção pôde deslocalizar-se face à possibili-
dade de transmitir à distância a informação tecnológica necessária e fazer circular os 
capitais necessários. As cinturas industriais das grandes cidades onde a industrialização 
se tinha iniciado, começaram a desaparecer na década de 60 do século passado. Uma 
das primeiras empresas a serem deslocalizadas foram as têxteis, outrora paradigma da 
industrialização europeia.  

Os locais de produção passaram a obedecer a requisitos diferentes. Actualmente produz-
se no local mais eficaz e rentável, atendendo às estruturas logísticas locais disponíveis, à 
redução das necessidades de transporte dos componentes, os quais são reunidos e 
instalados apenas na fase final da produção. Produz-se onde existir o conhecimento 
tecnológico e a mão de obra com a qualificação adequada, bem como cadeias locais de 
produção de subcomponentes que reduzam as necessidades de circulação. Por outro la-
do, a contentorização das cargas, o seu transporte marítimo em navios com enormes e 
crescentes tonelagens de arqueação e a evolução tecnológica que possibilitou reduzir 
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substancialmente os tempos das cargas e descargas e respectiva movimentação e arma-
zenagem nos portos, levaram a uma enorme redução dos custos do transporte marítimo 
e consequente redução drástica do seu peso no custo final dos produtos. É, no entanto, 
expectável que a nova revolução tecnológica que se anuncia obrigue a uma revisão de 
paradigma industrial com consequências geoestratégicas ainda difíceis de visualizar. 

A rentabilidade é medida no quadro da gestão de uma rede complexa de componentes 
parcelizados, e de distribuição de produtos finais, cuja movimentação e correspondente 
custo logístico são determinantes. Mas outra alteração é igualmente relevante. É hoje 
possível que empresas ágeis e criativas se insiram no mercado global com produtos 
(inovadores) necessários aos fluxos produtivos.  

Estas alterações tiveram também impactos profundos nas sociedades. Na realidade, uma 
sociedade construída com base na informação e no conhecimento, tende a produzir “as 
duas coisas mais valorizadas numa democracia moderna: liberdade e igualdade”.  

Estas alterações têm também grandes impactes nas sociedades em que a disponibilidade 
de bens e serviços parece infindável e em que a liberdade de escolha é praticamente 
irrestrita. Desde o acesso às redes sociais, à informação por imagem pelos inúmeros 
canais televisivos disponíveis, aos artigos de baixo custo, até à realização de “amigos” 
pela internet, a liberdade de opção parece inesgotável. De consumidores passamos real-
mente a clientes que é “necessário” satisfazer. As empresas que vencem nas sociedades 
modernas são as que antecipam gostos, inclinações, necessidades, mesmo que futuras. 
Que têm um design ajustado e um marketing ousado. As grandes empresas, deram lugar 
a organizações mais pequenas, mais ágeis, com mais design incorporado, orientadas por 
processos e mais competitivas. E o mesmo se tem sentido em relação às grandes 
burocracias desde os governos, às forças armadas, ou as religiões, também elas sob 
pressão.  

Quer seja em relação ao casamento, à família, ao bairro, ou à comunidade, a busca sem 
peias da liberdade tem levado à substituição dos laços duráveis por outros mais 
temporários e electivos. Os relacionamentos de onde se pode entrar e sair com 
facilidade podem parecer dar um sentido de plenitude á liberdade individual. Mas 
tendem a enfraquecer dramaticamente os valores, normas e traços culturais constituindo 
o chamado capital social que é um pré-requisito indispensável para todas as formas de 
interacção colectiva, E, no fundo, a atomizar a sociedade. 

A Globalização e o Poder.  

Existe hoje o sentimento de que o Estado-nação é demasiado “pequeno” para resolver 
os problemas mundiais como o aquecimento global, o terrorismo transnacional ou as 
crises financeiras. Mas é demasiado “grande” e distante para resolver os problemas 
locais ou regionais cuja resolução parece poder ser obtida com facilidade crescente 
mediante o acesso directo à rede ou aos mercados globais. Este acesso mais fácil ao 
mercado tem igualmente permitido que sobrevivam actores nomeadamente ligados ao 
crime organizado e que controlam uma qualquer matéria prima negociável – seja madei-
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ra, diamantes, drogas ou petróleo. É este mecanismo de acesso ao mercado global, que 
se associa ao crime organizado e recentemente às organizações terroristas que tem per-
mitido e sustentado crises prolongadas como na Serra Leoa, na Colômbia, no Afeganis-
tão, na Somália ou actualmente na Síria, em que o petróleo explorado pelo Daesh, ape-
sar de todo o esforço, continua a ser comercializado internacionalmente. 

O Estado-nação tem vindo, em consequência, a perder poder quer para as organizações 
internacionais como as Nações Unidas e sobretudo para as de carácter supranacional, 
como a União Europeia, as agências transnacionais e as grandes multinacionais ou mês-
mo as inúmeras organizações privadas. E, internamente, para os governos locais, ou pa-
ra a miríade de organizações não governamentais (ONG) ou organizações sem fins 
lucrativos1 (Nye 2002), o que tem consequências diversas. 

Insurgentes, piratas informáticos, novas empresas concorrentes, activistas sociais, orga-
nizações não governamentais, terroristas, organizações do crime organizado, tendem a 
constituir “micropoderes” que tendo tido menos significado estratégico outrora, apre-
sentam hoje capacidade de curto-circuitar, subverter, condicionar ou contrariar os cha-
mados “megapoderes”. No campo militar, as guerras assimétricas têm vindo a demons-
trar que, em mais de 50% dos casos, a vitória tende a pender para o lado mais fraco, 
contrariamente ao que se passava no século XIX. O que faz com que ganhar a guerra 
seja mais fácil do que ganhar a paz. 

Como diz Moisés Naim, o poder não está pois apenas a passar do “músculo para cére-
bro, do Norte para o Sul e do Oeste para o Leste, dos velhos gigantes empresariais para 
as novas empresas pequenas e ágeis, dos ditadores entrincheirados para o povo nas pra-
ças urbanas e no ciberespaço”. Está a sofrer outras alterações importantes. O poder é ac-
tualmente mais fácil de obter, mas é mais difícil de usar e perde-se mais rapidamente, e 
isto é válido para todas as áreas, indo desde a política aos negócios ou mesmo às pró-
prias empresas de carácter multinacional cuja flutuação nunca foi tão variada.             

O acompanhamento a longo prazo por várias instituições que medem as mudanças de 
atitudes, têm vindo a identificar uma insatisfação pervasiva com os sistemas políticos, 
com os líderes e com as instituições de governação como um fenómeno crescente e glo-
bal e não apenas nas democracias maduras como na Europa ou nos EUA. 

A Globalização a Ordem mundial  

Os últimos anos têm sido tumultuosos. Desde a periferia da Rússia, ao Médio Oriente 
ou ao mar da China. À Europa, muito voltada para as suas questões internas, chegam 
vagas de constantes de refugiados e, nas cidades, o terrorismo está na ordem do dia. O 
mundo está certamente mais imprevisível e perigoso. É o regresso da Geopolítica resul-
tante do fim da Ordem Bipolar e da exaurição do momento unipolar? Ou a gestação de 
uma nova ordem mundial?  

                                                

1 Que estão presentes em todos os estados. Nos EUA, segundo Nye envolvem mesmo mais pessoas do 
que as que fazem parte da administração publica ao nível federal e estatal  
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Há, sem dúvida, uma profunda evolução em curso. A ordem bipolar era singular e mais 
previsível. Apesar de baseada em todos os atributos do poder, o mecanismo final de re-
gulação tinha por limite a destruição mútua assegurada. Nada valia tal, e por isso os 
comportamentos eram mais regulados porque avaliados e julgadas perante esse paradi-
gma. Com o fim da Guerra Fria, inúmeras situações conflituais contidas pela dinâmica 
bipolar explodiram em crises sem fim. Diversas regiões outrora importantes no jogo de 
soma zero, perdem valor estratégico e ficam abandonadas a si próprias. O momento uni-
polar seguinte em que os EUA ficaram a potência remanescente, está a ser ultrapassado 
com o “crescimento dos outros”, a sua incapacidade de resolver as questões globais, e o 
desgaste sofrido no Afeganistão e no Iraque sem que tenham estabelecido a desejada 
estabilidade.  

Mas não existe uma ordem alternativa. Provavelmente não voltará a existir com o re-
corte claro do passado. Vivemos num mundo complexo em que se cruzam dinâmicas. 
Podemos talvez simulá-lo por um conjunto de três tabuleiros de xadrez ligados entre si. 
No tabuleiro superior, do poder estratégico militar, existe uma dinâmica unipolar, em 
que o poder dos EUA se impõe. No tabuleiro da economia o mundo é mais claramente 
multipolar à volta dos EUA, China, Europa, Japão e outros. E na base, mas condicio-
nando todos os jogos, o tabuleiro das relações transnacionais, materializado pela miría-
de de instituições da sociedade civil existentes em todos e cada um dos países, com uma 
dinâmica específica resultado, segundo Brezezinski, do “despertar político global” 
(Nye, 2002) 

A questão central de hoje é a de saber se é possível incorporar esta expressão de 
diversidade num sistema de valores e normas em que as regras fundamentais sejam res-
peitadas para que os comportamentos se tornem mais previsíveis e auto-regulados.  

Existem visões que apontam para um regresso aos confrontos geopolíticos, expresso 
pelas actividades da Rússia na Ucrânia, da China no Pacífico, ou do Irão no Médio 
Oriente, atitudes que segundo Russel Mead podem revelar um carácter revisionista da 
ordem mundial com base no poder “hard”, o que pode levar à mudança do carácter das 
políticas internacionais e ao desvio das questões ligadas à governação ou á resolução 
dos problemas mundiais.  

Outros, como Ikenberry, sustentam que o sistema internacional actual é mais estável do 
que parece, sendo sustentado por uma rede de países democráticos em expansão desde 
há décadas, verdadeiros “accionistas” do sistema internacional e interessados numa coo-
peração multilateral que lhes traga mais estabilidade e benefícios mútuos, procurando 
exercer a sua influência por meios pacíficos. Embora a Rússia e a China procurem al-
cançar maior relevância regional e proteger os seus interesses onde for necessário, não 
são realmente, segundo Ikenberry, verdadeiros poderes revisionistas globais, mas, quan-
do muito, “perturbadores regionais”. A sua acção decorre mais da expressão das suas 
próprias fragilidades, não apresentando apelo, nem capacidade, para proporem e lidera-
rem uma ordem alternativa. E estão profundamente integrados nas estruturas em que as-
senta a ordem actual, desde a ONU ao G20. 
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Sem dúvida que a governação internacional enferma de dificuldades várias. Os pilares 
em que assenta apresentam hoje distorções e limitações complexas. Desde a dificuldade 
de adaptar a composição do Conselho de Segurança às novas realidades geopolíticas, às 
questões com que se debate a Organização Mundial de Comércio, à desadaptação à 
realidade da Agência Internacional de energia, pela ausência da China e da Índia. Mas a 
necessidade de cooperação internacional não diminuiu. As respostas têm sido procu-
radas pelo maior recurso a organizações regionais e sub-regionais, à cooperação ad hoc 
entre estados, como os BRIC ou a Organização de Cooperação de Changai, o G20, ou 
através de parcerias com organizações não governamentais, numa plêiada de organis-
mos que não sendo uma alternativa estrutural à arquitectura institucional tradicional, 
conseguem, todavia, complementar a resposta às necessidades de cooperação interna-
cional Esta estrutura foi já chamada de G-X em contraponto a G-0 que pretende descre-
ver um mundo em que pode mesmo não existir uma liderança global face à dispersão de 
poder em curso.      

Para concluir, importa talvez enfatizar a aproximação de Brezezinski que coloca a ques-
tão numa perspectiva geoestratégica salientando que num mundo mais interdependente 
e interactivo há, pela primeira vez, consciência de que os problemas da sobrevivência da 
humanidade ou do bem-estar global (ambientais, climáticos, dos recursos naturais, nu-
tricionais ou demográficos) se começaram a sobrepor em importância à problemática 
dos conflitos internacionais clássicos. Todavia quando se exigia uma “cooperação cons-
trutiva” entre os poderes principais para fazer face a estes desafios mundiais verifica-se 
que, ao contrário, se vive um ambiente de elevada instabilidade que prejudica a coo-
peração e a governação geral (Brezezinski, 2012). Vive-se, porém, um momento de per-
turbação pouco propício aos entendimentos globais indispensáveis, que pode colocar 
riscos sérios à sobrevivência de estados frágeis, à segurança dos comuns e à estabilidade 
em geral.  

b. O Ambiente, a Energia e a Demografia 

De acordo com alguns autores, os maiores desafios ambientais do presente século serão 
a segurança alimentar, a segurança energética, a segurança da água e a mudança climá-
tica. Julga-se, aliás, que esta posição tem um consenso muito amplo em várias comuni-
dades, incluindo a estratégica. Existe um apreciável elenco de factores motivadores, de 
natureza física ou humana, que podem provocar uma influência cruzada nos desafios, ou 
áreas, acima referidos, dando origem a consequências dramáticas em termos económi-
cos, políticos e sociais em zonas do Globo relativamente extensas; o mais importante 
desses factores será o aumento da população mundial que exerce pressão económica 
susceptível de provocar desequilíbrios mundiais. A resposta àqueles desafios impõe 
uma gestão o mais rigorosa possível do ambiente, não só de carácter preventivo, anteci-
pando as mudanças, e impedindo, na medida do possível, as suas consequências mais 
graves, mas também reparador de danos quando a mudança já está em curso. O esforço 
preventivo consistirá no desenvolvimento do conhecimento, tanto quanto à essência dos 
fenómenos, como à definição de medidas a tomar para evitar que as condições 
ambientais negativas tenham lugar. A mudança ou alteração ambiental está no cerne 
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desta resposta que se deverá assumir como objectivo relevante do presente, de âmbito 
alargado, desde o nível do comportamento individual, até à gestão empresarial e 
política, o que significa a necessidade de tomada de consciência dos problemas fun-
damentais no âmbito do ambiente, dos normativos e dos mecanismos necessários para a 
sua resolução. Para além do estabelecimento de medidas, e da garantia do seu cumpri-
mento, é importante que se crie uma ética ambiental.  

Por outro lado, os desequilíbrios económicos, sociais e políticos resultantes de situações 
extremas nas quatro áreas acima referidas podem criar condições de violência potencial 
ou real contra os regimes políticos, ou violência paroxística, sem alvo designado, assim 
como deslocamentos maciços das populações com as correspondentes situações de ins-
tabilidade ou insegurança. Naturalmente que face a esta hipotética situação de conflito, 
insegurança ou violência, haverá que privilegiar as medidas de carácter preventivo, em 
variadíssimos campos, no sentido da auto-regulação, sem descurar no entanto a hipótese 
do conflito violento e a necessidade de intervenção militar, quando a situação se agrava 
nas margens da ausência de controlo. No entanto será necessário sublinhar que a pre-
venção tem limites directamente associados à capacidade humana e colectiva, não po-
dendo em qualquer caso ser dada como garantida. Por exemplo, a guerra na sequência 
da disputa de recursos críticos é uma possibilidade e uma constatação dos dias de hoje. 
Contudo, para que se saiba o que está a montante da Segurança, em geral, importa con-
hecer alguns pontos básicos da problemática do Ambiente. 

O Ambiente aqui considerado consiste no espaço geográfico onde se verifica um dado 
conjunto de condições que proporciona a existência de vida. Os seres vivos que residam 
nesse espaço, ou que por ele transitam, têm uma dada capacidade de tolerância, relativa-
mente àquelas condições, para além da qual ou se adaptam, ou procuram novas condi-
ções para sobreviver, ou se extinguem. Os desastres ambientais resultam de alterações 
significativas e bruscas, e, portanto, incompatíveis com a capacidade de adaptação dos 
seres vivos, levando à extinção de determinadas espécies, como aconteceu no passado 
longínquo; a biodiversidade é assim um sinal de equilíbrio. As grandes mudanças, com 
reflexos de amplitude muito variável, podem decorrer da própria dinâmica da Natureza 
ou da acumulação de erros não reparados em tempo. 

 Assim, a mudança no ambiente significa uma variação das condições de vida que se 
apercebe como ameaçadora de ultrapassagem dos limites de tolerância.  

A mudança ambiental, com efeitos globais, regionais e locais, resulta do relacionamento 
de factores geográficos à superfície da Terra, nos oceanos, na atmosfera e na biosfera. 
Uma alteração em cada um destes espaços pode produzir efeitos muito para além dessas 
dimensões; será por exemplo o caso do degelo numa pequena região que, com “injec-
ção” de água doce no oceano provoca alteração das correntes marinhas, com pertur-
bações na cadeia alimentar das espécies, ou na vida marinha, em geral.  

Há um certo tempo atrás surgiu uma teoria que assumia a Terra como superorganismo, 
integrando todos os sistemas terrestres, marítimos e aéreos, numa função de auto-
regulação global; não iremos aqui acompanhar o debate que esta teoria suscitou, apenas 
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a referimos para sublinharmos a importância do tema e chamar a atenção para a 
importância da intervenção humana no bom e no mau sentido. Era considerado nessa 
teoria que a manutenção das condições adequadas à vida, incluindo a composição quí-
mica da atmosfera, resultava da auto-regulação e dos mecanismos de retorno (feedback) 
que a própria Terra, como superorganismo, possui; os sistemas biológicos, terrestres, 
marítimos e atmosféricos actuam integrados, como uma única entidade viva (por exem-
plo, a atmosfera seria diferente se não houvesse vida na Terra, ou não permitiria a vida 
terrestre se tivesse um outra composição), e a Terra actua para regular os fluxos de ener-
gia e a reciclagem dos materiais. Ora, é hoje constatado que estes mecanismos de auto-
regulação são insuficientes, face à actuação negativa acumulada sobre o ambiente, don-
de a necessidade da preservação, da reparação e da contenção, sendo necessárias medi-
das de vária natureza incluindo as coercivas, que invertam as situações de degradação 
ambiental, como é o caso da industrialização de carbono. É preciso desde já notar que 
esta reversão, pela introdução de novas tecnologias e de um novo modelo industrial, po-
de criar condições para novas oportunidades em termos económicos. 

Considera-se, portanto, que a Natureza deverá ser ajudada pela acção do Homem, de 
natureza preventiva, reconstrutiva ou reabilitadora. Isto é, para a regulação ambiental, 
em que a Natureza é um agente activo, importa em primeiro lugar ter a consciência da 
necessidade da gestão ambiental ao nível individual, social e político, na crença de que 
existem, de facto, alterações ambientais que poderão afectar, de forma significativa, a 
vida das pessoas e das sociedades. Esta consciência implica, desde logo, um conheci-
mento, com graus diferentes consoante as responsabilidades sociais e políticas, acerca 
dos processos que comandam o ambiente (há aqui um paralelismo metodológico com o 
que se passa na área da Segurança e Defesa, nesta matéria – será necessário estarmos 
preparados para os desastres ambientais, começando na prevenção e concluindo no 
combate). 

Nestes termos, a gestão do ambiente é uma acção que se impõe, a vários níveis. Tal im-
plica, desde logo, compreender o fenómeno da mudança ambiental, quais os seus inicia-
dores a montante, e as relações biunívocas com os sistemas sociais, económicos e políti-
cos. A gestão do ambiente implica necessariamente uma análise de risco, não só por um 
certo grau de imprevisibilidade quanto à ocorrência de determinados fenómenos, mas 
também pelos efeitos negativos que se possam eventualmente conter na definição e 
execução das medidas impeditivas ou correctivas 

Para se actuar sobre o ambiente, na função de gestão, torna-se necessário criar métricas 
que definam o estado do ambiente com os correspondentes instrumentos de medida. 
Esta informação é essencial para se qualificar a degradação, se determinarem as medi-
das mais adequadas, e se avaliar da eficácia das medidas entretanto já tomadas, constitu-
indo-se como informação de retorno típica de qualquer processo de gestão. 

Para além do estado do ambiente, que se traduz por exemplo na qualidade do ar ou da 
água, na densidade florestal, e em muitos outros parâmetros, será necessário proceder à 
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observação do impacte na população, na economia e nos ecossistemas que a degradação 
ambiental provoca. Estes serão os dois termos da equação de gestão ambiental. 

A alteração ambiental traduz-se normalmente num processo lento, pelo que se impõe a 
sua detecção precoce, assim como a sua qualificação quanto a estabilidade, magnitude 
previsível de efeitos, factores associados, grau de reversibilidade e de controlabilidade.  

Os fenómenos naturais comportam-se, regra geral, como sistemas complexos onde se 
verificam interacções de variadíssimos factores. Isto significa que uma pequena altera-
ção nas condições iniciais do modelo pode provocar um resultado não previsto, o que 
significa que existe uma sensibilidade dinâmica, como é o caso do modelo do clima on-
de uma pequena perturbação na atmosfera num dado local pode provocar uma tempesta-
de num outro local muito distante. 

O objectivo final da gestão ambiental é o de tentar proporcionar espaços de tolerância 
para a vida das espécies e dos ecossistemas – existem espécies que são mais resistentes 
do que outras às alterações ambientais e é essa a razão por que se pretende criar condi-
ções de biodiversidade para a manutenção dos equilíbrios desejáveis nos ecossistemas; 
sobreviverão os seres com maior tolerância à mudança ambiental, e o esforço humano 
vai no sentido do Homem não ser excluído desse critério da biodiversidade. 

É importante ter a percepção da velocidade da mudança, como vimos, dado que mudan-
ças mais rápidas exigem medidas mais drásticas, e mudanças mais lentas permitem 
adaptação, mais tempo para a definição de estratégias e mais tempo para a preparação 
das decisões políticas pertinentes; o que muitas vezes sucede neste caso é que a decisão 
vai sendo arrastada ao ponto de se cair em situações de urgência, com medidas mais 
dispendiosas e, em regra, insuficientes. O desenvolvimento sustentado é o princípio fun-
damental nesta matéria, isto é, satisfazer as necessidades do presente sem comprometer 
os objectivos de longo prazo, no pressuposto de que é indispensável criar uma visão de 
futuro para nela enquadrar o desenvolvimento do presente. 

Os problemas económicos que resultam de um aumento da população contribuem 
naturalmente para a degradação do ambiente, se não existirem acções correctivas (mais 
procura de bens alimentares faz aumentar o seu custo, e intensificar os processos 
agrícolas que exigem mais energia, e degradam os solos, criando situações de erosão 
com impacte no ambiente global). As consequências negativas das mudanças no ambi-
ente traduzem-se, em primeiro lugar, em problemas económicos, se houver degradação 
de recursos. 

A nível mundial a gestão ambiental no tempo presente tem vindo a ser polarizada na al-
teração climática, tendo-se fixado valores rígidos para o aumento da temperatura do 
sistema global, designadamente não permitir que a temperatura suba mais do que dois 
graus centígrados, obrigando os Estados a garantir este objectivo, actuando nos factores 
que são responsáveis por essa subida. No âmbito da investigação científica a atenção 
tem vindo a ser centrada na dimensão e frequência “anormais” de certos fenómenos na-
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turais como sejam a subida do nível do mar, a intensidade (as cheias) e a falha de preci-
pitação (as secas) atípicas ou as tempestades violentas. 

Na zona extrema da gestão ambiental situa-se a questão da segurança, ou da gestão dos 
conflitos correlacionados, como se já se referiu. Embora não exista forte correlação en-
tre a alteração climática e o conflito, são evidentes os conflitos com origem remota ou 
próxima nas consequências das alterações climáticas, em particular os factores sociais, 
económicos e políticos. 

A alteração climática provoca efeitos económicos directos, carências alimentares, de-
gradação das condições de vida, dificuldades de governação. A propensão para o confli-
to político e para a convulsão social surgem num momento de declínio de expectativas 
quanto a bem-estar, quando existe um sentimento de pertença que leva à reivindicação 
colectiva, e quando o regime político se torna totalmente impotente para definir camin-
hos para a ultrapassagem da situação. O não preenchimento destas condições conduz à 
resignação e à criação de situações humanitárias muito graves e o combate a estas situ-
ações humanitárias, por parte do exterior do regime, envolve por regra problemas de 
segurança difíceis de resolver satisfatoriamente, exigindo presença militar. 

A alteração climática, em especial nos Países mais pobres, provoca um forte declínio na 
produção alimentar, e onde os regimes políticos não se mostram capazes de a solucio-
nar, gera-se uma fraqueza do Estado. Esta situação particular, a do Estado frágil, conduz 
a uma incapacidade de manutenção da ordem interna, por quebras de regulação na dis-
tribuição de recursos escassos, muitas vezes com a aplicação desproporcionada da força, 
e a uma perturbação na estabilidade do sistema internacional. O Estado frágil pode ser a 
sede de forças desestabilizadoras que extravasam os territórios desses Estados; na 
realidade, o sistema internacional não consegue “viver” com Estados falhados no seu 
seio. Existem naturalmente outras razões para o surgimento destes Estados, como é 
evidente, mas a alteração climática dá aqui uma contribuição significativa. 

Um caso particular de efeitos da alteração climática, e que está relacionado com a ero-
são dos solos e quebra da produção alimentar, é a insuficiência nos recursos hídricos, 
sendo já fonte de guerra interna e internacional em algumas zonas do Mundo. 

Os fenómenos naturais extremos que têm vindo a ocorrer com maior frequência, em 
parte devido às alterações climáticas, provocam convulsões sociais e económicas que 
exigem medidas imediatas de reparação e de garantia de segurança às populações. Não 
raro, a violência surge espontaneamente destas situações se os regimes políticos se mos-
trarem incapazes de resolver estas situações. 

Finalmente, o efeito porventura mais importante nesta matéria será o das migrações for-
çadas que provocam necessariamente instabilidade ou insegurança noutras regiões. As 
populações que emigram, por razões económicas ou de insegurança, são as que sentem 
que têm capacidades para enfrentar ambientes estranhos, mas que julgam muito melho-
res do que aqueles onde vivem; a origem da fuga é a revolta contra a situação actual e a 
busca de melhores condições de vida. Ao entrarem no estranho dão-se conta da diferen-
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ça civilizacional, e este facto pode ser objecto de conflito associado ao estado anterior 
que provocou a fuga 

Em resumo, por razões de sobrevivência as populações tendem a deslocar-se para outras 
regiões quando a expectativa de mudança ambiental é negativa, em termos de resultados 
(quando parece que a mudança irá provocar situações intoleráveis), e nessa deslocação 
vão provocar novos problemas de ocupação de espaços. Parece pacífica a teoria que nos 
diz que as causas para a eclosão dos conflitos violentos são complexas, distinguindo-se 
causas remotas de causas próximas. A complexidade reside no facto de, normalmente, 
existirem vários tipos de causas e não apenas uma, criando um dado contexto de tensão 
em que um acontecimento fortuito pode originar a ignição da violência; assim, para 
além de razões de bem-estar ou de natureza económica, existem ainda razões de perten-
ça, de natureza cultural e de poder, ou de capacidades que podem originar conflito. 
Neste enquadramento será de admitir que a mudança ambiental pelas consequências que 
produz, a vários âmbitos, pode ser causadora de conflito violento. Em todo o caso, as 
populações afectadas só tomarão a iniciativa se augurarem outros futuros, se tiverem a 
percepção de capacidades para o fazerem e se surgir a liderança adequada, em caso 
contrário resignam-se criando um outro tipo de problema para a comunidade internacio-
nal que é o das operações humanitárias.  

Do que se expôs se poderá concluir que a política climática é uma política preventiva de 
segurança, ou seja, as alterações ambientais também constituem matéria de Segurança e 
Defesa, e por isso se justifica que as relacionemos com a problemática da energia e da 
demografia, como a seguir se refere. 

O ambiente físico, a energia e a demografia são problemas interligados com impacte 
global, logo em cada um dos Países em análise, embora de forma variável. A energia 
afecta de forma determinante a vida biológica e social, e tem influência em fenómenos 
como a pobreza, a fome, as concentrações urbanísticas, entre outros. As megacidades 
têm vindo a surgir essencialmente por razões de natureza energética. Por outro lado, as 
correcções necessárias para anular os desvios do desenvolvimento desordenado, ou não 
sustentado, dependem da evolução favorável das economias. 

O primeiro problema para o qual seria necessária uma resposta concreta é o da situação 
energética no longo prazo, tendo em conta os avanços previsíveis da Ciência e da 
Tecnologia. Na realidade, é conclusão definitiva de que o planeta não padece de escas-
sez de fontes de energia, sendo a energia solar inesgotável – segundo os cientistas, cin-
quenta minutos de radiação solar contém energia suficiente para satisfazer as necessida-
des humanas durante um ano. Contudo, a Tecnologia actual não tem capacidade para 
explorar este tipo de energia em termos práticos, preenchendo requisitos elevados de 
eficácia, com os dispositivos actuais de utilização que requerem grande concentração de 
energia em curto espaço de tempo. O exemplo mais evidente desta insuficiência será o 
do avião propulsionado por energia solar – apesar de ter efectuado uma viagem à volta 
da Terra, a velocidade máxima alcançada e a carga máxima a transportar nesta experiên-
cia, são perfeitamente incompatíveis com os requisitos actuais, e não se vislumbra quan-
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do possam ser atingidos esses requisitos com este tipo de propulsor; em todo o caso, é 
preciso ter presente que esta evolução na exploração ou aproveitamento das fontes de 
energia, e na construção de dispositivos que a possam utilizar em diversos campos de 
aplicação, é sempre muito lenta. O mesmo se passa com outros tipos de energias limpas, 
como seja, a extraída das correntes marítimas e ondulação, do vento, das correntes 
fluviais, apesar dos níveis de eficácia já atingidos. Neste âmbito, o grande desafio será o 
de captar e transformar estes tipos de energia para as aplicações actuais da vida moder-
na, a custos aceitáveis ou competitivos, e com o grau de eficácia superior ao que é actu-
almente atingido nos sistemas que usam combustíveis fósseis.  

Ao longo do tempo a criatividade humana foi capaz de explorar diversas fontes, como o 
carvão, o petróleo e o gás, para além do nuclear. Contudo, a exploração e utilização des-
tes tipos de energia tem produzido efeitos negativos, em termos de ambiente, com 
custos que começam a ser inaceitáveis para as sociedades actuais. Nestas circunstâncias, 
o desafio mais importante e imediato será o de controlar ou eliminar aqueles efeitos, 
sendo que a Tecnologia actual não tem ainda uma resposta definitiva quanto a este pro-
blema, embora existam propostas interessantes, por exemplo na área da captura e 
armazenagem segura do dióxido de carbono, ou a fusão nuclear, entre outros. Para além 
deste facto, não se dispõe ainda, de forma muito clara, do conhecimento sobre qual o 
prazo estimado para o esgotamento destas fontes (carvão, petróleo e gás), na relação 
reservas, exploração e consumo. É preciso ainda considerar o problema do mercado, 
designadamente quanto aos custos da exploração face aos preços de utilização, e os 
factores de incerteza quanto ao desenvolvimento económico, aos preços de energia, ao 
mercado de capitais, ao clima e à evolução das sociedades.  

Considerando o estado actual quanto às fontes de energia, e assumindo a resolução 
satisfatória no controlo de efeitos negativos, os problemas mais sensíveis serão o da 
segurança na produção e distribuição, por forma a garantir a satisfação da procura, o 
acesso e a sustentação ambiental. Em todo o caso, a redução do consumo, pela mudança 
do estilo de vida, e a procura de fontes não poluentes parecem ser objectivos fundamen-
tais de longo prazo. 

As respostas para as questões afloradas corresponderão a situações estratégicas ou geo-
políticas diferenciadas.  

O aumento exponencial do consumo com o crescimento esperado para a China e Índia, 
tanto por via da industrialização como pela via da equidade de acesso a toda a popula-
ção, irá certamente corresponder a um aumento muito significativo da procura e a uma 
alteração no mercado, assim como a intensificação dos problemas ambientais. Dada a 
dependência actual de fontes no exterior, assumindo uma redução na utilização do car-
vão interno, parece ser de esperar uma competição mundial mais intensa.  

Um outro foco potencial de alteração estratégica poderá dizer respeito aos níveis de 
produção a atingir pelo Brasil, sendo esta alteração mais visível no quadro da América 
Latina. 
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As potencialidades de reservas em África, designadamente em Angola, na Nigéria e em 
Moçambique, podem ter impacte na segurança na região, com a criação de potenciais 
conflitos resultantes no acesso a essas fontes por parte de países desenvolvidos. 

A utilização da energia como arma diplomática por parte da Rússia poderá fazer alterar 
a situação estratégica, em especial na Europa de Leste, que poderá afectar a coesão na 
União Europeia. 

A insegurança existente no Médio Oriente e no Norte de África, em zonas onde existem 
importantes fontes de petróleo, cria problemas muito importantes no acesso a essas 
fontes. O envolvimento estratégico das grandes potências nesta área, assim como pode 
provocar uma estabilização, o que se afigura pouco provável no futuro próximo, pode 
também provocar um crescendo de tensão no Mediterrâneo e no Índico, com conse-
quências evidentes nos fluxos de petróleo. Por outro lado, a autonomia americana em 
termos de energia, que é um dado recente, pode criar uma situação de vazio resultante 
do hipotético afastamento americano desta problemática. 

A carência de energia em muitas zonas do Mundo irá continuar a provocar problemas de 
desertificação, de fome, de deslocações maciças de população, e ao mesmo tempo de 
super urbanização. As migrações em massa provocam necessariamente problemas de 
segurança, por várias razões conhecidas. Neste quadro forçado, os problemas da susten-
tação das grandes cidades, da eficiência energética, do desenvolvimento nas energias 
renováveis e nas energias altamente eficazes com controlo ambiental, na redução do 
efeito de estufa e das consequências climáticas, constituem os desafios estratégicos mais 
importantes do século. 

Entretanto, os problemas do curto ou médio prazo ir-se-ão centrar nos combustíveis 
fósseis, e a geopolítica associada irá ter em conta a oferta global, a procura como refle-
xo do crescimento económico de determinados países e regiões, as redes de fornecimen-
to ou distribuição, e respectivos fluxos, e a presença militar que garanta o acesso e con-
trolo das fontes de produção e distribuição – toda esta problemática ocorrerá num con-
texto de grande competição entre os países pertinentes. Acontece que existe um grande 
desequilíbrio entre exploração e consumo, a nível de cada País,, havendo muito poucas 
Nações equilibradas, outras, igualmente poucas, com muito maior exploração do que 
consumo, e a grande maioria totalmente dependente de fontes externas A descoberta de 
novas reservas, em especial no “offshore” e no xisto, fez com que a captação nacional 
se aproximasse dos valores de consumo no caso dos Estados Unidos da América, fazen-
do prever que esta potência possa passar de importadora a exportadora de petróleo e gás 
– este facto, a confirmar-se de forma estável, pode fazer alterar a estratégia da grande 
potência com consequências imprevisíveis. Contudo, se este facto fez com que o preço 
do barril descesse para valores de algumas décadas atrás, dado o desequilíbrio entre 
oferta e procura, por outro lado fez criar um outro tipo de problema em face dos eleva-
dos custos das novas tecnologias de captação no “offshore” e no xisto, só sustentados 
por preços do barril acima de um dado valor e de um crescimento da economia compatí-
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vel – como nem uma nem outra situação ocorre, o desequilíbrio económico será inevitá-
vel. 

Em relação às questões demográficas, aquela que já é ancestral é a da não conformidade 
entre as taxas de crescimento da riqueza e a taxa de crescimento da população. É nos 
países mais pobres, e nas zonas ambientais mais degradadas que a taxa de natalidade é 
maior, e que embora a mortalidade infantil seja aqui muito mais elevada a população 
cresce a um ritmo muito mais acelerado. Ao contrário das teses malthusianas, coloca-se 
aqui um problema de distribuição de riqueza para o desenvolvimento de um mundo 
harmonioso; acontece que esta distribuição deve sempre estar associada a uma capaci-
dade de produção, e é a melhoria nesta área que não está a acontecer, nem se prevê que 
a tendência possa ser invertida. O apoio aos países subdesenvolvidos pelos países mais 
ricos, para a obtenção de uma distribuição mais equilibrada, deveria ser efectuado se-
gundo este critério de reforço de capacidades, o que não se tem verificado ao longo dos 
séculos. A população mundial em situação de pobreza extrema aumenta a uma razão 
muito elevada, sem que se visualize uma estratégia de mudança.  

Contudo, nos países mais desenvolvidos ocorre um outro tipo de problema que é o da 
baixa natalidade e de maior esperança de vida, o que se traduz em populações envelhe-
cidas, logo com uma razão desequilibrada entre dependentes e população activa, em 
conflito geracional. Este conflito agrava-se quando as condições económicas se 
deterioram. 

De facto, para além do crescimento previsível para a população mundial nos próximos 
cinquenta anos, com uma taxa nunca verificada na história humana, a que produzirá os 
efeitos acima já referidos, verifica-se um desequilíbrio mundial nesse crescimento. Esti-
ma-se que o continente africano, onde actualmente existem problemas de segurança 
graves com as mais diversas origens, será palco do maior desenvolvimento populacional 
do Mundo; metade do aumento da população mundial estará em África nos próximos 
trinta anos. O continente africano é um dos continentes onde o crescimento demográfico 
e a degradação ambiental se cruzam, e onde se verificam áreas de extrema pobreza, e de 
grande vulnerabilidade como é por exemplo o caso da região do Sahel. 

Por outro lado, a generalidade das maiores potências tem um crescimento populacional 
compatível com o crescimento económico, e a Europa continua a envelhecer e a perder 
população activa. 

c. O posicionamento estratégico dos Estados Unidos da América 

Num Mundo dominado pela urgência, a complexa dinâmica da malha formada pelos 
múltiplos arcos de relacionamento que vão surgindo no interior do sistema de relações 
internacionais reforça, significativamente, a incerteza. Acresce uma sensível alteração, 
quer na natureza e número dos actores que nele interagem, quer na lógica da sua 
hierarquização. 
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À estabilidade dos sistemas bipolar e bipolar flexível, prolongada por um breve período 
de unipolaridade, sucedeu uma instabilidade globalizada com insuficiências nos meca-
nismos reguladores clássicos. 
 A hierarquização dos actores não pôde continuar a basear-se, apenas, na integração dos 
factores tradicionais do poder, resvalando para uma articulação de capacidades multifor-
me e difusa que reforça a entropia do sistema. 
Numa tentativa de ordenar os actores mais significativos, a sua classificação poderá ser 
encarada segundo perspectivas que, embora conduzindo a resultados não necessaria-
mente coincidentes, resultem em valorações de natureza estratégica e de natureza 
geopolítica. 
Na perspectiva estratégica, é admissível um escalão superior que engloba potências 
nucleares de 1ª ordem, onde os EUA avultam como potência dominante, seguidos da 
Rússia e da China; num segundo escalão, como potências de 2ª ordem, as restantes com 
poder nuclear, projectável por vectores transportadores intercontinentais, seguidas de 
potências emergentes em regiões sensíveis do Globo. 
Na perspectiva geopolítica, onde avultam com particular significado, para além dos 
recursos das respectivas bases de poder, os factores geohistóricos e geoeconómicos, ad-
mite-se que, no patamar mais elevado, os EUA surjam isolados como potência com ca-
pacidade global e, num segundo patamar, actores como a União Europeia, a Índia, a 
China, a Rússia, Reino Unido e o Japão, seguidos de países emergentes detentores de 
recursos estratégicos e politicamente estáveis. 
O clima de competição não espartilhado que caracteriza o relacionamento destes actores 
imprime um elevado conteúdo de risco implícito nas linhas de fractura provocadas pelo 
choque dos fluxos de poder que sustentam a defesa dos seus interesses vitais. Este risco, 
associado à urgência resultante da muito intensa aceleração da mudança, tipifica um 
muito hostil e volátil ambiente estratégico onde predominam os efeitos nocivos da 
imprevisibilidade, da aleatoriedade e das assimetrias na natureza e intensidade dos 
conflitos e das ameaças. A tipologia deste ambiente põe em realce a componente irraci-
onal da violência (de que são exemplos típicos, entre outros, os fanatismos religiosos e 
políticos e, também, as consequências negativas do globalismo como sejam as desigual-
dades acrescidas, as crises financeiras sem defesa, o terrorismo associado ao crime orga-
nizado, as migrações e as pandemias) e a imprescindibilidade de critérios contingenciais 
na acção estratégica para precaver a incerteza. 
Este, o ambiente estratégico de um sistema tendencialmente policêntrico, a um tempo 
condicionador e consequente, onde interagem os actores de primeira grandeza nele 
dominantes e que consideramos serem os EUA, a China e a Rússia. 
Para compreender a estratégia dos EUA é imprescindível objectivarmo-nos no pulsar de 
uma potência marítima dominante que ocupa uma posição central em relação aos dois 
maiores Oceanos. 
Longe vai o tempo em que, após a dissolução do pacto de Varsóvia (1991), Brzezinki, 
no seu livro “O Grande Tabuleiro de Xadrez. Primazia Norte Americana e os seus Im-
perativos Geoestratégicos” (1997), sublinhava que “a derrota e o colapso da União So-
viética foi o passo final para a rápida ascensão de uma potência no Hemisfério Ociden-
tal, os EUA, como única e, de facto, a primeira verdadeiramente global”. Contrapunha, 
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assim, no tabuleiro internacional, o predomínio unipolar dos EUA, na “Ilha Americana” 
no Hemisfério Ocidental, à hegemonia histórica da Eurásia, a “Ilha Mundial” no Hemis-
fério Oriental. 
Não admira, pois, que, a partir de 2010, Washington rebalanceasse o seu esforço estraté-
gico numa procura de, sem descurar o Atlântico, o espaço europeu e o africano, balizar 
as manifestações da emergência da China, de modo a manter a liberdade de acção no 
Pacífico Oriental, onde a aliança com o Japão é crítica para a prossecução dos interesses 
vitais norte americanos. É interessante verificar a linha de continuidade da acção estra-
tégica conduzida pelos EUA. Duas notas sublinham esta constante: na transição do 
Século XIX para o Século XX, Almirante americano Mahan, teorizador do poder maríti-
mo, já tinha previsto que os EUA, a Inglaterra, a Alemanha e o Japão encontrariam um 
dia uma causa comum para conter a Rússia e controlar a China e, mais tarde, em1942, o 
Professor de Yale Spykman, na sua obra “A Estratégia da América na política Mundial. 
Os Estados Unidos e o Equilíbrio do Poder” conceitua como ameaça para o seu País 
qualquer outra região política, próxima ou remota, com acesso ao mar que se tenha tor-
nado demasiadamente poderosa o que, implicitamente, corresponde à consideração de 
que o acesso ao mar de um opositor é condição de formação da ameaça. 
“We will do all of this and more with confidence that the international system whose 
creation we led in the aftermath of World War II will continue to serve America and the 
world well” 
Esta afirmação, retirada das conclusões da National Security Strategy (NSS) de Feve-
reiro de 2015, espelha bem que, hoje como no passado, a intenção de liderança dos 
EUA “… aims to advance our interests and values with initiative and from a position of 
strength”, ou seja, que se assumem na plenitude do seu poder para, como actor domi-
nante no sistema estratégico internacional, impor a prossecução dos seus interesses vi-
tais que, em síntese, são: 
- A segurança do País, dos seus cidadãos e dos aliados e parceiros  
- Um forte e inovador crescimento da sua economia num sistema internacional aberto 
que promova prosperidade e vantajosas oportunidades 
- O respeito pelos valores universais nos planos interno e externo 
- Uma ordem internacional favorável, fundamentada em normas postas em prática pela 
sua liderança, que promova a paz, a segurança e gere oportunidades, através de uma 
forte cooperação capaz de enfrentar os desafios globais. 
Com relativa independência da administração em exercício, depreende-se daqui ser 
espectável uma conduta política servida por uma estratégia que emprega todos os 
instrumentos do poder nacional de modo a, numa permanente adequação às circunstân-
cias, optimizar o balanceamento entre a diplomacia e a força, com vista a assegurar o 
fim último que é a conservação da vantagem estratégica, garante da liberdade de acção, 
de que actualmente dispõem. Na materialização desta política de afirmação de uma até 
agora incontestada superioridade estratégica, tem sido decisiva a política de Alianças e a 
expressão global do seu poder militar, bem expressa na amplitude e composição, com 
forças de terra, mar e ar, dos Comandos Estratégicos Conjuntos, cuja repartição do tra-
balho estratégico espelha a cobertura do Mundo como um todo. 
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A natureza dos prazos conduzirá, naturalmente, a que a equação estratégica dos EUA 
tenha que entrar em consideração com: 
- a gestão das oportunidades e dos riscos imposta pela intensificação, variabilidade e 
proliferação das dinâmicas do poder onde é muito sensível a intervenção de actores para 
além do estado-nação, facto que veio aumentar a complexidade da gestão das crises;   
- o aumento imprevisível das interdependências decorrente da globalização da economia 
com reflexos sensíveis na segurança de vastas regiões de que a Europa é um exemplo;   
- a rápida mudança provocada pela evolução tecnológica, designadamente nas áreas da 
telemática, da robótica e dos vectores NBQR com repercussões no peso relativo da ci-
berguerra e do terrorismo; 
- a especificidade da luta pelo poder, actual e subjacente, em estados do Norte de África 
e do Médio Oriente com impacto directo nos equilíbrios regionais e global e na ameaça 
indirecta das migrações;  
- as profundas alterações em curso no mercado global da energia, onde, por um lado, os 
EUA se afirmam como  os maiores produtores de gás natural e de petróleo e, por outro 
lado, o acréscimo de problemas de segurança energética, onde avulta a drástica depen-
dência na maior parte da Europa da política energética da Rússia, questões que, para 
além da queda dos preços dos produtos petrolíferos, poderá conduzir a uma corrida 
competitiva pelo abastecimento e distribuição para a Europa e para a Ásia. 
Em síntese, tudo aponta para que os EUA procurem manter a vantagem estratégica que 
hoje detêm, alicerçados, especialmente, na superioridade militar, na inovação tecnológi-
ca de largo espectro, na auto-suficiência energética e na capacidade de adaptação do seu 
posicionamento face ao Mundo em constante mudança, com particular atenção à segu-
rança do Continente Norte-Americano, à liberdade de acção na região da Ásia-Pacífico 
e ao controlo da região crítica da Arábia, Mar Vermelho e Golfo Pérsico.       

d. A emergência da China      

Para se compreender a Emergência da China é conveniente observar a sua história re-
cente, e nomeadamente a sua interacção com o mundo actual. Esta é influenciada 
necessariamente pelo desenvolvimento das políticas interna e internacional.  

Poderão iniciativas e perturbações no mundo longínquo da China ter reflexos em 
Portugal? É isso que iremos tentar apurar, na consciência de que não estamos isolados e 
que os espaços se encurtaram. Fazendo a transposição literária do modelo do clima para 
a análise geopolítica, poderemos dizer que “um simples bater de asas de uma borboleta 
na China pode provocar consequências imprevistas do outro lado do mundo”. Acontece 
que, na China actual, tem havido muito mais que um bater de asas. 

A China com a sua imensa e laboriosa população não se ligou ao mundo até ao século 
XIX. E isso foi consequência de uma certa visão própria, bem como das relações com as 
potências exteriores, que apelidava, com desprezo, de bárbaros. A parte final do 
império, a que se seguiu uma incipiente republica, foi atravessada por enormes 
convulsões internas e invasões do exterior. 
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Mao Tzé-Tung (Mao) veio estabilizar, pela força, um país já de si exangue. Tudo foi 
executado através de imensos sacrifícios, num conceito de revolução permanente, no 
sentido de arrasar e substituir as estruturas existentes. Assim, apareceram 
sucessivamente a “Campanha das 100 Flores”, a “Campanha Anti-Direitista” e o 
“Grande Salto em Frente”. Neste último, com abolição quase total da propriedade 
privada, os camponeses foram integrados em brigadas paramilitares, para a execução de 
grandes projectos, um dos passos para se atingir o comunismo completo. Como 
resultado, numa das maiores fomes registadas, morreram mais de vinte milhões de 
pessoas. Seguiu-se a “Grande Revolução Cultural Proletária”, com tremendos 
resultados, onde era pretendido erradicar tudo o que era velho. Para acabar com o 
monstro que tinha criado, Mao usou a única estrutura que ficou em pé, o Exército. Na 
política externa praticou o que apelidou de coexistência combativa, contra as potencias, 
URSS e EUA, com interesses situados nas suas fronteiras.  

Mao levou a China, numa cavalgada ideológica, a um desastre económico e social, con-
seguindo, no entanto, unificar o país, acabar com a guerra civil e lograr a contenção 
expectante da comunidade internacional. Foi com Deng Xiaoping (Deng), que não quis 
hipotecar o futuro à revolução permanente, que foram estabelecidos os alicerces da 
superpotência económica actual.  

Como foi possível fazer renascer a China? Para a apreciação que se deseja realizar dessa 
sociedade e do país no momento actual, regista-se o que Henry Kissinger referiu no seu 
livro sobre a China: 

“Entre os muitos aspectos extraordinários do povo chinês está a maneira como muita 

gente manteve um compromisso com a sua sociedade independentemente do sofrimento 

e da injustiça que lhe pudesse ter sido infligida”. 

Esta frase traduz a enorme capacidade de superação de condições adversas do povo 
chinês. Uma sabedoria concretizada através dos séculos possibilitou a aceitação de todas 
as calamidades impostas, como se fossem desastres naturais aos quais não se pode 
resistir. 

Quais são os desígnios da China actual? Após o árduo caminho percorrido, julgamos 
poderem ser considerados os seguintes imperativos geopolíticos, a seguir desenvolvi-
dos:   

• A manutenção da unidade e estabilidade internas; 
• A consolidação do poder nacional, nomeadamente através do controlo de regiões 

incluindo as de fronteira; a protecção das zonas costeiras; o desenvolvimento das 
ligações estratégicas, recursos e mercados; a resolução de problemas com outras 
administrações relativos ao território; 

• A materialização de estratégias para o desenvolvimento da economia; 

• A concretização de acções ligadas à facilitação de contactos, captação de 
oportunidades e projecção de uma imagem exterior positiva. 
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A manutenção da unidade e estabilidade internas, na mente de Deng, só seria obtida 
com a participação concreta do que apelidou “pioneiros” nos rumos do país, através de 
uma emancipação das mentalidades. A China que herdou estava numa situação muito 
grave. Milhões de camponeses subalimentados, escolas fechadas por longos períodos e 
a indústria e o comércio subordinados a um planeamento central ineficiente. Houve 
consciência que as alterações necessárias poderiam proporcionar instabilidade, pelo 
inevitável aparecimento de linhas de pensamento divergentes da linha do partido.  

Quando Xi Jinping (Xi), actual presidente da China, tomou as rédeas do poder em 2012, 
houve quem esperasse uma abertura política. Essas esperanças foram infundadas e em 
alternativa assistiu-se ao aparecimento de uma campanha ideológica com uma mistura 
de comunismo, nacionalismo e Leninismo. O que lhe permitiu dispor, pela via do 
centralismo democrático, de um instrumento para impor um poder político centralizado 
e um controlo ideológico apropriado. Também defendeu que não existiria uma história 
de partido comunista chinês antes e depois da era Mao. A legitimidade do partido nunca 
deveria ser posta em causa. Em Março de 2013 reforçou a necessidade de se promover a 
confiança no sistema, segundo três linhas: 1) na adopção da teoria do socialismo com 
características chinesas; 2) no caminho que vinha a ser seguido; 3) e no sistema político 
actual. Como iniciativas concretas, pressionou os jornalistas a não criticarem o partido, 
criou um sistema de controlo da internet e lançou uma campanha ideológica relativa à 
educação universitária, visando torna-la numa incubadora de estudos marxistas. O não 
acatamento destas orientações conduziu a penas de prisão e afastamento de intelectuais 
para lugares menores. 

Todas as iniciativas de Xi tiveram como objectivo a redução do risco e a imperativa 
necessidade de manter a estabilidade política. Apesar de existirem no regime contactos 
com algumas práticas do confucionismo, aconselhando Xi à utilização das lições da 
história e à adopção de alguns princípios morais, tal abertura não teria todavia grande 
fundamento perante as linhas de acção do partido comunista. O desejo de um caminho 
de consolidação do poder, como atrás se exemplificou, não está muito de acordo com 
preocupações de ordem humanista, nem com uma progressiva introdução de reformas 
tendentes à implantação de um regime pró-democrático. Em resumo, avançar com essa 
consolidação nunca seria a mesma coisa que desejar uma agenda reformista. 

São conhecidas as normais ligações da democracia e da estabilidade ao aparecimento de 
uma classe média. Por muito estranho que pareça, na China a classe média evita con-
frontar o regime autoritário e, pelo contrário, parece disponibilizar níveis elevados de 
apoio. Na definição convencional de classe média cabem geralmente pessoas com al-
guns bens materiais, com capacidades e espírito de independência, que desejam ser go-
vernados num sistema que oiça a sua voz. O que é que acontece na China? 

A Academia de Ciências da China identificou os seguintes grupos sociais num nível 
médio, melhor dizendo fazendo parte da classe média, a qual não existia até 1979: 
trabalhadores e técnicos do Estado, do partido e de empresas; trabalhadores 
administrativos; e liberais ligados a pequenas empresas industriais e comerciais 
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privadas. Uma instituição independente estimou, em 2015, a existência de 109 milhões 
de adultos na classe média chinesa, que pode ser considerada um grupo privilegiado, 
comparado com o enorme sector de estratos inferiores e que teme perder o seu estatuto, 
não possuindo vida associativa própria. As estruturas associativas existentes são 
estatais, sendo todas as outras proibidas. 

Deste modo e no momento actual não se antevê desejo e capacidade, na classe média 
chinesa, de criação de instabilidade. 

Por outro lado na preservação da estabilidade interna o Estado Chinês necessita de umas 
Forças Armadas fortes, disponíveis e essencialmente leais. Quanto à sua capacidade, 
não se querendo entrar em enumerações, é indiscutível o seu poder e grau de treino. 
Como será também de salientar o orgulho e espírito de sacrifício que se identifica, desde 
os tempos de Mao, nos seus quadros. Quanto à disponibilidade não existem indicações 
de quaisquer dificuldades quanto ao emprego da força, tanto no território chinês como 
no exterior. Sobre a lealdade, todos os oficiais seniores da Forças Armadas e das Forças 
de Segurança pertencem ao partido comunista. Nas últimas décadas tem sido 
consistentemente afastada a ideia de separar as Forças Armadas da política.  

A utilização pela China das suas Forças Armadas indica que elas foram importantes 
tanto no Tibete como no Xinjiang, o que evidencia a primordial importância da sua 
acção na manutenção da estabilidade interna em paralelo à sua utilização em expansões 
territoriais ou projecção do poder. 

Abordam-se em seguida os aspectos ligados aos restantes imperativos geopolíticos. 

A consolidação do poder nacional tem sido sustentada em várias acções de que 
destacam: 

O Controlo das regiões incluindo as de fronteira - Diz respeito prioritariamente a toda a 
envolvente do núcleo central das regiões Han. Aí reside o grupo étnico central da China 
representando cerca de 70% da população total e se situam a maioria das actividades 
agrícolas e industriais. As regiões periféricas são, todavia, importantes para a 
manutenção da coesão e equilíbrio das políticas relativas aos diferentes grupos étnicos, 
nomeadamente dos presentes nas citadas regiões de fronteira. Apresentam-se alguns 
exemplos de conflitos, que têm vindo a ser controlados: Levantamentos populares no 
Xinjiang, motivados pela localização próxima de repúblicas ligadas ao islão e 
dificuldades do Estado ligadas á prática desta religião, conduzindo a muitas detenções e 
execuções; Conflitos recorrentes com a Índia nas zonas de fronteira; e a existência de 
levantamentos populares no Tibete, dando lugar a represálias muito duras da China, que 
considera ser seu esse território. 

A Protecção e Segurança das zonas costeiras - Na actualidade a defesa das costas é tida 
como essencial e tem condicionado a estruturação da sua Marinha, numa oposição à 
histórica auto-suficiência da China, na utilização tradicional das vias terrestres para 
suprir as suas necessidades.  
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O Desenvolvimento das ligações estratégicas, recursos e mercados - Esta necessidade 
obrigou ao estudo da segurança das ligações aos mercados, aos recursos e à obtenção de 
tecnologias. Aqui se baseiam as decisões de consolidação da sua liberdade de acção, em 
face de eventuais limitações impostas pela potência dominante nos mares – os EUA – e 
resultante do facto de 90% do comércio da China se processar pela via marítima. Como 
peças dessa política existe uma consolidação importante na capacidade naval da China e 
na sua penetração no Mar da China (ver adiante a situação nas Ilhas Spratly) e no Indi-
co, assim como no lançamento de vias terrestres para a Europa e para países com litorais 
nesse último oceano.  

Na consolidação destas vias surge a Rota da Seda do Século XXI. Esta iniciativa, ainda 
em fase de definição, deverá incluir cerca de sessenta países. Estima-se que utilizará 
seis corredores, empregando infra-estruturas já existentes ou promovendo a construção 
de novas que forem necessárias (caminhos de ferro, estradas, portos, centros de 
distribuição, pipelines, etc.). Para além do incremento da exportação, ela permitirá, de 
forma geral, reduzir os tempos de circulação e os custos de transporte facilitando não só 
as exportações chinesas, como também a mais fácil penetração na China de mercadorias 
produzidas no ocidente, que actualmente, pelo seu preço, não são competitivas. Os 
corredores/rotas de que há ainda um limitado conhecimento poderão ser os seguintes: 

- Uma Rota Continental, subdividida em Rota do Norte e Rota do Sul. A Rota do Norte 
atravessará o leste europeu e terminará em Veneza ou em alternativa atravessará o Ca-
zaquistão, a Rússia, a Bielorrússia, a Polónia e terminará na Alemanha. A Rota do Sul 
dirigir-se-á às Republicas Centro Asiáticas, Mesopotâmia e Turquia, com ramificações a 
partir deste ponto.  

- Uma Rota Marítima que tocará diversos pontos no Mar da China, na Índia, no Pa-
quistão, no Sri lanka e na costa leste de África, continuando-se para a Grécia, a Itália, a 
Holanda e a Alemanha. 

- A estes corredores podem ser adicionados outros de menor dimensão: o China-
Paquistão a terminar no porto de Gwadar e já em desenvolvimento, o da Península da 
Indochina e o China-Bangladesh-Myanmar.   

Esta iniciativa tem como se indicou uma orientação estratégica para além da económica. 
Várias entidades chinesas irão participar na sua cobertura financeira, assim como outros 
países, utilizando financiamentos através do Ásia Infrastructure Investment Bank 
(AIIB), que tem previsto um capital inicial de cem biliões de dólares. 

A Resolução de problemas com outras administrações relativos ao território – Destaca-
se a passagem para controlo chinês de Hong-Kong e Macau, respectivamente em 1997 e 
1999, sem conflitos e ficando com um estatuto especial. Também em 2003 o estabeleci-
mento de um acordo com a Índia sobre o Tibete e o Sikkim e em 2008 a consolidação 
de fronteiras com a Rússia. Fica latente o problema de Taiwan, no qual os EUA têm in-
terferido ao longo do tempo. 
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A materialização de estratégias para o desenvolvimento da economia. Estas, 
complementando as já enunciadas, ligam-se a todas as valências que um estado 
moderno deve possuir. Sendo inegáveis os avanços da China na ciência, na técnica e no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da indústria, julgam-se, todavia, de destacar os 
elementos seguintes.  

• O planeamento em vigor cobre o período 2016-2020 e tem em vista consolidar uma 
sociedade moderadamente prospera até ao seu final. Contem medidas relativas à 
inovação, coordenação, protecção ambiental, abertura a novos desenvolvimentos e 
ajuda aos mais desprotegidos. Aqui se inclui a aposta em formações tecnológicas no 
exterior.   

• A produção de energia que aparece ligada à substituição de combustíveis fósseis por 
fontes limpas (hidroeléctrica e eólica) e à diminuição nas indústrias de emissões de 
carbono. 

• A expansão de mercados, onde a China tem vindo a desenvolver uma politica de 
aquisição de empresas, de acesso a tecnologias e a instrumentos avançados de 
gestão, evitando barreiras alfandegárias e obtendo vantagens de investimentos 
estrangeiros, derivados dos seus baixos custos de produção. Este facto tem também 
conduzido à aquisição de empresas estrangeiras, mantendo no entanto a sua rede de 
distribuição nos seus países de origem. O portfólio do investimento no estrangeiro 
da China aumentou de 2,9 milhões de dólares em 2003 para 120 biliões de dólares 
em 2015. Existe informação que as importações da China terão diminuído em 2015 
e 2016 e que a sua economia está a subir 6.7% de acordo com as previsões, 
mantendo-se a fragilidade centrada na sua bolha imobiliária.    

• As iniciativas da China na conquista de áreas de influência, já citadas anteriormente 
quanto a ligações, também existem na obtenção de espaços físicos e económicos. 
Olhando para os espaços físicos, no Mar da China defende interesses ligados ao 
controlo daquela importante via de comunicação e direitos sobre a pesca e a 
exploração de gás e petróleo. Nos últimos dois anos a China efectuou, por 
acumulação de dragados, uma extensão territorial de cerca de 13 Km2 em sete locais 
das ilhas Spratly. No que respeita a África é frequente citar-se o modelo angolano, 
país rico em recursos naturais, onde se praticam negócios, de Estado a Estado, 
ligados a investimentos públicos, semi-públicos e privados e apoios a empresas 
chinesas e africanas. A China participa no desenvolvimento, tendo como 
contrapartida concessões e direitos de natureza económica, nomeadamente de 
espaços de desenvolvimento agro-pecuário e de extracção de matérias-primas. A 
penetração da China no espaço africano, nomeadamente em Angola e Moçambique, 
tem conquistado áreas tradicionais de actividades ligadas a Portugal. Acrescentam-
se em seguida comentários sobre estes dois países. 

Não existiam laços históricos, culturais e linguísticos da China com Angola no início 
dos contactos, donde um casamento perfeito não era fácil. As relações foram baseadas 
em linhas pragmáticas e estratégicas ou seja na troca de recursos financeiros pela pro-
moção do investimento.  O modelo de cooperação baseia-se basicamente no estabeleci-
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mento de linhas de crédito e de execução, a custos relativamente baixos, de contratos de 
infra-estruturas e de fornecimento de capacidades técnicas. Apesar do número de coo-
perantes chineses ser elevado, a penetração de actividades a titulo individual não é fácil, 
decorrendo de custos elevados no estabelecimento, burocracia e da barreira linguística. 

Os trabalhadores chineses veem geralmente a coberto de contratos bianuais e vivem 
segregados em espaços junto às obras ou em navios no porto de Luanda. O seu contacto 
com a população é praticamente inexistente. Estão sendo construídos, com base nesses 
contratos, escolas, hospitais, represas, estradas e pontes; no entanto, existe a dúvida se 
Angola os poderá manter funcionais a longo prazo, pelas deficiências humanas e no 
apoio institucional. Por outro lado uma economia baseada na exportação de produtos 
petrolíferos não ajuda ao desenvolvimento de sectores de mão-de-obra intensiva como 
são a industria e a agricultura. Não se vai entrar na relação dos investimentos 
efectuados, anotando-se simplesmente que não é geralmente transparente uma abertura 
sobre a sua utilização. Como será de prever o espaço das empresas portuguesas tem sido 
limitado pelas capacidades oferecidas pela China e as suas próprias limitações de 
investimento. 

Em Moçambique os ganhos da cooperação com a China ligam-se ao desenvolvimento 
de infra-estruturas e a acções na defesa, segurança e agricultura, com o estabelecimento 
de acordos comerciais, perdão de dívidas e investimentos directos. A presença chinesa 
tem aumentado de certo modo o desenvolvimento económico, traduzido também no au-
mento de emprego. Há quem aponte a destruição dos recursos naturais (madeira e re-
cursos marinhos) e a utilização de trabalho mal remunerado, mas tudo isto estará em 
parte ligado, como no caso de Angola, a debilidades do controlo institucional. O apare-
cimento de novas fontes energéticas em Moçambique aumenta o interesse internacional 
e da China no seu aproveitamento, podendo-se tirar do que acontece em Angola alguns 
ensinamentos. 

A concretização de acções ligadas à facilitação de contactos, captação de oportu-
nidades e projecção de uma imagem exterior positiva.  

No início dos contactos com a China a maioria da opinião pública ocidental e americana 
considerava esse país como expansionista, fanático e intransigente, como refere Henry 
Kissinger no seu livro Diplomacia. O presidente Nixon não quis deixar a China fora da 
comunidade das nações e, em 1972, visitou esse país, tendo os dois países manifestado 
desejo de normalizar as relações, que se concretizaram, em 1979, com o estabelecimen-
to de relações diplomáticas. 

Seguiu-se alguns anos depois, 1986-1990, o início da abertura da China ao investimento 
estrangeiro, à economia de mercado e ao sector privado da economia, compatíveis com 
um sistema de partido único. O caminho seguido foi de uma transformação económica 
sem qualquer transformação politica. A Rússia inverteu essas prioridades e não foi tão 
eficaz. Na ligação ao exterior referem-se: em 1996, a constituição dos Cinco de 
Xangai; em 2000 a primeira reunião do Fórum China-África; em 2001 a Organização 
de Cooperação de Xangai (na sequencia dos Cinco de Xangai e raiz da Rota da Seda) 
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e a entrada na Organização Mundial de Comércio; em 2003 o estabelecimento do 
Fórum China-CPLP; em 2004 acordo de comercio com dez países do sudoeste 
asiático; em 2006 cimeira China-África (empreendimentos de dois biliões de dólares, 
somados a empréstimos e créditos); em 2013 a China enuncia a criação do AIIB, 
anteriormente já citado, com o capital então referido e 57 membros, entre os quais 
Portugal que assinou o acordo de participação em Junho de 2015, não tendo na altura 
sido ratificado; em 2014 a China autoriza firmas estrangeiras a ter capital maioritário 
nas áreas de telecomunicações e internet e apresenta um excedente comercial de 31,9 
biliões de dólares, no mesmo ano assina um contrato de 30 anos com a Gazprom 
russa para fornecimentos estimados em 400 biliões de dólares; em 2015 a China 
disponibiliza numa cimeira China-África 90 biliões de dólares para o desenvolvimento 
desse continente.  

Será ainda de registar outras acções que projectaram uma imagem positiva, como a 
construção de grandes obras (caminhos de ferro, aeroportos, barragens, etc.), a cons-
tituição de Forças Armadas modernas e as realizações aeroespaciais.  

Como apreciação final da Emergência da China e sua acção previsível salienta-se: 

• Não sendo visível uma rivalidade relativa à Rússia, esta é um vizinho 
demasiadamente forte para ser ignorado, julgando-se que a China irá certamente 
manter uma política de expectativa vigilante, aproveitando oportunidades que 
surgirem. 

• No que respeita aos EUA procurará equilibrar uma parceria económica e evitar uma 
limitação de circulação e de penetração no exterior, assim como, a médio prazo, 
procurar uma solução para Taiwan. 

• Quanto à África continuará a ter um papel de relevo na captação dos recursos 
naturais, penetração das suas soluções e estabelecimento de capacidades humanas e 
de bases logísticas, não facilitando à Rússia um papel relevante. 

• Sobre o Pacífico e Sueste Asiático, julga-se que a China insistirá na consolidação do 
seu poderio no Mar da China e na resolução dos conflitos com os países 
circundantes, sendo de esperar a aceitação de uma política de não limitação da 
liberdade de navegação, de acordo com a jurisdição internacional dos espaços 
marítimos; desenvolverá o acordo de comércio estabelecido em 2004 com dez 
países da área. 

• No que se refere ao Índico, a China irá provavelmente manter a sua vigilância 
nas aproximações ao Mar Vermelho, na defesa da sua navegação, e 
desenvolverá os apoios logísticos que considerar necessários. 

• Quanto à Europa procurará estabelecer melhores e mais fáceis relações 
comerciais pela criação e utilização das novas Rotas da Seda, o que ocorrerá 
igualmente em relação a África e ao Indico, escoando os seus produtos e 
obtendo, em contrapartida, um afluxo de tecnologias de ponta e de bens não 
produzidos no seu território.  
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• Em Portugal irá manter uma penetração no seu tecido económico, explorando 
debilidades e utilizando oportunidades. Esta acção deveria ser equilibrada por 
Portugal, fazendo render as suas capacidades e as suas ligações a África e com a 
exportação de bens e serviços para a China. Será ainda de prever que se houver, 
como no início se assinalou, um “bater de asas” na China, financeiro ou 
económico com uma dimensão assinalável, ele terá certamente consequências 
no ocidente e no nosso país. 

e. A postura estratégica da Rússia Contemporânea       

Uma leitura Geopolítica 

É do conhecimento geral que as relações entre a Rússia e o Ocidente atravessam um 
momento preocupante. E, no entanto, este imenso país é um vizinho geográfico inserido 
há séculos na história da Europa e um parceiro indispensável para a prossecução do 
desenvolvimento, estabilidade e da paz no continente.  

A postura estratégica da Rússia tem sido marcada de forma significativa pela sua 
geografia. Situada na extensa planície europeia, o seu núcleo fundacional e mais popu-
loso, localizado na região de Moscovo, não está protegido por obstáculos de significa-
tivo valor defensivo. Sobre ele têm convergido todas as invasões provenientes quer de 
leste como as hordas Mongóis, quer de ocidente, desde os cavaleiros Teutónicos, às for-
ças de Napoleão ou de Hitler.   

E uma das respostas ao sentimento histórico de falta de segurança tem sido a procura de 
profundidade estratégica, ou seja, a conquista de espaço que garanta sobrevivência e 
fronteiras seguras. O que levou a um alargamento contínuo, só limitado pela oposição 
armada ao seu avanço. Seja em direção à Ásia Chinesa, ao Império Otomano, à Pérsia 
ou ao Ocidente, só a força das armas deteve o império.  

O que parece ter vincado um outro traço saliente na peculiaridade Russa. A sensação do 
seu envolvimento por uma periferia hostil, o sentido de cerco, tantas vezes referido na 
geopolítica russa. O dito do Czar Alexandre III de que a “Rússia só tem dois verdadei-
ros amigos no mundo, o seu exército e a sua marinha”, evoca este fantasma histórico. 
Que se expressa ainda hoje, nomeadamente na complexa postura russa em relação às na-
tigas repúblicas soviéticas, o seu “estrangeiro próximo”, oscilando entre a indispensabi-
lidade de manter com elas relações económicas e de segurança estreitas originadas no 
passado, à sua específica responsabilidade pela estabilidade na região, ou, em visões 
mais radicais, considerando a região como uma sua esfera de influência natural e “ex-
clusiva”.  

A Rússia atual enfrenta desafios complexos. Sendo geograficamente o maior país do 
mundo, é simultaneamente um dos menos densamente povoados, nomeadamente na sua 
parte oriental onde coexiste com a China, cuja densidade populacional na região é 35 
vezes superior. A Rússia vive um decréscimo populacional acentuado e um dos en-
velhecimentos mais rápidos na Europa. E esta alteração tem incidências, digamos, opôs-



37 
 

tas. A componente eslava é a que perde população, enquanto as populações muçulmanas 
estão em crescimento relativamente rápido podendo passar a ser o segundo grupo popu-
lacional do país. O que tem levado à expressão pública de preocupações dada a sua 
eventual vulnerabilidade a influências radicais externas. Os casos da Chechénia, 
Inguchétia e do Tartaristão são frequentemente citados, mantendo-se na atualidade a 
tentativa de se implantar na região o Califado do Cáucaso.  

As questões económicas constituem outro desafio e oportunidade. A ultrapassagem do 
estado debilitado da economia no final do regime soviético e o derrube do sistema 
económico de planeamento central tiveram um impacto dramático na vida das 
populações e levaram ao exacerbar das tendências separatistas.  

Putin concentrou em empresas públicas os chamados sectores estratégicos e abriu a 
economia. Múltiplas empresas ocidentais se fixaram na Rússia. O investimento externo 
inundou a região. S. Petersburgo, a “Detroit” Russa, transformou este país no maior 
produtor de viaturas da europa a partir de 2011.  A Rússia tornou-se 6 vezes mais rica 
durante as suas duas presidências iniciais. O salário médio mensal passou de 65 dólares 
mensais em 2000 para 540 dólares em 2007. A economia Russa passou de 22ª em 1999 
para o 14º lugar, a preços correntes, em 2016. 

É um resultado impressionante, mas em boa parte decorrendo do aumento do preço do 
petróleo que subiu de 18 dólares o barril para 100 dólares, no final de 2007. A Rússia 
passou a ser o maior exportador de gaz e o segundo de petróleo, após a Arábia Saudita 
podendo pagar as dívidas do setor público e criar um significativo fundo de estabiliza-
ção. Todavia os hidrocarbonetos representam cerca de 2/3 das exportações russas e 
cerca de metade dos rendimentos do governo. A taxa de crescimento e a capacidade 
orçamental estão por isso profundamente dependentes do seu preço que tem caído para 
valores próximos do início da década de 90, estando hoje na casa dos 50 dólares, a que 
se juntam as consequências das sanções económicas. A economia da Rússia encolheu 
3,7% em 2015, de acordo com dados divulgados pelo Serviço Federal de Estatísticas do 
país (Roosstat). Esta seria a maior queda no PIB russo desde 2009, quando a crise 
financeira mundial fez a economia do país contrair-se cerca de 8%. A moeda russa, o 
rublo, sofreu uma queda recorde em relação ao dólar, e os investimentos estrangeiros no 
país diminuíram 92% no ano 2015, segundo informações da Conferência da ONU sobre 
Comércio e Desenvolvimento (Unctad). 

A economia Russa não se diversificou o suficiente para constituir fontes alternativas 
substantivas de produção de riqueza. Seria necessário muito mais tempo de estabilidade, 
entreajuda e participações cruzadas para que o tecido empresarial russo ganhasse di-
mensão e competitividade internacional.   

Em síntese, a economia Russa necessita de reformas indispensáveis, para se manter di-
versificada e competitiva. Depende determinantemente do sector energético, e este é 
usado com frequência como sustentáculo da política Russa. E nas condições atuais com 
a economia em queda, num ambiente de sanções e contra-sanções internacionais, não é 
previsível uma melhora significativa. Em Dezembro de 2013 na apresentação do estado-
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da-nação o Presidente Putin referiu este problema de forma clara. “Estamos certamente 
a sentir os efeitos da crise económica global, mas sejamos francos: as principais razões 
para a desaceleração da nossa economia são de natureza interna em vez de externa.” 

Yeltsin e o fim da URSS  

O período que se seguiu ao desmembrar da URSS em que Yeltsin assumiu a presidência 
da Federação Russa é indispensável ao entendimento das instituições russas e de boa 
parte das opções atuais. Ao derrube do Muro de Berlim, segue-se logo em 1989 a decla-
ração de independência das Repúblicas Bálticas a separação progressiva da Ucrânia e da 
própria Federação Russa em 12 de Junho de 1990. A fragmentação da União das 
Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS) estava em curso rápido, tendo ocorrido de fac-
to em 21 de Dezembro de 1991 pela constituição da Comunidade de Estados Indepen-
dentes. O que deixou, no dizer de Brezezinski, um “buraco negro” aberto no centro da 
Eurásia provocando uma situação inédita e instável. 

A maioria da população não estava preparada para este colapso que “roubava” o estado, 
a história, e o “homem novo”, até aí tão orgulhosamente difundidos. Daqui resultou um 
misto de apreensão e de ressentimento e de cada vez maiores dificuldades que marcou 
profundamente a primeira década pós-comunista, e se reflete hoje num tom nacionalista 
ou contestatário, em relação a uma ordem internacional considerada adversa.  

Yeltsin assumiu como tarefa essencial a extinção do sistema soviético de partido único e 
do planeamento económico centralizado que procurou, com o apoio financeiro subs-
tantivo e reiterado do ocidente, substituir por um sistema mais democrático, aberto à ex-
pressão plural e à economia de mercado. Mas se as espectativas eram grandes, os dessa-
fios eram imensos. Os 70 anos de dominação soviética deixaram profundas marcas e 
uma economia que deformada pelo modelo estatal de controlo estava não só estagnada, 
mas incapaz de se adaptar ao modelo da economia da informação em curso. Segundo 
Joseph Nye, em finais da década de oitenta só 8% da indústria soviética era competitiva. 

A reestruturação económica e consequente desvalorização do rublo tornou mais aguda a 
pobreza de extensos extratos sociais, nomeadamente dos reformados que a breve prazo 
se converteu numa crise social. O processo de privatizações decorreu num ambiente 
instável por vezes tumultuoso sem um sustentáculo legal e escrutínio parlamentar e 
resultou frequentemente numa apropriação irregular de bens públicos e criação de 
grupos poderosos, resultando num claro alargamento do fosso entre pobres e ricos.  

Perante uma economia no limite da falência, as repúblicas autónomas e mesmo as 
regiões russas procuram a soberania. O processo de autonomização que tinha levado ao 
fim da URSS pode afinal continuar e desagregar mesmo a Federação Russa. Esta é uma 
referência marcante e recorrente, ainda hoje, no discurso político da Rússia.  

Nos finais da década de 90 a crise agudiza-se, a bolsa quase colapsa e para salvar o 
rublo de uma desvalorização profunda a taxa de juros sobe de 30 para 150%. Seguem-se 
meses de grave perturbação em que se negoceia e obtém o apoio do FMI, mas não se 
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consegue evitar a desvalorização do rublo em cerca de 50%. O que mostra a debilidade 
da economia. A Rússia estava esgotada. 

Putin e o futuro   

Putin acompanhou a evolução degenerativa russa da década de 90 que, a traço largo, se 
pode descrever como num sistema político com um centro instável, no afastamento 
progressivo das regiões e repúblicas, numa crise económica destrutiva, e numa periferia 
que ansiava pela estabilidade e segurança que a Federação não podia garantir. 

Um dos seus actos iniciais ainda como Presidente Interino foi a assinatura em 10 Jan 
2000 do decreto presidencial relativo ao novo Conceito Nacional de Segurança da 
Federação Russa. E este documento apresenta alterações profundas em relação aos 
anteriores, definindo as opções políticas e estratégicas da nova postura Russa, que se 
têm mantido, com poucas variações de substância, ao longo do tempo. De que 
destacaremos 2 alterações que parecem sintetizar esta mudança. 

A “criação de um mundo multipolar”. O novo Conceito marca, antes de mais, o 
afastamento definitivo da “parceria estratégica e de “cooperação” com o Ocidente que 
guiava o Conceito de Segurança Nacional de 1997 de Yeltsin, palavras completamente 
omitidas no novo texto.  

Considerando existirem duas tendências “mutuamente exclusivas” que dominam o 
sistema de relações internacionais, o novo Conceito Nacional prescreve, como linha 
mestra, o apoio à “criação de um mundo multipolar” como contraponto a uma estrutura 
de relações internacionais dominada pelos “países desenvolvidos ocidentais sob 
liderança Americana”. A inclusão dos países ocidentais na tendência unipolar liderada 
pelos EUA e a acepção de que as tendências são mutuamente exclusivas, indo a Rússia 
apoiar a multipolar, indicia perante a Europa uma postura significativamente diferente 
do conceito anterior baseado numa parceria estratégica com o Ocidente. O que parece é 
um facto significativo. O texto refere ainda que face ao seu considerável potencial 
económico, técnico e militar, bem como à sua situação única no continente Euro-
asiático a Rússia pretende desempenhar uma “função importante nos processos 
mundiais”. Como um dos “centros influentes do mundo multipolar”. E este desiderato 
tem estado presente, em termos substantivos, em todos os conceitos seguintes. 

A luta pela afirmação da Rússia como grande potência num mundo multipolar, parece 
ter de facto constituído a sua linha central de orientação geoestratégica e tem assentado 
em duas formulações interligadas. A afirmação do “Eurasianismo” como conceito 
agregador do espaço geoestratégico em que se insere; e o estabelecimento de Alianças 
que organizem esse espaço e que equilibrem ou constituem alternativas aos outros 
polos. 

O Eurasianismo radica no conceito de que ao longo da história, pela interação étnica, 
pela cultura, tradição e pelos valores comuns, a Rússia desenvolveu um “ethos” próprio, 
de facto unificador da sociedade. O que permite ultrapassar as fracturas e divisões entre 
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a cerca de uma centena de grupos étnicos diversos e as divisões entre as 86 Regiões que 
constituem a Federação. Mas tem implícito, como vários pensadores russos têm 
afirmado, que a sua aproximação à europa ou à ásia poderia destruir essa matriz 
fundacional. A Rússia passou a ser apresentada como um espaço geopolítico entre a 
Europa e a Ásia, ou como uma ponte entre os dois.  É de resto recorrente o apelo a estes 
princípios nas intervenções das figuras públicas russas.  

E, em consequência, pelo esforço para organizar este polo euroasiático através de uma 
reaproximação económica e de defesa comum.  No campo económico e após vários 
anos de aproximações foi constituída em 2010 a Comunidade Económica Euroasiática, 
na sequência da inicial União Aduaneira, e finalmente a União Euroasiática em 2015, 
entidade que assenta num quadro institucional comparável ao da União Europeia. Na 
área militar, o antigo Tratado de Segurança Colectiva que tinha sido criado por 5 anos 
em 1992 é reformulado e dinamizado e, em 2003, o seu sucessor é apresentado como 
Organização do Tratado de Segurança Colectiva (OTSC), com uma estrutura civil e 
militar, muito semelhante à da NATO. Estas organizações têm uma composição variá-
vel, mas 3 estados importantes pela sua dimensão e relevo estão em todas elas. A Rús-
sia, a Bielorrússia e o Cazaquistão. 

Porém duas outras organizações transcendem a dimensão da formulação dum Pilar 
Eurasiático e projectam-se no sistema internacional e na reorganização da Ordem 
Mundial. A Organização de Cooperação de Shangai que juntando a China, a Rússia e 
quase todas as ex-Repúblicas Soviéticas da Ásia Central (com excepção do Turque-
menistão) representa cerca de 60% da massa da Eurásia, e ¼ da população do mundo. 
Com possível abertura à India, Irão, Mongólia e Paquistão poderá representar metade da 
humanidade. Além do Afeganistão como observador, existem ainda como parceiros a 
Bielorrússia, a Turquia e o Sri Lanka. Esta Organização que desde o início tem um cariz 
exclusivo, representa, segundo o MNE Russo Lavrov, uma oportunidade única para 
formar um “modelo fundamentalmente novo de integração geopolítica”  

Finalmente a institucionalização dos BRICS. Se bem que reunindo países com caracte-
rísticas e interesses muito diferentes, as Cimeiras já efectuadas têm permitido manter o 
respectivo alinhamento em questões de interesse comum e, sobretudo, preencher um 
espaço relevante de afirmação autónoma. De notar que no quadro dos BRICS foram 
lançadas instituições paralelas ao FMI e ao Banco Mundial, ou seja, de novas estruturas 
de governação internacional complementares ou alternativas, às instituições de Bretton 
Woods que têm sido um dos esteios da governabilidade global pós II GGM. 

O alargamento da NATO considerado como Ameaça. Esta é a segunda alteração de 
natureza estratégica substantiva. Enquanto no anterior se reconhecia “a ausência virtual 
de ameaças de agressões em larga escala contra a Rússia” o que permitia pensar numa 
redução da pesada estrutura de defesa com vista a “redistribuir os recursos do estado 
para resolver em prioridade problemas agudos”. O Conceito de 2000 considera que o 
“nível e escala das ameaças militares estão a aumentar”. E sobretudo que o uso da força 
da NATO para além da sua zona de responsabilidade pode levar “à destabilização da 
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situação estratégica mundial. E considera como ameaças específicas, “…acima de tudo, 
o alargamento da NATO para oriente” bem como “o enfraquecimento dos processos de 
integração de Comunidade de Estados Independentes”.  

E, em consequência, prevê “o renascimento do potencial militar do país e a sua manu-
tenção a um nível suficientemente elevado”. Foi em consequência alargado o quadro de 
uso das forças nucleares, prevendo-se o uso destas para repelir “agressões armadas” 
contra a Rússia. O que representa um profundíssimo afastamento dos conceitos ante-
riores baseados no uso de armas nucleares na “dissuasão realística”, contra invasões em 
“larga escala”.  Foram reorganizadas substancialmente as forças convencionais, através 
da profissionalização progressiva dos seus efectivos, e dum plano de modernização ava-
liado num investimento de cerca de 700 Biliões até 2020 visando no geral transformar 
os meios militares de uma estrutura estática massiva do passado, numa força mais ligei-
ra, mais flexível e mais móvel talhada para conflitos locais e regionais.  

A invasão da Geórgia e da Ucrânia, fora do quadro das Nações Unidas, tem levado   
diversos analistas a mostrarem preocupação perante o que consideram ser o sentimento 
de liberdade de acção Russa perante um ocidente considerado dividido, desgastado e 
expectante. Em particular a sua participação nas negociações nucleares do Irão e a 
intervenção na Síria, materializam o regresso da Rússia ao tabuleiro mundial da paz e de 
guerra. 

Qual o significado desta mudança? Perante os estímulos internacionais externos e as 
suas dificuldades internas está a Rússia apenas a procurar promover o seu desenvolvi-
mento no complexo quadro actual visando na essência a manutenção da sua viabilidade 
histórica, ou estamos a assistir ao regresso ao sonho imperial pacientemente construído 
ao longo do tempo; ou, pelo contrário, trata-se de um movimento mais amplo visando 
uma nova ordem internacional de perfil continental em sintonia com a China, ordem 
construída na ascendência sobre a periferia marítima “decadente” e em perda de poder, 
como alguns teóricos russos advogam? 

Ouçamos a conhecida intervenção de Putin efetuada na 43ª Conferência de Munique em 
Fev. 2007 em que refere: “Estou convencido que atingimos o momento decisivo em que 
temos de pensar seriamente sobre a arquitectura da segurança global”… o produto 
nacional bruto combinado da India e da China já é maior que o dos EUA”. E num 
cálculo similar “o produto nacional bruto dos BRIC ultrapassa o PNB cumulativo da 
União Europeia e esse hiato aumentará no futuro”.  

E adverte que “[n]ão há razão para duvidar que o potencial económico dos novos cen-
tros de crescimento económico global inevitavelmente será convertido em influência 
política e reforçarão a multipolaridade”.  

f. As Grandes Potências e as Principais Competições 
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O Contexto Geral 

O quadro geoestratégico atual é marcado por factores de base que afetam naturalmente 
o ambiente de relacionamento mútuo, seja de colaboração ou de competição, entre as 
grandes potências. De que poderemos destacar, como relevantes, os seguintes: 

Em primeiro lugar, vivemos um “período histórico de transição” que decorre não tanto 
do decréscimo do potencial absoluto dos EUA ou da Europa, mas do “rise of the rest”, o 
que faz com que a percentagem no PIB Mundial do Ocidente tenha vindo a diminuir em 
termos relativos. Decorre sobretudo do crescimento elevado e contínuo da China (actu-
almente em patamar inferior, embora fixando-se, ainda assim, num crescimento expec-
tável na ordem dos 6 ou 7%), mas também do crescimento da Índia e de diversos outros 
países em desenvolvimento. E estes períodos de transição relativa de poder têm conota-
ções perversas, dado que desembocaram frequentemente no passado em confrontações 
ou conflitos graves (como se verificou no caso da unificação e crescimento alemão no 
século XIX). O que de alguma forma tem levado a alguma moderação no relacionamen-
to mútuo entre as potências actuais. Sendo nomeadamente de notar o cuidado com que a 
liderança Chinesa tem reiteradamente apresentado o seu crescimento como um “peace-
ful rise” que não é destinado a ameaçar ninguém, mas a servir a “paz, a estabilidade e a 
prosperidade do mundo em que a China se empenhará em seguir os princípios da Carta 
das NU, e em cumprir as suas obrigações internacionais. 

Por outro lado, vivemos também um momento histórico em que as consequências das 
acções dos outros Estados e de actores furtivos nos afectam significativamente, e em 
que nenhuma potência tem capacidade, por si só, para resolver os graves problemas 
mundiais, razão pela qual a segurança cooperativa tem assim emergido como o método 
mais adequado para articular as respostas aos problemas multidisciplinares actuais, co-
mo é, por exemplo, o caso das parcerias ou dos tratados bilaterais de iniciativa dos Esta-
dos Unidos.     

E finalmente vivemos num mundo em multipolaridade crescente. Passado o momento 
unipolar liderado pelos EUA após a queda do muro de Berlim, o mundo é hoje mais 
equilibrado, em áreas cada vez mais fundamentais, da política à estratégia. Nomeada-
mente na economia existe uma mais clara igualdade entre os EUA, a China, a Europa, o 
Japão ou mesmo a Índia que em pouco tempo passará a ser o maior país do mundo em 
termos demográficos.   

Estamos, portanto, numa outra transição, em direcção a uma ordem que apresenta al-
guns traços comparáveis à do Concerto da Europa, pós Napoleónico, resultado da Con-
ferência de Berlim de 1814, em que a Áustria, Prússia, Rússia, França e Reino Unido, as 
potências principais europeias, estabeleceram uma ordem internacional criada em nome 
do equilíbrio do poder. A grande diferença, seguindo Kissinger, é que estes países conti-
nentais estavam ligados por um conjunto de valores partilhados que agora são menos 
evidentes ou mesmo omissos. E esta falta terá consequências diversas no relacionamen-
to entre as potências. Kissinger refere ainda que “uma ordem internacional que não seja 
considerada justa será desafiada mais tarde ou mais cedo” (Kissinger 1994). O que 
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consubstancia outra questão actual reflectida na vontade de mais multipolaridade e mais 
multilateralismo. Naturalmente com aproximações diferentes. Enquanto as autoridades 
chinesas pedem “mais democratização” dos assuntos mundiais, o que corresponde a 
uma diminuição do poder dos EUA, a Rússia tem reagido com posições de força para 
fazer valer o seu apoio a tal multipolaridade e a sua expressão como potência principal. 
Tal posição pode afectar a segurança actual em que a acção dos EUA, na protecção dos 
espaços “comuns” (como seja na segurança da navegação em águas internacionais), tem 
vindo a ser necessária, porventura insubstituível.  

Finalmente, importa referir que, numa estrutura multipolar, coexistem as relações de 
cooperação e de competição. Não há adversários ou aliados permanentes. As potências 
olham-se mutuamente, equilibram forças e capacidades quando há desequilíbrios mú-
tuos, mas conduzem a sua actuação face ás circunstâncias e estas não dependem apenas 
da vontade de cada uma delas. As potências cooperam em áreas de interesse mútuo, mas 
salvaguardam a protecção dos seus interesses próprios, se necessário por manu militare. 
É, portanto, uma ordem tendencialmente mais instável, nomeadamente se não for senti-
da como justa, nem baseada em valores e princípios comuns.         

Mas por outro lado vivemos num mundo mais consciente, em que as comparações sobre 
o bem-estar relativo são fáceis de realizar, e as expectativas se tornam, portanto, cres-
centes, o que leva a que as exigências dos cidadãos sejam cada vez mais imediatistas, e 
que obrigam os governos a uma procura do desenvolvimento e crescimento contínuos, 
como uma necessidade premente. O acesso aos recursos naturais e aos mercados de 
consumo, indispensáveis ao desenvolvimento, continuam a ser factores estratégicos 
sensíveis e a garantia do seu acesso uma necessidade fundamental a salvaguardar. As 
linhas de comunicação e a circulação ganham relevo e o uso dos espaços comuns (seja a 
circulação marítima, aérea, cíber, ou o espaço exterior) ganha novo valor.  O caso do 
uso do Mar da China, do Ártico ou simplesmente a circulação marítima em áreas sensí-
veis, como no Mar Vermelho são exemplos claros de uma maior consideração da Geo-
grafia na acção política.  

Seguindo uma abordagem tendencialmente multipolar, podemos considerar que, a mé-
dio prazo, os principais actores internacionais serão os EUA, a China, a Rússia, a Índia 
e a Europa. E que as principais regiões de instabilidade estratégica poderão centrar-se 
no Médio Oriente e a Europa Central e de Leste. Partindo do princípio que o Brexit será 
realizado dentro de um contexto de cooperação e de não fractura da UE. Importa, toda-
via, lembrar que várias potências consideradas habitualmente por potências estratégicas 
secundárias desempenham um papel relevante que, em certos casos, pode torna-se deci-
sivo, como é o caso da Turquia, do Japão, da Indonésia e de outras.  

As Principais competições 

EUA – China. Kissinger (2011) salientando o quanto a relação entre as das potências se 
tem aproximado e formalizado, nomeadamente pela criação dum enquadramento institu-
cional próprio – “Strategic and Economic Dialogue” -  lembra que um aspecto da tensão 
estratégica mundial actual reside no facto da “China considerar que a América procura 
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conter a China, em paralelo com a preocupação Americana de que a China procura ex-
pelir a América da Ásia”.  E avança com o conceito de “Comunidade Pacífica” (semel-
hante à Comunidade Atlântica), constituindo uma área em que os EUA, a China e ou-
tros estados poderiam participar do seu desenvolvimento pacífico, como antídoto aos re-
ceios atuais.  

Até lá, o Professor Félix Ribeiro nota que a competição de natureza estratégica e geopo-
lítica entre os EUA e a China se expressará sobretudo no Oceano Pacífico, mas também 
no Oceano Índico e mesmo no Golfo Pérsico, embora abrangendo outras áreas que, no 
campo estratégico, poderão ir até ao domínio do ciberespaço ou do espaço exterior.  

China- Índia. A competição entre a China e a Índia pode considerar-se radicada em tor-
no das questões do Tibete, do Paquistão, do Afeganistão e do acesso à Ásia Central, 
mas também se poderá projectar para o Oceano Índico, que interessa simultaneamente à 
China como espaço de circulação em direcção ao Médio Oriente e ao Atlântico Sul, e à 
India como espaço de circulação e de afirmação como grande potência naval. 

A afirmação da Rússia. A postura da Rússia sofreu uma profunda alteração quando a 
partir da primeira década do século XXI optou, como base da sua postura internacional, 
não a constituição de uma parceria estratégica como o Ocidente, mas o apoio a uma 
ordem multipolar. A partir dessa década, e assente numa afirmação de país euroasiático, 
tem vindo a constituir as instituições que possam associar a si os países ex-membros da 
União Soviética. A sua postura assertiva na região materializou-se na invasão da Geór-
gia e de Ucrânia. Actualmente na Síria tem motivado críticas internacionais diversas, 
nomeadamente dos países europeus. As debilidades económicas internas, têm assim 
vindo a ser ultrapassadas por uma postura musculada de intervenção internacional. Exis-
tem notícias que referem a reocupação ou utilização de novas bases militares no exte-
rior, nomeadamente no Egipto, em Cuba e a base de Cam Ranh Bay no Vietnam. Mas a 
Rússia parceiro indispensável à estabilidade, desenvolvimento e paz no continente, tem 
igualmente colaborado em questões de enorme importância para a estabilidade interna-
cional como no caso das negociações relativas ás capacidades nucleares do Irão.  

Médio Oriente. E uma competição interna, se bem que tenha transvasado para o Oci-
dente (al Qaeda e Sham) envolvendo as três componentes do Mundo Islâmico a que Fé-
lix Ribeiro chama de “guerra civil muçulmana”. Ou seja, abrangendo o conflito entre Á-
rabes e Persas; o conflito entre Sunitas e Xiitas, e entre radicais islamitas e governos 
moderados. E, no cruzamento destes conflitos, situa-se a velha questão Árabe Israelita. 
Tudo se projectando no Mediterrâneo, Mar Vermelho e Golfo Pérsico com extensão 
possível ao Oceano Índico.                 

4. As Dinâmicas do Espaço Envolvente  

a. O contexto Europeu 
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Já desde a Segunda Guerra Mundial que a Europa não se confronta com tantos, tão 
complexos e tão diversificados desafios. 

Desde um certo abandono dos valores e princípios que durante séculos nortearam esta 
notável sociedade, como tão magistralmente pensadores como Timothy Garton Ash têm 
vindo reiteradamente a salientar, a um contexto externo e internacional mais 
evanescente, com o crescimento económico a passar para o leste liderado pela China, a 
Índia, e noutros países em desenvolvimento, enquanto a Europa parece incapaz de voltar 
a relançar um crescimento mais robusto, até um contexto estratégico de grande 
violência na periferia próxima da Europa. A Leste uma Rússia mais centrada sobre si 
própria e mais assertiva tem vindo a reforçar o seu aparelho militar e a empregá-lo, fora 
do quadro das Nações Unidas, na afirmação dos seus interesses em acções várias, com 
destaque para a invasão da Geórgia e para a anexação da Crimeia e. A Sul, acumulam-
se as crises e os conflitos prolongados que têm transbordado de forma dramática para o 
interior da Europa em acções terroristas dirigidas ao centro da nossa sociedade e das 
nossas cidades, como Madrid, Londres, Paris ou Bruxelas. Vagas consecutivas de 
imigrantes que nada parece poder conter acentuam as clivagens entre os povos europeus 
e levam ao que já foi considerado o desafio “existencial” para a Europa.  

Se a este contexto juntarmos a decisão do Reino Unido abandonar a União Europeia e 
as dúvidas e instabilidade que a negociação dessa saída pode trazer quer na estrutura das 
instituições Europeias, quer nos equilíbrios entre países mais continentais e mais 
marítimos, ou simplesmente no desvio de atenção das questões complexas 
anteriormente referidas, podemos dizer que iremos de facto navegar num quadro muito 
complexo, muito imprevisível e muito desafiante para o futuro da Europa. 

Na recente Cimeira Informal de Bratislava reunida em 26 de Setembro de 2016, num 
momento considerado “crítico para o projecto europeu”, os 27 estados membros 
presentes consideraram que embora um país tenha decidido sair, a União Europeia é um 
sucesso histórico de paz prosperidade e segurança no continente europeu e permanece 
“indispensável” sendo o melhor instrumento para fazer face aos desafios actuais. Ao 
mesmo tempo reconhecem que os europeus esperam mais, seja a nível nacional ou 
europeu, desde mais segurança, a mais prosperidade ou de mais esperança num futuro 
melhor.  

Bratislava será, pois, o início de um processo para articular uma visão atractiva da UE 
em que os europeus possam confiar e apoiar. E marcam as etapas a desenvolver que 
culminarão na Cimeira de comemoração dos 60 anos de existência da União a ter lugar 
em Março de 2017 em Roma.    

O Processo de Construção Europeia  

Muito poucos cidadãos europeus têm uma memória vivida dos conflitos que no século 
XX fracturaram a Europa. Em pouco mais de 60 anos, os seus povos viveram um 
encadeado de guerras cada vez mais destrutivas. À guerra Franco-Prussiana de 1870, 
seguiu-se em 1914 a Primeira Grande Guerra e, nova geração após esta, a Segunda 
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Guerra Mundial. Destruída, arruinada e profundamente dividida, a Europa perdera 
também boa parte da relevância que desfrutara no mundo. E a situação degradava-se 
rapidamente. A Leste, as forças armadas Soviéticas mantinham uma presença opressiva 
e ameaçadora. A Grande Aliança que alcançara a vitória aliada dissolveu-se entre 1945 
e 1947. Churchill chamava a atenção para o perigo da situação e apelava a uma 
mudança política profunda que reunisse a “família Europeia” numa construção política 
nova. 

A diplomacia dos países Ocidentais, nomeadamente do Reino Unido e da França, 
multiplicava-se em solicitações para obter um empenhamento estruturado dos EUA na 
defesa da Europa. Porém só em 1947 perante o reacender da insurreição armada na 
Grécia e da deterioração da situação na Turquia e no Irão, se inicia uma viragem 
substantiva na política americana.       

A oferta de volumoso auxílio financeiro, tornada pública em 5 Junho 1947 numa 
declaração do General George Marshall, Secretário de Estado Americano, constitui um 
passo crucial para auxiliar a Europa a ultrapassar as suas debilidades. É então requerido 
aos países Europeus que deem o primeiro passo demonstrativo das suas intenções. É 
assim que em Mar de 1948 a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo 
assinam o Tratado de Bruxelas estabelecendo a União Ocidental que abre caminho à 
adopção pelo Senado Americano da resolução Vanderberg, em Julho do mesmo ano, 
sancionando o empenhamento Americano na protecção da Europa. Iniciam-se as 
conversações para o estabelecimento do Tratado do Atlântico Norte que é assinado em 4 
de Abril de 1949, instituindo um sistema de segurança colectivo, entre os dois lados do 
Atlântico, apoiado em instituições permanentes. São, pois, evidentes as semelhanças 
entre o Tratado de Bruxelas e o Tratado do Atlântico Norte de que resultou a 
Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN/NATO. 

São estas as instituições multilaterais de segurança que acompanharam a Europa desde 
então. Com grande sucesso, diga-se, já que promoveram a estabilidade, evitaram a 
guerra no continente e permitiram um desenvolvimento notável. De facto, o Continente 
viveu muito tributário da capacidade militar dos EUA presente na Europa e 
nomeadamente da dissuasão nuclear americana, permitindo que a Europa pudesse 
orientar primariamente o seu esforço em prol do seu desenvolvimento.    

Hoje a União Europeia, a 28 Estados, com cerca de 500 milhões de pessoas, mas 
constituindo apenas cerca de sete por cento da população do planeta, representa um 
quarto do PIB do mundo. O que diz do seu significado enquanto actor global, do esforço 
necessário para manter este nível de capacidade no futuro e, em consequência, do seu 
interesse e responsabilidade em contribuir para a segurança, estabilidade e paz. 

O lançamento das instituições de segurança não calou a ânsia de mudar os pressupostos 
do passado e relançar o futuro da Europa em novas bases. O Congresso da Europa de 
Maio 1948 simboliza a expressão de reencontro entre os que corporizavam o sonho 
europeu e de um futuro de desenvolvimento numa Europa livre da guerra e em que 
todos se reconheçam e vivam em paz. Pode dizer-se que a ideia da transferência de 
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elementos da soberania dos Estados para instituições comuns, ou seja o chamado 
processo de construção europeu, teve origem neste Congresso.   

E em Maio de 1950 após várias iniciativas e declarações, surge o Plano Schuman, 
grandemente inspirado por Jean Monnet, propondo um vasto leque de instituições 
políticas, económicas e militares para a construção europeia. O primeiro passo na sua 
concretização dá-se em Abril de 1951 com a criação pelo Tratado de Paris, da 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), à qual aderiram a França, a 
Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo, a Alemanha e a Itália. Para além do interesse 
prático na rentabilização dos recursos existentes entre os dois lados do Reno, o que 
verdadeiramente estava em causa era a reconciliação Franco-alemã e a garantia de que a 
produção do aço necessário às indústrias de defesa, não contribuiria para mais 
desconfianças e mal-entendidos futuros. A paz foi, pois, o leit motiv do processo de 
construção europeia. A CECA é a instituição paradigmática da capacidade de 
conciliação do sonho político com a realidade existente e a necessidade de progredir 
com passos concretos e eficazes.  

Foi a seguir lançado o processo de integração na área da defesa. A criação do Exército 
Europeu visava ancorar firmemente a Alemanha a Ocidente e permitir o seu 
rearmamento que a situação de segurança da Europa exigia, nomeadamente após a 
invasão da Coreia do Sul em Junho 1950 que levara à saída de diversas unidades 
Americanas para o Extremo Oriente. Todavia tal revelou-se impossível. As discussões 
visando instituir a Comunidade Europeia de Defesa (CED) arrastaram-se por vários 
anos. Apesar do Tratado que a instituía ter sido ratificado pelo Parlamento de quatro dos 
cinco países signatários, foi rejeitado em Ago 1954 pela Assembleia Nacional Francesa. 
A Inglaterra preocupada com o possível enfraquecimento da NATO não participou nas 
discussões relativas à CED (como já não tinha participado na CECA). Na 
impossibilidade de se estabelecer um acordo intraeuropeu, o processo de reintegração 
Alemã na área da defesa passou para o quadro da NATO à qual aderiu no ano seguinte. 

O processo de construção europeia repensado na Conferência de Messina de 1955 passa 
a ter como prioridade absoluta a integração económica. E durante 50 anos esse foi o 
objectivo da Europa. A criação da Comunidade Económica Europeia e da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica foram o resultado das opções tomadas em Messina e 
inserem-se no projecto de alargar o sucesso da CECA às restantes áreas da sua vida 
comercial e económica. Durante décadas a vida comunitária decorreu nestas três 
instituições que só se fundiram em Roma em 1970.  

A partir das perturbações do final da década de 60 (sobrevalorização do dólar, défice 
crescente e finalmente da inconvertibilidade do dólar) e após vários estudos e planos foi 
lançado em Mar 1979 o Sistema Monetário Europeu que impulsionado pela dinâmica 
do Acto Único levará ao lançamento da União Económica e Monetária e à moeda Única 
em 2002. As questões da competitividade europeia sentidas na década de 80, perante o 
desafio americano e dos dragões asiáticos (a que se juntou o impulso Delors), 
conduziram ao Mercado Único Europeu, constituído pelo Acto Único assinado em Haia 
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em 1986, instaurando um mercado de 320 milhões de consumidores, num espaço sem 
fronteiras de livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. 

Dá se então a maior alteração estratégica da vida da Europa com o derrubar do Muro de 
Berlim em Novembro de1989, a que se segue quase de imediato a autonomização dos 
países da Europa de Leste, a reunificação da Alemanha (que acede unificada à NATO 
em Out de 1990), a desagregação da União Soviética e o final do Pacto da Varsóvia em 
Mar 1991. Não havia antecedentes históricos para uma mudança tão profunda em tão 
curto espaço de tempo. Em 6 de Julho de 1990 a NATO adopta a primeira de uma séria 
de adaptações face ao evoluir rápido da situação de que a Declaração de Londres 
abrindo a Aliança à cooperação com os países da Europa Central e do Leste constitui o 
primeiro passo.  

É neste contexto que durante 1991 sobre Presidência Luxemburguesa e Holandesa as 
Conferências Intergovernamentais sobre a União Económica e Monetária e sobre a 
União Política desenvolvem os seus trabalhos em Maastricht, dando corpo ao Tratado 
da União Europeia que incluirá no segundo Pilar (intergovernamental) a Política 
Externa e da Segurança Comum (PESC). Tinham decorrido 50 anos desde a 
apresentação do plano Schumann.  

Com esta alteração a UE tinha em vista uma finalidade dupla. Em primeiro lugar a de 
criar uma identidade própria, e afirmá-la na cena internacional. Depois e não menos 
importante, garantir coerência à sua acção externa pela definição dos seus objectivos, no 
campo segurança, perante o Mundo. E que desde então assentam em 3 áreas 
fundamentais: na salvaguarda dos valores comuns, interesses fundamentais, de 
independência e da integridade da União; na preservação da paz e da segurança 
internacional; e na promoção da cooperação internacional, e da consolidação da 
democracia e do estado de direito de acordo com os princípios da Carta das Nações, da 
Acta de Helsínquia e da Carta de Paris.  

Passados alguns meses a Bósnia “irrompeu em chamas”. Apesar dos Europeus terem 
contribuído com milhares de homens para a operação de manutenção de paz das NU e 
do seu empenho diplomático na procura duma solução para o conflito, o facto é que a 
violência incontida, o nível assombroso das destruições, e sobretudo os massacres 
cometidos a sangue frio em “safe areas” protegidas pelas NU, vão perdurar no colectivo 
europeu. 

Foi necessária a intervenção da NATO nos finais de 1995 para recolher as forças das 
NU e terminar o conflito e só após a acção diplomática dos EUA foi possível 
concretizar um acordo político em Dayton. Os limites da capacidade de intervenção 
europeia ficaram à vista. 

Seguem-se o Tratado de Amesterdão em que a União Europeia define como sua área de 
atividade a resolução de crises (operações de Petersberg, por terem já sido acordadas 
pela UEO) e após o Acordo de S. Malô de Dez 1998 (entre a França e a Inglaterra), a 
constituição da Política Europeia de Segurança e Defesa. No ano seguinte na Cimeira de 
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Colónia foi institucionalmente adquirido o princípio de que a UE iria dispor de “forças 
militares credíveis”.    

A Cimeira da NATO de Abril de 1999 em Washington, regista e congratula-se com os 
progressos efectuados e adopta os arranjos necessários para que a UE possa ter acesso 
aos meios e capacidades colectivas da Aliança para que possa realizar as suas operações 
de gestão de crises, quando estas forem conduzidas de forma autónoma. A UE seria 
vista como o “pilar europeu da NATO”, para a defesa colectiva. 

Após porfiados esforços, em 2003 a UE executa as suas primeiras operações, 
concebidas segundo os seus preceitos próprios.  Em Janeiro, a operação de Polícia na 
Bósnia-Herzegovina em substituição da operação das NU que dá expressão à vertente 
civil da UE; Em Março, a operação Concórdia na Macedónia; E em Junho, a operação 
Artemis na República Democrática do Congo.  

Estas operações, se bem que limitadas quanto aos meios envolvidos, constituem um 
sucesso sem precedentes e bem justificam o título de “Revolução Militar da Europa”. 
Em primeiro lugar pela sua diversidade. Desde uma operação de natureza civil, dando 
expressão a uma vertente e a uma capacidade única da UE que sendo uma instituição de 
recursos e actividades muito diversas pode trazer à colação instrumentos múltiplos e 
bem adaptados para cada caso. A uma operação com recurso a meios e capacidades da 
NATO e além disso conduzida num teatro de operações activo da Aliança, o que levou à 
necessidade de um planeamento extremamente meticuloso e ao acordo prévio de 
colaboração entre as duas instituições que, de facto, tinha sido obtido no final do ano 
anterior. Até uma operação autónoma da UE, a solicitação das NU, lançada em África 
num prazo curtíssimo (duas semanas). E, em todas as operações com doutrina própria, 
logística específica e estruturas de comando e controlo multinacional. Depois, pela área 
de actuação que vai desde os Balcãs até muitos milhares de quilómetros de distância, no 
meio de Africa e num quadro de carências múltiplas. Finalmente, pelo enquadramento 
diferente em cada operação que permitiu experimentar praticamente todas as opções 
seja em operações com apoio da NATO seja em acções autónomas da UE a pedido das 
NU.    

O ano de 2002 encerrou em Dezembro com a Cimeira de Copenhaga e o lançamento 
efectivo do processo de alargamento a mais dez países, no seguimento de decisão 
semelhante da NATO na Cimeira de Praga, dois meses antes. A passagem duma 
estrutura de 15 para 25 países trouxe, pois, uma alteração profunda decorrente da 
variedade de passados históricos destes países, das suas capacidades, perspectivas e 
intenções. O que se reflecte naturalmente quer no maior esforço necessário para 
recolher sensibilidades e posições mútuas, quer na maior dificuldade em obter 
consensos eficazes. O processo de decisão tornou-se portanto mais complexo e o 
consenso mais difícil. 
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A Evolução da Composição da Europa                

O ano de 2003 traz ao debate questões complexas de que importa realçar pelo seu 
impacto a invasão do Iraque. No pós-11 de Setembro de 2001, forças armadas de vários 
países Europeus, foram empenhadas nas operações militares no Afeganistão em parceria 
com os EUA. Porém a invasão do Iraque em 2003 trouxe profundas ondas de choque na 
Europa. Não foi de facto apenas uma divisão entre a apelidada “velha europa” e “nova 
europa”. Foi sobretudo entre diferentes opções de garantir a segurança no continente. 
Entre os países tendencialmente atlânticos para os quais as relações com os EUA são 
determinantes, a que no contexto se juntaram os “novos” países que saídos do controlo 
da União Soviética consideravam a ligação com os EUA imprescindível para garantirem 
a sua independência. E outros países europeus de raiz mais continental para quem o 
processo de autonomização europeia no campo da segurança devia ser feito com algum 
contraponto em relação à América. 

O facto é que a Europa tem vindo a perder a homogeneidade inicial (quanto ao 
desenvolvimento económico, social e político) dos países fundadores da CECA (a 
França, a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo, a Alemanha e a Itália). O alargamento ao 
Norte da década de 70 trouxe a primeira diversificação sensível. O Reino Unido, após 
duas tentativas rejeitadas, assumido defensor da máxima soberania dos países e da 
limitação do perímetro europeu praticamente ao mercado comum. A Irlanda que nunca 
pretendeu pertencer à NATO, e a Dinamarca, ambos estreitamente ligados 
economicamente ao Reino Unido. Na década de 80 entraram Portugal, a Espanha e a 
Grécia tendo todos saído de regimes conservadores e trazendo uma nova postura 
marítima e mediterrânica, além de persistentes problemas económicos. A década de 90 
trouxe, apesar de alguma impopularidade interna, um novo grupo de membros, a 
Áustria, a Finlândia e a Suécia, países pertencentes à EFTA para quem o 
estabelecimento do Mercado Único em 1992 tinha dificultado o acesso ao comércio 
com os países da União Europeia. Países que não pretendem aderir à NATO e que 
durante a guerra fria eram considerados “neutros” grupo estendido actualmente à 
Irlanda. Mas foi sobretudo o alargamento “big bang” a seguir à queda do muro de 
Berlim e iniciado em 2004 que trouxe mais diversidade, mais aproximação das áreas de 
conflito, e naturalmente mais complexidade à gestão europeia. Nesse ano 10 novos 
países integraram a União. Do Leste da Europa (a Republica Checa, Estónia, Hungria, 
Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia, e a Eslovénia), a que se juntaram dois países 
mediterrânicos (Malta and Chipre). E passado pouco tempo a Roménia e a Bulgária e 
recentemente o Montenegro, tendo a União passado para os 28 países actuais. Aliás 
num movimento paralelo à NATO, alargamentos que tem vindo a ser apontado pela 
Rússia como uma ameaça. 

As consequências desta integração estão longe de estar concluídas. Discutiu-se que para 
tal ser possível o alargamento devia ser complementado como o aprofundamento das 
instituições. Foi lançado o debate em torno do Tratado de Constituição Europeia em que 
se gastaram os anos seguintes, até que a sua rejeição em referendos na França e Holanda 
nos levou ao Tratado de Lisboa.     
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A crise do sub-prime de 2007 transmitida e aprofundada na Europa consumiu o resto 
das energias europeias. A presença exterior da União no campo da PESC, atualmente 
com cerca de 6.000 homens (numa União de 500 milhões de pessoas), tornou-se 
praticamente simbólica.  Entretanto a Rússia que já desde a intervenção dos europeus 
nos Balcãs e no Afeganistão se vinha queixando de demasiada aproximação da sua 
“esfera de influência”, reagiu com o uso da força militar na invasão da Geórgia em 2008 
(a primeira vez desde a invasão da Checoslováquia em 1968) e a seguir para anexar a 
Crimeia parte de um país soberano. E posteriormente prolongada com a intervenção na 
Síria.  

Os conflitos no Médio Oriente transbordam para a Europa com uma vaga de acções 
terroristas desafiadoras, dirigidas contra a nossa forma de vida, o nosso património 
cultural, histórico e vivencial. Uma vaga de emigrantes provindos das regiões de 
conflitos no Médio Oriente e de uma África (que nos próximos 50 anos vai aumentar 
1,3 Biliões de seres humanos, enquanto a Europa envelhecerá e diminuirá 
demograficamente), parece submergir a Europa. Sobretudo levou a novas fracturas na 
forma como a questão deve ser equacionada e resolvida.  

A crise económica e de falta de crescimento puseram à prova as diversas instituições 
europeias, mas antes de mais a gestão do Euro. Não cabe nesta reflexão o estudo 
aprofundado desta questão, mas importa reflectir sobre as suas consequências na 
Europa.  

E notar que nesta situação de pressão económica, de ameaças internas e externas à 
segurança dos nossos países, sejam do terrorismo, do crime organizado ou cibernético e 
da aparente submersão por uma vaga imparável de emigrantes têm vindo a emergir as 
divisões que numa situação de paz e de desenvolvimento pareciam ter desaparecido. 
Sabe-se hoje que estas questões tiveram um reflexo provavelmente determinante na 
votação do Reino Unido a propósito da saída ou continuação na UE – o Brexit. E este 
processo, nomeadamente a forma como irá decorrer, poderá ter uma influência 
significativa na expressão de outros países.   

Deve ser notado que para a preparação da Cimeira de Bratislava esses diversos grupos 
europeus foram emergindo e fazendo sentir que tinham visões próprias. O Grupo dos 
países do Sul, o Grupo de Visegrado alargado a outros países de leste, o Grupo dos 
países do Norte e o Grupo do Centro.  

O Futuro da Europa. As alternativas 

Podemos considerar diversas alternativas para a Europa. Mas temos sobretudo que 
pensar que não é possível continuar como antes, perante as nuvens carregadas que se 
avizinham. E pelo facto de serem suficientemente diferentes, podemos fixar-nos em três 
cenários para reequacionar o futuro:   

O “Muddling Through”. O conceito filosófico e cultural para uma Europa da paz e do 
desenvolvimento, é antigo e atravessou vários séculos. A sua concretização é, todavia, 
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complexa, sobretudo neste continente da diversidade e dos povos. As guerras do século 
passado e nomeadamente a 2ª GGM foram o motivador próximo que lançou o processo 
de construção europeia. Desde a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 
há 64 anos, à Europa das Comunidades, à Comunidade Económica Europeia, e 
finalmente à União Europeia, o projecto viveu, sobreviveu e aproveitou muitas crises 
para se renovar e continuar. É uma aventura histórica inovadora, pluralista, de abertura e 
construída passo a passo. Que tem trazido a paz, a democracia, e o desenvolvimento a 
este continente atolado em recordações de guerra e de sangue, desde que há memória. 

Mas há que reconhecer que os cidadãos expressam atualmente insatisfações várias.  A 
capacidade de as resolver depende, porém não só das políticas europeias, mas também 
do espaço exterior e do mundo em geral.   

É nestes termos que uma alternativa futura de renovação na continuidade terá que se 
colocar. De ir resolvendo os problemas nas várias áreas em que se manifestam, 
aproveitando para explorar da melhor forma as oportunidades que surjam. E neste 
momento todos sabemos que as dificuldades prioritárias se articulam em 5 áreas. A da 
segurança e do contraterrorismo; da imigração descontrolada e protecção das fronteiras 
externas; das relações com os países do Médio Oriente e da África; do crescimento 
económico; e da maior cooperação para estabilizar as situações de guerra que nos 
cercam.  

A Revisão do quadro da Subsidiariedade. Não é desejável manter uma situação em 
que diariamente os estados nacionalizam as vantagens conseguidas e privatizam na 
União os seus dissabores, mesmo quando sabem que esta não os pode resolver. Esta 
postura enfraquece a União, menoriza o quadro europeu, induz os eleitores a uma visão 
negativa da UE e é apontada por vários observadores como conducente à necessidade de 
se rever a questão da subsidiariedade. 

A questão do novo quadro da subsidiariedade foi discutida a propósito do alargamento, 
mas deve ser constantemente atualizada. Só deve ser da responsabilidade da União o 
que esta poder resolver melhor do que estando nas mãos dos estados.  E este processo 
pode retirar muitos motivos de crítica, bem como colocar cada estado e a UE perante as 
suas obrigações exactas. Por outro lado, tem sido referido que um quadro ajustado de 
subsidiariedade poderia auxiliar no enquadramento do Reino Unido em novos termos e, 
igualmente, ser uma resposta mais satisfatória para os diversos grupos que vão 
emergindo na Europa como referido acima.  

Todavia o processo de revisão do quadro da subsidiariedade poderá constituir uma 
opção arriscada no presente momento de instabilidade.   

A Decomposição da União. Esta é a opção extrema que depende substancialmente das 
ameaças e desafios com que a Europa se irá confrontar no futuro e da forma como reagir 
perante os desafios actuais. Mas que depende igualmente da capacidade da Europa 
promover o bem estar, o emprego e o crescimento económico. Bem como da forma 
como conseguir despertar a ligação com as suas gentes para que garanta a sua 
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sustentação democrática. Hoje é muito baixo o sentido (e voto) a favor da Europa em 
muitos países, a começar pelos fundadores como a França ou a Alemanha.   

A decomposição pode tomar muitas formas e ser provocada por diversas razões 
imponderáveis. Sabemos que o minguado crescimento, a gestão do euro e as relações 
financeiras são uma potente causa, decorrente do facto de ser cada vez menos aceite 
(pelos países do Norte) o socorro dos países a quem apontam práticas de má gestão. A 
decomposição da União pode ir desde uma maior liberdade dos países para saírem (de 
forma planeada) do Euro, da UE, ou apenas de certas políticas, ampliando-se o quadro 
de geometrias variáveis. Pode passar igualmente pela reformulação da região Euro, com 
a saída de um grupo de países para constituírem a zona Euro 2. Ou mesmo, como alguns 
pretendem, pela substituição desta estrutura institucional por uma simples articulação de 
cooperação entre estados soberanos. E não mais que isso. 

As conclusões da Cimeira de Bratislava parecem constituir um primeiro indício de qual 
a será a linha que irá presumivelmente ser trilhada, até onde for possível.  

Antes de mais importa realçar que os 27 (sem o Reino Unido – a primeira vez desde o 
seu acesso) fundaram a sua apreciação da situação em dois postulados fundamentais. 

• De que, só em conjunto, os países da Europa poderão responder a este quadro 
complexo de desafios simultâneos; 

• E de que embora um país tenha decidido sair, a União Europeia continua a ser a 
melhor Instituição para equacionar e materializar a resposta a esta e ás outras 
questões. E, por isso, é considerada a Instituição “indispensável”   

E apresentaram um “road map” respondendo aos 5 desafios acima enunciados, tendo 
um conjunto de ações calendarizadas que serão avaliadas de forma transparente. 
Bratislava foi considerado o início de um processo. Que será continuado por um 
conjunto de iniciativas que no quadro das instituições europeias irão formular outras 
medidas a apresentar em Março de 2017 “a visão de uma UE atractiva em que [as 
pessoas] possam confiar e apoiar”.  

b. O Atlântico 

A Geopolítica trata do exercício do poder político na sua relação com o espaço geográfi-
co, e o espaço “Atlântico”, não sendo apenas um meio de trânsito, é muito determinado 
pelas suas margens, pela sua configuração geográfica, pelos recursos que se podem 
conter nesse espaço, e pelas actividades que nele poderão ter lugar. Por razões práticas 
impostas para a limitação do presente texto, face à finalidade pretendida, não iremos dar 
relevo aos aspectos da Geografia Física, e incidiremos mais na área da decisão política 
ou estratégica. É claro que o elemento histórico, na sua essencialidade, é fundamental 
para a compreensão da situação actual.  

Porém, antes de entrar na consideração destas duas categorias, a realidade e a decisão, 
importa delimitar o espaço. Isto é, dever-se-á considerar o Atlântico como unidade geo-
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política, ou admitir a sua fragmentação, ou a separação entre Atlântico Norte e Atlântico 
Sul? A discussão pode tornar-se complexa, pelo que se assume, à partida, por razões de 
simplificação, que no curto ou médio prazo essa unidade não se irá verificar, apesar da 
previsível intensificação dos fluxos de várias naturezas, no sentido Norte- Sul, e vice-
versa, assim como na relação Este-Oeste e vice-versa, tanto no Atlântico Norte como, 
em especial, no caso do Atlântico Sul; este será um tema para uma outra análise. Nestes 
termos, faz sentido centrar a análise no que é convencionalmente designado por relação 
transatlântica, a começar pela construção europeia do pós guerra e pela participação 
americana nesse objectivo por ter sido uma conjuntura marcante. 

Os Estados Unidos da América (EUA) ficaram indelevelmente ligados à Europa Oci-
dental a partir da Segunda Guerra Mundial, em que contribuíram decisivamente para a 
vitória; a realidade europeia seria hoje completamente diferente se essa vitória não ti-
vesse tido lugar. Nem os europeus, nem os americanos, esquecem esse facto, que repre-
sentou uma afirmação inequívoca de partilha de valores, a vontade da pertença a uma 
mesma Civilização, e que hoje marca a relação entre os dois Continentes. Mas não foi 
só a guerra que cimentou esta ligação; a reconstrução europeia foi também objecto de 
participação americana, em termos económicos e também no campo político, como se 
sabe, e tal facto criou laços de outra natureza que são testados no presente, num quadro 
de cooperação e de competição. Parece-nos importante recordar de forma muitíssimo 
breve os passos fundamentais do percurso europeu e da influência americana neste an-
damento, desde esses tempos até ao presente, porque se nos afiguram determinantes pa-
ra o desenho dum futuro possível. A relação transatlântica do presente, em termos estra-
tégicos, é muito condicionada pelo caminho conjunto percorrido pelas potências de am-
bas as margens do Atlântico Norte. 

No final da guerra a Europa estava exaurida, e a economia continuou estagnada durante, 
pelo menos, os dois anos seguintes. Esta fragilidade não comoveu inicialmente os EUA 
dada a sua tendência histórica para o isolacionismo. Contudo, a situação mudou radical-
mente quando se criou a percepção que aquela fraqueza poderia tornar a Europa vulne-
rável aos avanços da União Soviética, que entretanto se manifestavam tanto no Norte 
como no Sul da Europa, nos planos político e ideológico. Foi a partir desse momento 
que surgiu o Plano Marshall, proposto no Verão de 47 e implementado a partir de Abril 
de 48. A cooperação com a União Soviética que estava a ser pensada pelos EUA, foi de-
finitivamente abandonada a partir do célebre telegrama de Georges Kennan enviado em 
Fevereiro de 46 de Moscovo, onde era chefe de missão, para o Presidente Americano, e 
das suas acções subsequentes no mesmo sentido, isto é, na denúncia do carácter expan-
sivo do regime soviético. Para contrabalançar esta tendência, Kennan propunha, para 
além da tomada de consciência desta realidade que deveria condicionar a política ame-
ricana, a integração europeia como projecto determinante para travar essa expansão. 
Contudo, os países europeus conscientes das suas carências, mas ciosos das suas sobera-
nias, manifestaram uma posição algo ambígua por considerarem que a ajuda, sendo es-
sencial para a sua recuperação, lhes poderia trazer uma situação de dependência. Foi no 
seguimento de intensa negociação que o Plano foi por diante, quando os EUA sublinha-
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ram que a sua execução dependeria das vontades nacionais e que as soberanias não iri-
am ser postas em causa. 

Nas sociedades europeias começaram-se a desenhar-se movimentos de militantes de di-
versas orientações políticas, vindo a constituir em Julho de 47 o Comité Internacional 
dos Movimentos para a Unidade Europeia (Liga Independente de Cooperação Europeia, 
União dos Federalistas Europeus, Movimento da Europa Unida, etc) que apesar das 
forças contraditórias no seu seio, umas, aparentemente com mais força, pugnando por 
uma federação europeia, outras defendendo uma unidade europeia de países soberanos, 
conseguiu pôr de pé um Congresso que viria a ter lugar em Haia em Maio de 1948. Nes-
te Congresso surgiu a ideia de criação do Conselho da Europa, iniciativa de pendor fe-
deralista, para discutir direitos humanos, democracia e Estado de Direito, e no âmbito 
do qual foram criadas diversas comissões; o seu feito mais importante foi a Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos, e a autonomização do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos criado para aplicar aquela Convenção. No período entre a divulgação dos re-
sultados do Congresso e a aprovação dos Estatutos do Conselho da Europa, em Maio de 
49, logo a seguir à assinatura do Tratado do Atlântico Norte, os governos europeus pro-
duziram algumas alterações importantes à ideia inicial, sendo uma delas a de que os re-
presentantes nacionais no Conselho seriam nomeados pelos governos com votação em 
bloco, cerceando assim a intenção federalista. Do ponto de vista político, o Conselho 
não ficou com poderes substantivos. 

Os países europeus procuraram desde sempre manter as respectivas soberanias, embora 
reconhecessem que nenhum deles tinha hegemonia efectiva, condicionando deste modo 
a integração europeia a um processo de interdependência, isto é, com negociação per-
manente entre os Estados e com um processo de decisão sobre questões comuns algo 
complexo; no entanto, tinham necessidade de um apoio externo que lhe permitisse criar 
as bases para o seu próprio desenvolvimento. A relação com os EUA resultou assim de 
uma consciência de necessidade, não só em termos económicos mas também de segu-
rança, dado o sentimento de percepção de ameaça. A presença de um aliado muito mais 
poderoso aliviava a insegurança e permitiria a orientação de esforços mais para o lado 
da vertente económica. Esta situação suscitava no entanto uma vontade de libertação, ou 
de autonomia política, embora limitada pela incapacidade, de facto. Subjacente a este 
estado de ambiguidade existia obviamente uma partilha de valores, os valores da Civi-
lização Ocidental; contudo, os planos dos valores e dos interesses nem sempre estive-
ram sobrepostos, os primeiros orientados para um fim último de sobrevivência, os se-
gundos relativos aos desejos próprios de cada unidade política, e daqui resultava um 
estado de competição, com picos de maior intensidade normalmente escamoteados, 
seguidos de manifestações de intensa cooperação – assim tem sido desde esses tempos. 

 A primeira preocupação dos estados europeus era a reconstrução económica, receando 
no entanto o hipotético desenvolvimento das capacidades potenciais daquele que tinha 
sido seu inimigo no passado muito recente. Subsistia o imperativo do controlo do desen-
volvimento alemão pelas potências europeias continentais. As alianças militares surgi-
ram inicialmente de forma bilateral, ou num âmbito relativamente restrito, em geral mo-
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tivadas por movimentações políticas, até que surgiu a ameaça mais a leste, desvaloriza-
dora da questão alemã, e se alargou o âmbito daquelas alianças, fazendo sempre apelo à 
contribuição militar americana. De facto, o Tratado de Dunquerque em 1947, que foi 
forçado pela situação política em França resultante da demissão do General De Gaulle 
em Janeiro de 46, temendo-se a implantação de um regime comunista, consistia na ga-
rantia de segurança da França dada pelo Reino Unido, na eventualidade de um ataque 
alemão no futuro. Este Tratado não tinha em vista a criação de um bloco europeu oci-
dental, mas tinha por preocupação a manutenção da estabilidade europeia, com enfoque 
no militar. Em 17 de Março de 1948 foi assinado o Tratado de Bruxelas, (Tratado de 
Colaboração Económica, Social e Cultural, e de Defesa Colectiva) que englobou tam-
bém outros Países, contendo uma cláusula de defesa mútua; para além da França e do 
Reino Unido este Tratado envolvia também a Bélgica, o Luxemburgo e a Holanda 

A exclusão da Alemanha do processo europeu não era bem aceite pelos EUA; contudo, 
este Tratado tranquilizava de certa forma os americanos, pela ideia de unidade que ele 
reflectia. Este efeito incremental que se augurava, com o alargamento possível a outros 
Países, foi no entanto interrompido pelo falhanço da Comunidade de Defesa Europeia, 
onde o factor soberania, liderança, desconfiança ou competição, foi o elemento res-
ponsável. Refira-se que esta Comunidade previa inclusivamente a criação de um exér-
cito europeu sob seu controlo, que incluiria as forças alemãs a levantar, donde o acordo 
para o seu rearmamento (que só se veio a verificar depois da entrada da Alemanha para 
a NATO a 9 de Maio de 1955)   

Os anos de 47 e 48 foram determinantes para a definição de posições quanto à futura re-
lação transatlântica, na medida em que se ultrapassaram visões diferentes até à obtenção 
de um consenso. Por exemplo, os EUA eram inicialmente relutantes, ou talvez indife-
rentes, quanto a uma integração europeia e acabaram por se tornar adeptos entusiastas; 
ao contrário, os europeus, não apreciaram muito a ideia de integração e valorizaram as 
suas soberanias. Os EUA propunham uma Europa Ocidental forte, como força de equilí-
brio entre a União Soviética e os EUA; esta ideia de “terceira força”, no sentido de um 
bloco a interpor entre aquelas duas potências, deixou de ser referida, em finais 48, por 
se considerar a sua inviabilidade num prazo razoável, mas voltou a ser ideia fixa desde 
que se iniciou de forma institucional o planeamento de defesa, agora talvez num outro 
sentido, o do pilar europeu. A Alemanha tinha sido o principal problema estratégico eu-
ropeu, até à percepção da ameaça soviética. Em 1948, a União Europeia era uma ideia 
remota, na Europa; só surgiram, um pouco mais tarde, propostas da Holanda e de Itália, 
nesse sentido, sustentadas por forças políticas sectoriais e sem contornos muito bem 
definidos. No Verão de 48 as potências ocidentais de ocupação alemã acordam numa fu-
são e na constituição de um governo alemão, do lado ocidental, dado que a posição so-
viética não permitiu a unificação alemã, ao tempo. As propostas americanas nesse tem-
po não incluíam o estabelecimento de um tratado transatlântico, nem uma organização 
específica para a integração económica europeia; os seus argumentos eram lógicos: para 
as questões de defesa respondia-se com a existência, de facto, de um grande volume de 
forças americanas na Europa, que aí poderiam continuar (um tratado de defesa com os 



57 
 

EUA, além de ser inexequível por força da política do evitar das “entangle alliance”, iria 
prejudicar o processo do Plano Marshall, por desvio de atenção e de recursos) ; para as 
questões económicas havia já a nóvel Organização para a Cooperação Económica Euro-
peia encarregada de gerir o plano Marshall, que poderia muito bem servir de embrião 
para a constituição de uma união europeia. 

Entretanto, os britânicos tomam a iniciativa de convocar americanos e canadianos para 
reuniões secretas tendo em vista um envolvimento sustentado na defesa da Europa, no 
reconhecimento que essa defesa não seria possível só com forças europeias, e de que 
existia uma ameaça real por parte do bloco soviético. Como já se referiu, do lado ameri-
cano havia o obstáculo político. Foi a Resolução de Vandenberg, de Junho de 48, que 
desbloqueou este impasse, ao considerar o conceito de uma aliança para o Atlântico 
Norte, e ao dar abertura para as negociações formais para a elaboração do Tratado do 
Atlântico Norte, a que aderiram inicialmente, para além dos membros do Tratado de 
Bruxelas, o Canadá, os EUA, a Itália, Portugal, a Noruega, a Dinamarca, e a Islândia. É 
preciso notar que no continente europeu existiam, à época, forças políticas que condena-
vam uma organização de defesa ocidental, porque tal opção, segundo os seus argumen-
tos, iria provocar uma intensificação da divisão entre o Ocidente e o Leste. 

É neste contexto, onde já existe um Tratado de segurança europeia de 1948, que todavia 
se reconhece desde logo insuficiente, e uma ligação privilegiada entre os EUA e o Rei-
no Unido, que nasce a Aliança Atlântica em 1949, tendo por objectivo deter o expansio-
nismo soviético, manter a presença americana na Europa e encorajar a integração políti-
ca europeia. A questão precedente era a da resolução do dilema: defesa militar ou recu-
peração económica. A ameaça militar ou política, exigiu esforços nos dois tabuleiros. 
Garantida a continuidade do envolvimento dos EUA e do Canadá na segurança euro-
peia, a potência continental europeia promove a criação da Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço no ano seguinte, que tinha por primeiro objectivo explorar e controlar 
os minérios fundamentais para a produção do armamento militar e para o desenvolvi-
mento de poder, isto é, controlar a produção de armamento da Alemanha, tomando co-
mo grande objectivo fazer com que a “guerra fosse não só impensável como material-
mente impossível, e neutralizar a competição relativa a recursos naturais”. Esta Comu-
nidade, criada pelo Tratado de Paris de 1951, tinha uma organização própria, muito 
complexa (Alta Autoridade com nove membros, oito dos quais designados pelos Es-
tados, uma Assembleia Comum com representantes parlamentares nacionais, um Con-
selho Especial com os Ministros nacionais e um Tribunal de Justiça) que foi objecto de 
ampla discussão, onde os aspectos de soberania e de equilíbrio de poder entre as Nações 
participantes estiveram permanentemente em cima da mesa. Circunscrita inicialmente a 
um número limitado de países (França, Bélgica, RFA, Itália, Holanda e Luxemburgo), 
declarou-se desde logo aberta ao alargamento a outros países da Europa Ocidental. O 
Reino Unido considerou-se imediatamente excluído, por não conceber que uma 
autoridade superior ao Estado (como então se previa) interviesse na sua política mineira.  

Os EUA continuam a fazer pressão para a união europeia, mais por pragmatismo do que 
por convicção política ou estratégica, e propõem a activação do Conselho do Atlântico 
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previsto no Tratado assinado em Abril, como sede de cooperação institucional e de 
ajuda mútua. De facto, em Setembro de 1949 este Conselho reúne pela primeira vez, 
sugerindo-se que a cooperação económica se deveria processar através da Organização 
para a Cooperação Económica Europeia, e a cooperação de segurança através do Trata-
do do Atlântico, embora este pudesse também ser um fórum político e económico. A 
NATO começa efectivamente a fazer planeamento militar a partir da reunião de Lisboa 
de 1952, já depois do início da Guerra da Coreia que fez desviar forças americanas para 
a Ásia Oriental com a missão de conter o avanço comunista, o que reforçou a ideia de 
necessidade de um reforço da defesa da Europa, e que incentivou a inclusão alemã. 

Pelo Segundo Tratado de Bruxelas, assinado em 1954, os europeus entendem que de-
vem construir uma organização própria para a segurança e defesa europeias e cons-
tituem a União da Europa Ocidental (UEO), que integrou, pela primeira vez a República 
Federal Alemã no quadro de segurança europeia, abrindo caminho para a sua inclusão 
na NATO, o que se veio a verificar no ano seguinte. Pretendia-se que a Europa se assu-
misse como entidade própria face aos parceiros do outro lado do Atlântico, como pilar 
europeu da NATO. Contudo, as actividades dessa União ficaram limitadas à consulta 
política e à Investigação, em termos de segurança e defesa, com um peso muito fraco fa-
ce à importância entretanto reconhecida à Aliança Atlântica. A Europa, sentindo-se de-
fendida, centrou os seus objectivos na construção europeia, com privilégio para a ques-
tão de âmbito essencialmente económico e a UEO só viria a “renascer” depois da guerra 
fria, como é sabido.  

Do lado americano havia um forte incentivo, até ao final da década de 40, para a união 
da Europa, com a inclusão da Alemanha, começando pelo lado da economia. Ini-
cialmente discutem se devem considerar apenas os aspectos económicos, mas ao fim de 
um longo debate consideram que a cooperação deveria ser ampliada para incluir tam-
bém os aspectos da defesa. Aos EUA interessava uma unidade europeia que se pudesse 
defender a si própria, aliviando as forças americanas desse encargo. Esta perspectiva 
optimista conduziu ao desejo de libertar a ocupação alemã, mas esta proposta não foi 
seguida pela parte leste, a URSS, donde resultou a criação da República Federal Alemã, 
assim como a continuidade das forças americanas, francesas, britânicas e canadianas em 
território alemão por um período mais alargado.  

O comportamento da União Soviética, como foi dado ver, por exemplo, nas relações 
com os países do leste europeu, logo a seguir à guerra, e na aproximação aos países nór-
dicos, e do Sul, assim como as manifestações de expansão ideológica, em várias partes 
do Mundo, fez criar no Ocidente a percepção de ameaça. A seguir à entrada da Repú-
blica Federal Alemã para a NATO, em 1955, dá-se a constituição do Pacto de Varsóvia. 
Com a existência, de facto, de dois blocos antagónicos, vem a ter início o que se desi-
gnou como guerra fria. Os antecedentes reais desta guerra, resultantes da percepção mú-
tua de ameaça, situaram-se na sua expressão mais aguda na crise de Berlim de 48, 49, 
que os EUA superaram, e daqui resulta uma consciência de maior antagonismo. Esta in-
tervenção foi marcante para o envolvimento posterior dos EUA na defesa da Europa, 
que a partir daí passam a considerar como sua retaguarda ou defesa avançada. Com o 



59 
 

decorrer da guerra, em especial durante a fase da estratégia de resposta flexível, as for-
ças armadas americanas na Europa atingem valores elevados, o que significou um em-
penhamento muito activo por parte dos EUA na defesa do Mundo Ocidental, como 
então se entendeu.  

A NATO enfrentou a sua primeira crise interna no início da década de sessenta, quando 
surgiram dúvidas quanto à força da relação entre os Estados Europeus e os EUA, com a 
mudança americana da estratégia de dissuasão total, ou de retaliação maciça, para dissu-
asão graduada. O general De Gaulle suscitou dúvidas quanto à credibilidade da defesa 
da NATO face a uma possível invasão soviética, e considerou, para além disso, que a 
posição americana correspondia a uma desvalorização da potência francesa, e uma rela-
ção privilegiada com o Reino Unido, em particular quanto à questão nuclear. Neste 
sentido propôs uma direcção tripartida, que não foi entendida pela parte americana, e 
começou a construir uma força nuclear independente, fora do ciclo de planeamento da 
NATO. Em 1959 a França saiu da estrutura militar da NATO e em 1966 todas as forças 
francesas saíram do comando da Aliança. Retornariam ao estatuto inicial só em 2009. 
Entretanto, nesse ano de 59, os EUA instalam na Europa mísseis balísticos de alcance 
intermédio, e no ano seguinte propõem o destacamento de trezentos mísseis Polaris em 
plataformas móveis, proposta que não foi aceite pela França que exigiu participar na 
construção das respectivas cabeças, e portanto o plano foi abandonado, só voltando a ser 
discutido em 63 na configuração naval com meios britânicos e com a participação 
financeira dos EUA e da RFA. 

A crise seguinte, que não chegou a ter desenvolvimento mas que mostra o estado de es-
pírito da época, surgiu em Janeiro de 63 com a proposta de um Tratado que formalizava 
a “entente” franco-germânica e que pretendia ser o embrião de uma nova política euro-
peia, uma possível alternativa à NATO, à Comunidade Europeia, rompendo com a par-
ceria americana/germânica. Esta intenção de ruptura condenava não só a parceria entre 
britânicos e americanos, mas também condenava a aproximação que os EUA estavam a 
fazer à União Soviética para a redução de armas estratégicas nucleares. Contudo, a crise 
“morreu à nascença”, e só aqui se refere para sublinhar algumas das dificuldades verifi-
cadas na relação transatlântica. 

No confronto entre o Ocidente e o Leste, que não resultou em guerra entre as duas su-
perpotências, ou entre a NATO e o Pacto de Varsóvia, a NATO começou por adoptar a 
estratégia da dissuasão nuclear, que correspondia à destruição assegurada, a que se se-
guiu a “détente”, significando esta o levantamento de forças correspondentes às capaci-
dades soviéticas, portanto sem escalada. Contudo, no final da confrontação voltou a ve-
rificar-se uma corrida aos armamentos, ao mesmo tempo que decorriam acções secretas 
de aproximação; a chamada “guerra das estrelas” que consistiu numa demonstração tec-
nológica de anulação do poder nuclear soviético a partir do espaço e de estações e armas 
em terra, foi o exemplo mais evidente desta corrida. Em 79 tem lugar a crise dos mísseis 
nucleares de teatro, que se repete em 83 e 84 com o destacamento de mísseis SS-20 no 
Leste e de Pershing 2 modificados, na frente avançada do teatro europeu. 
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A partir do final da guerra fria, os orçamentos militares da Europa foram substancial-
mente reduzidos, mas o comprometimento das duas partes do Atlântico para a defesa 
europeia e manutenção da paz continuou (em 1991 a Europa participava com 34% da 
despesa total da Aliança, e em 2012 esse valor tinha baixado para cerca de 21%, com 
tendência para o agravamento). O ambiente estratégico mudou, e a NATO, com lideran-
ça americana colocou o enfoque no alargamento, nas parcerias para a paz. Através do 
“Euro Atlantic Parternship Council” procurou-se uma melhoria nas relações entre países 
NATO e não NATO na Europa, e fundou-se um Conselho Consultivo Permanente NA-
TO-RUSSIA. Entretanto, forças NATO entram em acção em vários teatros, em apoio da 
paz, como foi o caso da Bósnia Herzegovina em 1992, no Kosovo em 98, no Afega-
nistão, no Iraque em 2004, no Golfo Adén, na Lìbia em 2011. Muito recentemente a 
situação de segurança alterou-se, forçando à criação de uma força de resposta rápida da 
NATO e mais recentemente ao destacamento de forças para a Polónia, para a Estónia, 
Letónia e Lituânia, e à dotação de arma nuclear de teatro para ser lançada por avião.  

O Atlântico Norte continuou sendo, desde a participação americana nas guerras mundi-
ais na Europa do século XX, um espaço estratégico fundamental que unia os dois Con-
tinentes, face a um inimigo comum, e onde era necessário estabelecer uma posição de 
domínio. 

A experiência passada permite-nos deduzir uma relação euro-atlântica que é essencial-
mente baseada em valores civilizacionais, mas que é também condicionada por um 
exercício de afirmação de poder, e por uma dificuldade em criar uma integração euro-
peia forte que possa contemplar a soberania suficiente para garantir a perenidade dos 
valores nacionais dos países europeus. 

Em todo o caso, o empenhamento americano com forças em território europeu, ao longo 
de toda a história da NATO, dá valor estratégico ao Atlântico, em especial como meio 
para projecção de forças, em segurança. É perfeitamente claro que o domínio do Atlân-
tico é fundamental para a segurança europeia e americana. As circunstâncias mudaram, 
o ambiente estratégico é diferente do ambiente do passado, mas o espírito de cooperação 
mantém-se, na sua essência, e por isso se recorreu ao elemento histórico para justificar 
essa afirmação. A mudança estratégica mais importante resultou da evolução tecnológi-
ca que, de certa forma, desvaloriza relativamente, e não em termos absolutos, a impor-
tância dos pontos de apoio intermédio nos territórios insulares no meio do Atlântico; 
contudo, eles serão sempre indispensáveis em termos de segurança. O reforço rápido da 
Europa, a partir do continente americano, poderá ser efectuado em termos completa-
mente diferentes daqueles que estavam planeados no passado, e isso é fruto do desen-
volvimento tecnológico e da própria natureza futura da guerra, que se espera nunca 
aconteça, mas que será sempre possível. 

Desde longa data -  no pós-guerra e no pós guerra fria -, que as questões de “identidade 
europeia de defesa”, “pilar de defesa europeu”, “burden sharing”, “smart defense” se 
vêm colocando, sem uma solução definitiva, e este ponto é o mais importante das rela-
ções transatlânticas no âmbito da defesa. Existem números muito díspares, entre os 



61 
 

EUA e a EUROPA, em termos de despesa de defesa “per capita”, assim como na quali-
dade dos sistemas de armas e, fundamentalmente na coordenação do emprego dos exis-
tentes. 

Os europeus querem que os EUA reajam, ao mínimo sinal de ameaça visível na Europa, 
ao mesmo tempo que não mostram vontade de afirmação como actor importante e cre-
dível na cena internacional, face às grandes questões de segurança. Os EUA querem que 
os europeus se empenhem mais na sua própria defesa. De facto, os EUA respondem por 
cerca de setenta por cento do orçamento total da Aliança, contribuem com cerca de vin-
te por cento para os “Fundos Comuns NATO” e pressionam os europeus para atribuí-
rem, no mínimo, 2% do seu PIB para a defesa, em que 20% deveriam ser para moderni-
zação, objectivo que poucos países atingem. Os EUA reagiram com rapidez a enviar re-
forços para países de leste europeu como resposta imediata da NATO à crise da Cri-
meia, sem que no entanto tenham desencadeado acções ofensivas, ou defensivas, e 
atribuíram um fundo significativo para aumentar a prontidão das forças de alguns paí-
ses, o que é um sinal de empenhamento americano na Europa. 

Voltando concretamente ao Atlântico. Para além de vector chave na área da defesa, co-
mo espaço de projecção de poder, deveremos ter em conta a sua importância como fonte 
de energia, como fonte de recursos, e como meio de transporte de carga e de pessoas , 
no quadro económico ou comercial. É preciso não esquecer que o comércio constitui um 
elemento fundamental na equação da segurança e defesa. 

Como já foi referido, a geopolítica do Atlântico deverá contemplar a análise de todo o 
espaço marítimo, assim como a geografia das costas, onde o tráfego contacta. Por razões 
comerciais, que para o caso não interessa analisar, a tendência da navegação é a de con-
siderar navios de grande tonelagem a ligar grandes distâncias, com transferência de car-
ga nos portos mais competitivos para navios menores, ou para outros meios de transpor-
te, que fazem a distribuição final, e que garantem a rentabilidade dos grandes navios 
com a disponibilidade de carga no regresso (transhipment). Esta evidência é aqui dita 
apenas para sublinhar a importância da logística marítima na definição de estratégias na-
cionais, sendo a competição portuária um elemento importante. O porto já não é apenas 
considerado, como local de cargas e descargas, mas como nó de redes marítimas ou 
continentais, tanto de transporte de materiais, como de produtos energéticos como é o 
caso do pipeline do petróleo e do gás. Para além dos aspectos financeiros, o trânsito de 
mercadorias, de petróleo e gás, pelo território nacional constitui uma valorização estra-
tégica nacional. A navegação marítima escolhe as suas rotas em conformidade com uma 
série de factores económicos e de segurança; nos primeiros haverá a incluir o comércio, 
em particular a oferta e procura no mercado, assim como os custos envolvidos e a eficá-
cia na transacção das cargas; quanto à segurança, a estabilidade processual e os riscos 
serão os elementos mais importantes. O porto é também um nó do tecido industrial.   

A elevada frequência do tráfego marítimo no Atlântico Norte que não tem diminuído 
em termos absolutos, traz problemas específicos para os Estados ribeirinhos. Em tempo 
de paz a natureza desses problemas diz respeito à protecção da navegação e do ambien-
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te, o que exige disponibilidade de meios para prestar assistência em caso de emergência, 
para exercer fiscalização e para aplicar a penalização em caso de agressões ao ambiente 
ou de incumprimento das leis em vigor. A área da busca e salvamento, assim como a da 
vigilância dos espaços marítimos, constituem áreas de interesse estratégico, desde tem-
po de paz, não só para apoio de meios nacionais como estrangeiros, reforçando por esta 
via o estatuto do Estado, como actor do sistema internacional. Por outro lado, importa 
que os Estados ribeirinhos estejam preparados para combater eventuais actos de pirata-
ria, de contrabando, de tráfico ou de fiscalização de actos ilícitos nas suas áreas de júris-
dição. Em caso de guerra, é evidente que a protecção significa liberdade de navegação e 
salvaguarda do comércio, ou de meios militares numa estratégia de domínio do mar. 

Os recursos existentes no Atlântico Norte, quer sejam recursos vivos ou minerais, re-
querem necessariamente protecção e preservação, de acordo com a legislação internaci-
onal em vigor; nas zonas económicas exclusivas e nas plataformas continentais compete 
aos Estados respectivos proceder à sua detecção, prospecção, exploração, protecção e 
preservação. 

O estádio actual do desenvolvimento tecnológico, em particular na área dos satélites e 
dos sensores, permite a detecção remota em todas as zonas do espectro electromagnéti-
co, em vastas áreas, permitindo a detecção de meios e de acções hostis, ou de situações 
de perigo, com um grau de resolução superior ao de qualquer outro meio. Nestes ter-
mos, as operações em vastas áreas oceânicas, quer para fins civis ou militares, sofreram 
uma alteração profunda a que as entidades responsáveis estarão dando a necessária 
atenção.  

Quanto à matéria de energia, as descobertas de petróleo e de gás na bacia do Atlântico 
nos últimos anos, fizeram com que aqui se concentrassem 90% das reservas oceânicas 
mundiais, que são, por sua vez, cerca de trinta por cento das reservas totais mundiais; 
deve referir-se no entanto que uma parte destas reservas se situa no Atlântico Sul. Por 
outro lado, os EUA, o maior consumidor do Mundo, está em vias de ganhar a sua auto-
nomia energética, o que irá alterar a situação estratégica mundial. É sabido que a EU-
ROPA é dependente de petróleo e gás (de petróleo da RUSSIA, OPEC, NORUEGA e 
Ásia Central; de gás da RÚSSIA, NORUEGA, ARGELIA, NIGÉRIA e QATAR), sen-
do que em algumas destas áreas existe alguma instabilidade potencial, o que recomen-
dará planos de contingência que incluirão necessariamente o Atlântico. 

Um outro elemento a considerar na análise geopolítica será o elemento económico, em 
particular as trocas comerciais. Os EUA e a União Europeia (UE) respondem por quase 
metade do comércio mundial, e muito embora o tráfego marítimo no Atlântico tenha di-
minuído em termos relativos, de 60% do tráfego mundial na década de sessenta do sé-
culo passado para 40% no final do século, em termos quantitativos o volume de merca-
dorias que transita entre as duas costas não tem sofrido alterações significativas nos últi-
mos anos. A UE continua a ser o maior mercado para bens e serviços americanos, e o 
investimento americano na Europa é cerca de cinco vezes mais do que o investimento 
americano em toda a Ásia. 
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A interdependência económica, tanto em trocas comerciais, como em investimento, co-
mo em partilha tecnológica, pode induzir mais estabilidade ou segurança, mas não se 
poderá afirmar que esta relação seja linear. O que é um facto é que os EUA têm desen-
volvido as parcerias económicas como instrumento de reforço da segurança. 

Um aspecto curioso nesta matéria é o facto da primeira potência ter privilegiado a par-
ceria económica, em termos de blocos de países, preterindo assim, de certa forma, a 
visão globalista da Organização Mundial do Comércio. A parceria com a União Euro-
peia, em processo de negociação, envolve aspectos para além da regulação específica do 
comércio como por exemplo o investimento e a inovação. Esta aproximação tem sido 
objecto de debate, com visões contraditórias quanto às suas vantagens.  

O Acordo bilateral entre os EUA e a UE sobre “Transatlantic Open Skies” permite uma 
liberalização na utilização do espaço aéreo entre os dois continentes e dentro de cada 
um deles, e a adopção de um conjunto de medidas para a optimização da operação aérea 
comercial, o que se traduz em benefício económico mútuo de muitos milhões de euros e 
a criação de muitos postos de trabalho. Constitui mais um instrumento para o reforço da 
interdependência. De facto, se olharmos para uma imagem diária do tráfego aéreo mun-
dial verificamos uma mancha na Europa, nos EUA e no Atlântico muito mais carregada 
do que nas outras partes do Mundo. 

Não há qualquer dúvida que, devido ao crescimento dos países asiáticos, e em particular 
da China e da India, que a navegação marítima sofreu um grande incremento no Mar da 
China e no Índico. Para além disso, é nítido o objectivo da China em aumentar o seu 
poder naval, e em garantir posições estratégicas que preocupam os vizinhos, assim co-
mo a potência marítima dominante do Pacifico que são os EUA. Neste sentido, é natural 
que os EUA aumentem o seu foco estratégico nesta região. Contudo, face ao que fica 
dito, a segurança da Europa continua a ser uma primeira prioridade para os EUA, que 
no entanto instam os europeus a investirem muito mais na sua defesa, com o objectivo 
da partilha dos encargos. A frota americana do Atlântico não foi substancialmente alte-
rada e a sua menor presença no mar não significa alteração estratégica fundamental. De 
facto, no Atlântico Norte não são visíveis grandes ameaças no tempo presente; o que 
subsiste é a intensificação de pequenas ameaças, mais subtis ou furtivas, para as quais é 
requerida uma nova estratégia e um novo tipo de meios. 

Desde a extinção do Pacto de Varsóvia que a segurança do Atlântico Norte, incluindo a 
Europa, não é afectada por ameaças convencionais, razão porque algumas forças em 
destacamento avançado foram desactivadas, o que não significa falta de empenhamento 
americano. A situação estratégica na Europa recomenda que para além da dissuasão 
clássica de âmbito global, se insista na prontidão elevada de forças destacadas para as 
zonas de conflito potencial, aptas a uma intervenção imediata contra ataques híbridos, 
para se evitar o “facto consumado” cuja recuperação é muito mais onerosa. Isto é, para 
este tipo de ataque a dissuasão clássica com grande empenhamento de forças pode não 
ser eficaz. Por outro lado, as novas ameaças, traduzidas por agentes e instrumentos 
quase inconspícuos, podem afectar de forma muito significativa a vida das sociedades 
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modernas, criando níveis de insegurança elevados. Este tipo de ameaça também cruza o 
Atlântico, exigindo estratégias e meios próprios para lhes fazer face. Neste âmbito a 
relação transatlântica também deve dar um contributo relevante. 

Os EUA têm vindo a fornecer assistência militar à NATO, em particular aos novos paí-
ses da Aliança, em várias áreas, desde o reequipamento à instrução, no sentido do refor-
ço das capacidades militares. Contudo, ao contrário do que acontecia no passado, as for-
ças nacionais só são transferidas para comando NATO, por solicitação do SACEUR e 
depois de aprovação do Conselho do Atlântico, o que se justifica pela alteração estraté-
gica ocorrida. Isto não impediu que os EUA não continuassem a destacar, por alguns 
períodos de tempo, elementos de grandes unidades terrestres, forças navais e aéreas para 
a Europa, como tem acontecido ultimamente. Para além disso participaram em cerca de 
vinte exercícios NATO ou multinacionais em território europeu, no Atlântico e no Me-
diterrâneo, em 2014 e 2015. A Aliança continua a depender dos EUA em exclusivo para 
capacidades militares específicas, em especial no campo da projecção de forças e do 
nuclear, e na defesa contra mísseis balísticos.  

Por tudo isto, parece razoável concluir que o Atlântico, em termos geopolíticos, sofreu 
as alterações que decorreram dos desequilíbrios mundiais em curso, em particular o fim 
da guerra fria e os desenvolvimentos na Ásia Pacífico. Isto não pode significar que a 
prioridade na defesa da Europa atribuída pelos EUA tenha sido dramaticamente alte-
rada, ou esteja em vias disso. Contudo, a Europa não pode continuar a ser quase total-
mente dependente dos EUA, sendo fundamental um maior empenhamento na sua 
própria defesa, em reforço da sua unidade política e estratégica. 

A última Cimeira da NATO em 2016, em Varsóvia, considerou a Rússia como ameaça 
e concluiu pela tomada de medidas dissuasórias e de defesa para reforçar o flanco Leste, 
ao mesmo tempo que propôs incentivar o diálogo com a Rússia. São cinco, as questões 
estratégicas que a NATO deverá assumir até à Cimeira de 2017, segundo vários analis-
tas. Em primeiro lugar, a NATO deverá ser a plataforma chave para a actualização da 
relação transatlântica, e o primeiro ponto a considerar deverá ser a repartição de esfor-
ços, em especial no investimento para o desenvolvimento das capacidades necessárias 
(burden-sharing). Em segundo lugar a NATO deverá desenvolver uma estratégia que 
permita garantir presença e liberdade de acção nas áreas que actualmente estão dentro 
dos envelopes das actuais armas russas, cujo dispositivo pretende criar zonas de isola-
mento em espaços internacionais ou junto às fronteiras com o Ocidente; trata-se, desde 
logo, numa questão de credibilidade da NATO. Em terceiro lugar, a natureza de conflito 
híbrido que tem vindo a ter lugar por parte da Rússia impõe uma nova política de pron-
tidão das forças e a realização de exercícios em conformidade. Em quarto lugar, a NA-
TO necessita de meios e capacidades sofisticadas no âmbito do “intelligence” e do re-
conhecimento, que permitam um aviso antecipado de operações não cooperativas, evi-
tando os factos consumados, de que os acontecimentos recentes na Ucrânia são exem-
plo. Por último, a NATO necessita de reformular a sua estrutura de comando, mais con-
sentânea com a realidade estratégica actual, para reforço da dissuasão e defesa. 
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Como é óbvio, a definição de todas estas medidas pertence à NATO no seu conjunto, 
onde os EUA têm posição preponderante. 

Do lado da União Europeia, foi decidido aumentar a contribuição para a defesa por to-
dos os Países, em especial nas áreas da prontidão das forças e do investimento, existin-
do a expectativa de como e quando se irá realizar este objectivo. Como sinal positivo, o 
Parlamento Europeu apelou a uma mais estreita colaboração na União Europeia no do-
mínio da defesa, e uma maior cooperação entre forças armadas, aprovando uma propos-
ta da Comissão Europeia para a criação de um quartel general da União Europeia. Resta 
saber até que ponto estas medidas se irão concretizar, na prática, de forma coerente. 

De tudo o que se referiu é legítima a conclusão de que o Atlântico continuará a ser o es-
paço privilegiado para a continuidade dos valores ocidentais, garantindo a ligação entre 
as suas duas margens, a Europa Ocidental e a América do Norte, ultrapassando as ques-
tões momentâneas próprias da relação transatlântica. Esta relação será reforçada se a 
Europa se assumir como grande potência, não só em termos económicos mas também 
no âmbito da segurança e defesa, com capacidade de afirmação correspondente. 

c. O Médio Oriente e o Norte de África 

O Médio Oriente é actualmente uma região de conflitos, onde a violência caótica impe-
ra, com motivações diferentes e cruzadas. Nos tempos mais recentes o actor que mais 
incentiva à violência é o radicalismo islâmico que se propõe a aplicação literal da “sha-
ria” e a reconstituição do Califado, inicialmente concebido como compreendendo os ter-
ritórios actuais do Iraque e da Síria; se tiver sucesso partirá para outras conquistas, dado 
que assume que território que foi muçulmano, nunca o deixará de ser. O seu inimigo é o 
infiel, e por isso a “jiad” é também dirigida contra o Ocidente, e não apenas contra as 
posições moderadas internas, ou seja, os regimes que actualmente exercem o poder po-
lítico nos territórios referidos. A sua filiação religiosa é sunita, o que significa que, em 
princípio, é apoiado pelos regimes que professam a mesma crença e é contra os regimes 
xiitas.  

No plano interno, existe um conflito insurreccional com subtracção das populações aos 
regimes legais e imposição de uma nova lei, onde tem tido um sucesso significativo; no 
plano externo o terrorismo é a modalidade utilizada, sendo de notar todavia uma acção 
de radicalização bem sucedida que se estende aos países europeus. No entanto, a guerra 
não é exclusivamente religiosa, muito embora a motivação religiosa, a mais visível de 
imediato, seja usada para estimular clivagens de outra natureza, numa relação de poder 
que extravasa o âmbito dos actores religiosos, instrumentalizados por outras forças mais 
poderosas. De facto, é o fundamentalismo islâmico a força que maior tensão e violência 
tem provocado nos últimos tempos, invocando exclusividade, retorno às origens e 
ressentimento histórico. Contudo, para além destes actores existem os Estados e as 
coligações de países, com objectivos geopolíticos regionais, muito embora também se 
constituam por afinidade religiosa; mas para além desta afinidade é a questão geopolíti-
ca que está na base da sua formação e que gera conflitualidade.  
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No Médio Oriente existe uma situação singular, no que à violência se refere: no mesmo 
espaço, os rebeldes políticos oposicionistas, apoiados pelo Ocidente, lutam contra o 
regime, para impor a democracia, eventualmente numa extensão da “Primavera Árabe, e 
os “jiadistas” lutam contra os rebeldes e contra o regime para impor a lei islâmica. 
Como se referiu, uma coligação ocidental apoia os rebeldes, e a Rússia e o Irão apoiam 
o regime sírio lutando contra os rebeldes, a Turquia luta contra os curdos e estes lutam 
contra os “jiadistas”, haverá um ou outro País que apoiam clandestinamente os “jiadis-
tas”. Muito próximo, os países árabes, com excepção da Jordânia e do Egipto, são ini-
migos frontais de Israel, que não reconhecem, e que lutam pela sua extinção. De acordo 
com a teoria, uma guerra só pode logicamente prosseguir quando estiver devidamente 
configurada a dicotomia amigo/inimigo, com aliados de um lado e do outro. A questão 
que logicamente aqui se poderá colocar é: até que ponto, ou quando, a teoria poderá ser 
confirmada? A resposta pode corresponder a consequências muito graves, que irão 
extravasar a região. 

Para se compreenderem melhor as relações entre os principais países que constituem o 
espaço que geralmente se designa por Médio Oriente, e a que pertencem 17 países (três 
dos quais não são árabes, e esta será uma das fontes de clivagem), é desejável visitar, de 
forma muito breve, a experiência geracional dos Estados, principalmente, na sequência 
da ocupação otomana e europeia, usando para o efeito uma fita cronológica e com re-
curso a fontes enciclopédicas.  

É necessário ter em mente que o Médio Oriente foi ocupado por vários impérios, desde 
o Império Assírio até três séculos antes de Cristo, ao Império Persa que antecedeu o 
Império Romano, seguindo-se o Império Bizantino. A partir do sétimo século surgiu o 
Império Árabe ou Muçulmano, de forma quase explosiva. A dominância dos árabes 
durou até meados do século onze, com a sua substituição pelos turcos seljúdices. Nos 
séculos onze, doze e treze ocorreram as Cruzadas para a Reconquista da Terra Santa (1ª 
Cruzada em 1095 com a tomada de Jerusalém; pequenos condados cristãos sobrevi-
veram ate 1291); em 1187 o Reino de Jerusalém foi tomado por Saladino, o que não si-
gnifica que a presença cristã tenha aí terminado. Entretanto, o Império Bizantino come-
çou a perder territórios a favor dos turcos otomanos. Estes marcos históricos são com 
frequência invocados pelas correntes radicais, como uma das justificações para a sua 
guerra; a perseguição e extermínio de outros crentes, com especial incidência nos cris-
tãos, é apenas um exemplo do carácter da luta. 

No século quinze os Otomanos, de língua turca e religião islâmica, tomaram Constanti-
nopla e constituíram um Império que englobava parte desta região (a outra parte era do-
minada pelos Safávidas, persas, xiitas), que durou até ao fim da Primeira Guerra Mun-
dial. Com a ajuda dos árabes, na luta contra os otomanos, com a promessa de inde-
pendência que depois lhes foi negada, os ingleses passaram a exercer controlo efectivo 
no Golfo Pérsico. Os franceses controlaram o Líbano e a Síria, e os italianos a Líbia.  
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A partir da década de vinte do século vinte surgiram revoltas para a obtenção das inde-
pendências, por todo o mundo árabe, que foram completamente dominadas pelo Reino 
Unido e pela França. A União Soviética apoiou estas revoluções que, em muitos casos, 
se designavam como revoluções socialistas; em todo o caso, e em face desta circunstân-
cia de fracasso, o socialismo não teve uma aceitação generalizada nesta altura. Em 1922 
o Egipto torna-se nominalmente independente, embora com forte influência inglesa, e 
em 1932 é criado o reino da Arábia Saudita. A seguir à Segunda Grande Guerra suce-
dem-se as independências da Síria e do Líbano (ainda durante a guerra), da Jordânia, do 
Iraque, de Israel. O Plano das Nações Unidas de 1947 divide a Palestina em dois esta-
dos, em que um seria um estado árabe e outro judeu, que os árabes nunca aceitaram, e 
em 1948 tem lugar a guerra dos Estados Árabes contra Israel.  

A descoberta do petróleo, primeiro na Pérsia em 1908, e depois na Arábia Saudita em 
1938, assim como noutros Estados, alterou por completo o equilíbrio estratégico, em 
coincidência com a quebra de poder das potências europeias e o interesse progressivo 
dos Estados Unidos na região. O Reino Unido, a França e a União Soviética saíram do 
Médio Oriente a seguir à Segunda Grande Guerra. O ambiente da Guerra Fria também 
se fez sentir no Médio Oriente com tentativas de influência por parte dos dois blocos, 
em especial do bloco socialista dado que, como se referiu, os Estados Unidos já aqui 
tinham marcado uma posição e a sua influência aumentou com o reforço das alianças 
com a Arábia Saudita, a Jordânia, o Irão e os emiratos no Golfo Pérsico. Neste contexto, 
o resultado da Guerra dos Seis Dias em 1967, entre os Países Árabes (Egipto, Síria e 
Jordânia) e Israel, foi assumido como a falha dos regimes árabes, e constituiu um ponto 
de viragem em que o fundamentalismo islâmico, criado ainda na década de vinte, como 
foi o caso dos Irmãos Muçulmanos no Egipto, começou a preencher de forma muito 
progressiva o vazio político resultante dessa percepção.  

Entretanto ocorre em 1979 a Revolução Iraniana, constituindo-se assim a primeira repú-
blica islâmica, o que conduz a um reforço da aliança entre os Estados Unidos da Améri-
ca e a Arábia Saudita. O Partido Árabe Socialista (que seria socialista só de nome) Baas 
assume o poder no Iraque e na Síria. Em 1980 é desencadeada a guerra entre o Irão e o 
Iraque, numa luta clara pela busca de uma hegemonia de poder na região, mas que não 
teve um desfecho decisivo para além de um reforço de posição por parte do Iraque, 
reforço que nunca se veio a manifestar de forma clara em termos de liderança na região. 

A queda da União Soviética teve um impacto significativo na região, porque diminuiu a 
dependência total do Ocidente em petróleo, com o acesso ao petróleo russo, desacredi-
tou o modelo de desenvolvimento em curso com a economia centralizada, restringiu as 
fontes de crédito, o fornecimento de armamento e a interrupção do apoio diplomático, 
na guerra contra o Ocidente, em particular contra os Estados Unidos da América. Em 
substituição do socialismo, os líderes árabes reforçaram o nacionalismo árabe e o papel 
da Liga dos Países Árabes, que havia sido criada no final da guerra com apenas seis 
membros (Egipto, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Síria e Transjordânia) e actualmente 
tem vinte e dois países (os seis iniciais mais, a Argélia, o Bahrain, as Comores, o Dji-
bouti, o Koweit, a Líbia, a Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, o Qatar, a Somália, o 
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Sudão, a Tunísia, os Emiratos Unidos, e o Iemen), com o objectivo de salvaguardar a in-
dependência e soberania dos Estados Membros. 

A presença americana, solicitada, ou aprovada, pela Arábia Saudita, durante a primeira 
guerra do Golfo, constituiu o alvo fundamental dos fundamentalistas islâmicos do tem-
po presente, designadamente a Al Qaeda que se formou em dissidência com o regime 
saudita, por este não ter aceite o seu apoio na libertação do Koweit. 

Desde 1945 que está em vigor um Acordo em que a Arábia Saudita se compromete a 
fornecer petróleo aos Estados Unidos e estes garantem protecção ao regime saudita, de-
signadamente venda de armamento e levantamento de sistemas de armas. Esta situação 
suscita indignação e revolta junto de actores mais radicais, o que faz com que os Esta-
dos Unidos sejam parte activa nos jogos estratégicos e no equilíbrio de forças no Médio 
Oriente. Parece legítima a dúvida quanto ao envolvimento futuro dos Estados Unidos 
face à sua autonomia energética. 

O papel do Irão neste contexto deve igualmente ser apreciado na perspectiva histórica, 
pelo que nos propomos efectuar um exercício muito simples, com os aspectos mais rele-
vantes que nos ajudem a compreender a situação actual. Os Impérios que ocuparam, de 
forma breve ou mais duradoura, toda a região do Médio Oriente e a que já nos referimos 
de forma muito sintética, exerceram igualmente o seu domínio sobre o Grande Irão. 
Tracemos alguns marcos fundamentais desse domínio, a partir do século sétimo da nos-
sa era. 

O Império Sassânida dominou o Irão durante quatro séculos, entre o século terceiro e o 
século sétimo, e ocupou um território vasto (todo o actual Médio Oriente, mais parte da 
Anatólia e o actual Afeganistão) em que a Civilização Persa foi dominante e florescente, 
repondo o prestígio ancestral e rivalizando com o Império Romano Bizantino. Esta riva-
lidade extremou para uma guerra que Bizâncio venceu; seguiu-se uma guerra civil que 
enfraqueceu definitivamente este Império. No momento desta fraqueza deu-se a invasão 
árabe e a conversão forçada ao islamismo, com o abandono da religião de Zoroastro. O 
Califado Omaída durou até 750 tendo nesta data sido substituído pelo Califado Abassi-
da que durou até 1258. Muitos dos traços da civilização persa clássica foram absorvidos 
pela civilização islâmica, e o Irão manteve ao longo dos séculos a sua identidade primi-
tiva. O Irão foi, de facto, islamizado, mas não sofreu a influência cultural ou política dos 
árabes, antes pelo contrário – o islamismo iraniano, com influências culturais próprias 
foi expandido para outras regiões. O Irão foi de novo reunificado como estado indepen-
dente, depois da libertação de várias regiões políticas, sob a dinastia persa Safávida que 
manteve o islão xiita como religião oficial, embora com a característica laica do Estado 
e com várias lideranças dinásticas ao longo do tempo, a última das quais, a dinastia 
Palevi, durou de 1925 a 1979. Neste período, manteve uma ligação muito estreita com 
os Estados Unidos. Como já se referiu, em 1979, com a revolução iraniana, o Irão pas-
sou a considerar-se como República Islâmica e a América passou a ser o seu primeiro 
inimigo. 
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Do que se acaba de referir, a primeira conclusão a retirar é que uma das potenciais cli-
vagens existentes no Médio Oriente será entre árabes e não árabes, designadamente en-
tre árabes, iranianos e turcos. Em termos geopolíticos, ou de poder, a primeira potência 
é a Turquia, seguida do Irão e da Arábia Saudita. Neste contexto, tem existido uma luta 
pela hegemonia do poder, verificada por exemplo no conflito entre o Iraque e o Irão, 
que acabou com um desgaste das duas potências, tendo daí tirado partido a Arábia Sal-
dita que nessa altura apoiou o Iraque. Uma outra clivagem importante que não tem, 
especificamente, raízes religiosas é a que une alguns países árabes e o Irão, contra Is-
rael. Um outro tipo de rivalidade tem a ver com a natureza ou as famílias das próprias 
monarquias. Na convulsão interna, e também por influência ocidental, muitos países 
perderam muito poder, de facto; é o caso do resultado das Primaveras Árabes, onde o 
factor político foi importante, e no caso mais extremado a derrocada do Iraque e da 
Síria. A Arábia Saudita permanece fiel aos Estados Unidos, tendo apoiado a coligação 
internacional contra o Iraque em 1991, não repetindo esse apoio quando da invasão do 
Iraque em 2003, provavelmente por solidariedade árabe. O Irão apoia actualmente os re-
gimes do Iraque e da Síria, e tem antenas no Líbano através do Hezbollah, aproximan-
do-se assim das fronteiras de Israel. A Rússia apoia o Irão e os regimes do Iraque e da 
Síria, contrariando as forças que, apoiadas pelo Ocidente pretendem derrubar o regime 
sírio. Israel está dependente da política interna americana, e a sua sobrevivência tem si-
do uma questão permanente desde a fundação do Estado. Estes exemplos dão uma ideia 
da fluidez da situação no Médio Oriente, não se podendo prever a consolidação da paz. 
O terrorismo é a forma de guerra do presente, mas é de admitir uma evolução para uma 
guerra moderna, tendo em conta os dois blocos rivais cada vez mais consolidados.  

Conforme já referido, o conflito mais importante na região é o que é motivado pela 
supremacia de poder, em que uma das partes é liderada pela Arábia Saudita, com o 
apoio dos muito pequenos e muito ricos países do Golfo, e a outra parte é liderada pelo 
Irão. Dentro deste grande conflito existem outros que seguem linhas de clivagem de 
ordem religiosa, essencialmente de sunitas contra xiitas. Os apoios às três forças no 
interior da Síria e do Iraque, é confuso, com os EUA a apoiarem os rebeldes sírios, a 
Rússia a apoiar o regime sírio contra os rebeldes e contra o DAESH.  No Iémen está em 
curso uma revolta xiita com apoio externo; a Turquia, absorvida pelo problema curdo, 
apoia a coligação liderada pela Arábia Saudita, embora sem grande envolvimento, 
contra as forças xiitas houthis, apoiadas pelo Irão. Este é outro foco de tensão que 
ameaça os meios navais americanos na área com o disparo de mísseis, em que estas 
forças retaliam com ataques aéreos, e o Irão envia navios de guerra para a região. A 
Turquia, que actualmente parece em transição para uma República Islâmica, não vê com 
bons olhos a vizinhança dum regime xiita, como é o caso da Síria, e está fortemente en-
volvida na libertação de Mossul e de outras cidades controladas pelo Estado Islâmico, 
junto à sua fronteira, por razões de futura composição demográfica das cidades, leia-se 
predominância curda.   

Uma outra região, potencialmente instável, até pela sua proximidade ao Médio Oriente e 
à Europa, e pelo facto de ser ocupada por população árabe, logo sujeita a efeito miméti-
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co da situação na região vizinha, é o Norte de África. De acordo com a definição das 
Nações Unidas, a esta região pertencem Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egipto, Su-
dão e Sara Ocidental. Apesar da sua proximidade física e histórica com o Sul da Europa, 
da África subsariana e Médio Oriente, estes países mantêm uma identidade própria, 
diferente da dos seus vizinhos.  

Marrocos, Argélia e Tunísia constituem uma sub-região designada por Magreb. Nestes 
países existe uma diferenciação entre o Norte, com planícies férteis junto ao mar, e o sul 
essencialmente desértico, o que favorece a criação de clivagens sociais e políticas. 

A Líbia tem os dois centros urbanos principais, Tripoli e Bengazi, separadas pelo gran-
de golfo de Sidra, que rivalizam pela direcção política, sendo que as principais reservas 
de petróleo e gás se situam na região mais a leste. Para além da Líbia, só a Argélia e a 
Tunísia dispõem de reservas energéticas, tornando estes dois primeiros países os mais 
ricos da região (a Argélia é duas vezes mais rica que Marrocos e quatro vezes do que a 
Tunísia). O Sara Ocidental, rico em fosfatos, que Marrocos considera seu território, tem 
constituído motivo de tensão com Argélia. Marrocos e Argélia, dois Estados em compe-
tição, dispõem de sistemas de segurança e defesa desenvolvidos, o que tem feito conter 
possíveis clivagens dentro dos seus territórios e manter um equilíbrio estratégico, ao 
contrário da Tunísia e Líbia que são objecto de perturbação, em especial depois da Pri-
mavera Árabe e da destituição do regime de Kadafi. As forças radicais islâmicas têm 
tido muita dificuldade em se instalar no Norte de África, excepção feita à Líbia actual 
onde existem focos de presença na região mais desértica.  

A Argélia tem uma economia baseada nas fontes de energia, uma população de cerca de 
trinta e oito milhões, em que cerca de setenta por cento tem menos de vinte anos, com 
um desemprego jovem superior a vinte por cento. A situação política actualmente é es-
tável, com um regime centralizado, existindo alguma incerteza quanto ao futuro próxi-
mo, motivada pela crise económica no País e na Europa, e possível tensão social apro-
veitada pelo eventual surgimento de movimentos radicais. A rede de pipelines ligada à 
Europa pode vir a ser motivo de preocupação, em caso de forte instabilidade política, o 
que não é previsível no curto prazo. 

A Líbia, com grandes extensões desérticas tem as suas fronteiras fracamente demarca-
das com seis países, permitindo uma porosidade por onde passam criminosos, trafican-
tes e radicais desestabilizadores, e onde se criam santuários para grupos guerrilheiros 
que actuam nos países vizinhos. Depois da queda do regime de Kadafi criou-se um va-
zio de poder central, e um regresso ao poder local das tribos, com as respectivas milí-
cias, bem armadas e organizadas, que desafiam a autoridade do poder central. A busca 
por uma identidade nacional irá ser um dos maiores desafios do regime político, pas-
sando no entanto pelo fim da rivalidade entre as duas partes do País e pela constituição 
da sua unidade política. 

A Tunísia é o País com menos recursos da região, e a sua economia é essencialmente 
baseada no turismo e no petróleo (cerca de cem mil barris por dia). Foi dos primeiros 
países a serem objecto da Primavera árabe, que em certa medida resultou, dado que se 
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mantiveram as instituições do passado, numa evolução relativamente tranquila, apesar 
dos tumultos e demonstrações contra o estado da governação e a quebra no nível de vida 
que é relativamente elevado para os padrões africanos. 

Marrocos é o País mais estável, politicamente, em toda a região. Apesar das fortes rela-
ções com a Arábia Saudita, os Estados Unidos e a União Europeia, a questão do Sara 
Ocidental afecta a sua política internacional, em especial quanto à pesquisa e exploração 
de petróleo e gás no “offshore”. O risco de infiltração do terrorismo islâmico é o mais 
fraco, em relação aos outros Países, em virtude da sua localização geográfica e da esta-
bilidade e eficiência dos sistemas de segurança e defesa. A política marroquina de ele-
var as condições de vida no Sara Ocidental, a solução política da federação, por um la-
do, e o facto da Argélia não estar a apreciar alguns efeitos negativos da vizinhança do 
Sara Ocidental (contrabando, tráfico de pessoas e drogas, criminalidade), por outro lado, 
estão a contribuir para uma eventual pacificação nesta área. 

A transição de sociedades tradicionais para sociedades modernas, o fundamentalismo is-
lâmico que não convive com tolerância religiosa, e que se torna exclusivista, as lutas 
pelo poder na busca de posições geopolíticas dominantes, as interferências externas, 
serão algumas das razões que explicam a situação de violência no Médio Oriente. Em 
grande parte do Norte de África, embora existam alguns dos elementos referidos, em 
particular a existência de células radicais, a situação está contida, com excepção da 
Líbia, pela capacidade de controlo dos regimes políticos vigentes. 

A situação é no entanto muito fluida, não só pela multiplicidade de motivações e de 
comportamentos, mas também pela natureza frágil das alianças que poderão alterar-se 
em função dos objectivos e interesses de cada uma das partes. 

d. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa foi constituída em 1996 por sete países 
Membros – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe – aos quais se juntaram, mais tarde, em 2002, Timor-Leste após a 
independência e, em 2014, a Guiné Equatorial. A estes Países acrescem, na categoria de 
Observadores Associados, as Ilhas Maurícias (2006), o Senegal (2008) e a Geórgia, o 
Japão, a Namíbia e a Turquia (2014). Para além destes, dezasseis outros Países e 
Regiões demonstraram oficialmente, já, vontade de virem a relacionar-se ou, mesmo, a 
integrem-se na Comunidade que, nos termos dos seus Estatutos conta, também, com 
uma longa lista de Organizações agrupadas na categoria de Observadores Consultivos. 

Assumindo-se como um “foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da 
amizade mútua, da concertação político-diplomática e da cooperação entre os seus 
membros” propõe-se representar mais de duzentos e cinquenta milhões de pessoas 
distribuídas por quatro Continentes e com acesso a três Oceanos. O conteúdo do seu 
núcleo pioneiro, associado à abertura e vocação universalistas, estendidas ao Mundo 
como um todo, confere-lhe a flexibilidade indispensável para gerar soluções de 
geometria variável projectáveis construtivamente em diversas regiões do Mundo.  
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Os objectivos gerais que intenta prosseguir são: 

- Uma actuação em matéria de relações internacionais que contribua, nomeadamente 
para o reforço da sua presença nos fora internacionais 

- O desenvolvimento de programas e projectos, designadamente nos domínios da 
educação, da saúde, da ciência e tecnologia, da defesa, da agricultura, da administração 
pública, das comunicações, da justiça, da segurança pública, da cultura, do desporto e da 
comunicação social 

- Através do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, promover a língua 
portuguesa 

Para uma análise racional e descomprometida desta Organização afigura-se ser 
fundamental procurar dentre os interesses vitais conhecidos dos seus Países Membros, 
aqueles que poderão coincidir numa afirmação útil da Comunidade. 

Numa breve síntese, poder-se-ão perspectivar áreas com inquestionável interesse 
político e estratégico, onde se afigura ser possível encontrar uma base suficiente de 
convergência de interesses. Assim: 

- Parece ser razoável admitir que a todos interessará a intensificação das trocas 
comerciais em complementaridade, a permuta de saberes, de informação e de 
tecnologias que promovam o investimento em infra-estruturas produtivas ajustadas ao 
desenvolvimento sustentado das respectivas sociedades e a competitividade das suas 
economias. Aqui, dadas as capacidades e as carências existentes, a saúde, os transportes 
e as comunicações, os portos, o turismo, as pescas, a agricultura, a extensão e 
diversificação das fileiras produtivas poderão ser, entre outras, áreas a merecer atenção 
sempre na perspectiva de sinergias a alcançar, em livre concorrência, em mercados mais 
amplos. 

- A educação, área sem dúvida prioritária para todos, alicerce de toda e qualquer política 
pública e estruturante de uma simbiose cultural, a um tempo respeitadora das diferenças 
e aglutinadora no descortinar do interesse comum, abre um vasto leque de 
oportunidades de cooperação a promover, designadamente, através do Instituto 
Internacional da Língua Portuguesa, em íntima ligação, nos Estados Membros e nos 
Observadores Associados e Consultivos, com os diversos níveis das estruturas de ensino 
e empresariais. 

- Num ambiente de grande incerteza na segurança, onde avultam ameaças, como o 
narco-tráfego, a pirataria e o terrorismo, que a todos poem em risco, a segurança e a 
defesa, indissociáveis nas suas componentes interna e externa, será, certamente, uma 
preocupação comum e, como tal, uma vasta área de interesse. Para além dos programas 
de cooperação militar e policial já em curso, com relevo para as trocas de experiências 
nas áreas da instrução e do ensino e do treino operacional de forças conjuntas, julga-se 
fazer sentido explorar outras vertentes. Sem prejuízo dos interesses soberanos de cada 
Estado, emergem as iniciativas que possam alcançar sinergias com carácter prático, quer 
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na afirmação regional de cada um, quer na demonstração da capacidade útil da 
Comunidade em proveito dos esforços de segurança cooperativa internacionalmente 
desenvolvidos para assegurar a paz. Um desenvolvimento progressivo, de âmbitos 
genético estrutural e operacional, de um embrião modular de uma capacidade militar 
conjunta, com expressão combinada, capaz de se constituir como imagem positiva de 
uma capacidade, poderá ser, certamente, um instrumento positivo para a afirmação da 
Comunidade. 

Uma vez que dos nove Países Membros da CPLP, seis se situam na bacia do Atlântico 
Sul e um no Atlântico Norte, é oportuna uma referência especial a esta circunstância 
que, nas perspectivas geopolítica e geoestratégica, avulta como um importante 
denominador comum da Comunidade. 

Sobre os cinco Oceanos que constituem a componente fundamental do sistema 
circulatório sobre o qual assenta a economia mundial (o tráfego marítimo teve um 
incremento de sessenta por cento entre 1992 e 2002) flui o poder aeronaval da potência 
marítima dominante – os EUA. Este poder alicerçado no “ecúmene” estatal norte-
americano, apoia-se, fortemente, em bases terrestres judiciosamente espalhadas pelo 
Mundo propiciadas por uma vasta malha de Alianças e Acordos. Dentre os Oceanos que 
cobrem cerca de setenta e cinco por cento do Globo Terrestre, o Atlântico, limitado 
pelos Continentes Europeu e Africano a Oriente, pelo Continente Americano a Ocidente 
e a Norte e Sul pelos Oceanos que circundam as regiões Polares, é o segundo maior 
Oceano, estendendo-se por cerca de um quinto da superfície do Globo. A análise do 
tráfego marítimo mundial que cruza este Oceano permite retirar duas conclusões: 

- A maioria de rotas de comércio utiliza o Atlântico Norte, pondo em relevo as 
passagens do Panamá e do Suez. 

- Não é despiciendo o tráfego que se estende pelo Atlântico Sul emergindo aqui a 
importância da rota do Cabo. 

No que ao tráfego aéreo diz respeito, é possível delimitar, no Atlântico, uma zona onde 
é verificável uma maior densidade de rotas, a qual configura um triângulo com os 
vértices apoiados sobre a costa Oriental dos EUA, o Norte da Europa e a costa do 
Brasil. 

O peso estratégico do Atlântico ressalta como evidente quando olhamos a sua cobertura 
por estruturas de segurança tão diversas como: 

- Os quatro Comandos Estratégicos Conjuntos Norte-Americanos (USNORTHCOM, 
USSOUTHCOM, USAFRICOM e US CENTCOM) que o repartem por quatro áreas 
genericamente definidas por um limite Norte – Sul na região central do Oceano e por 
um limite Oeste – Este sobre o Trópico de Câncer 

- A Segunda, a Quarta e a Sexta Esquadras Norte-Americanas que o repartem em três 
áreas - a metade Oriental para a sexta e a metade Ocidental repartida pelo Trópico de 
Câncer entre a Segunda a Norte e a Quarta a Sul  
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- A OTAN a Norte do Trópico de Câncer 

- A Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul que, com origem numa iniciativa do 
Brasil, inclui, desde 1986, vinte e quatro países ribeirinhos. 

Neste enquadramento, os Países Membros da CPLP e a CPLP no seu conjunto, avultam 
como instrumentais para o estreitamento de laços na estruturação da segurança no 
Atlântico Sul (não importa em que arranjos) e para a conveniente coordenação com a 
OTAN, sempre que esteja em jogo a segurança do Atlântico como um todo.  

e. Os Desafios e Ameaças  

O desafio deve ser entendido como uma dificuldade que se tem que enfrentar e superar, 
no prosseguimento de uma dada linha de acção. De acordo com o imperativo moral, o 
ponto final da acção deverá ser a paz e o desenvolvimento, entendendo-se este como 
realização individual ou colectiva, em todas as suas dimensões. O desafio distingue-se 
da oportunidade na medida em que esta consiste na exploração de vias que são proporci-
onadas para o prosseguimento de linhas de acção de um determinado actor; são portas 
que se abrem e não barreiras que se tenham que ultrapassar. 

Neste capítulo, em particular, o campo de análise será o contexto mundial, segundo a 
perspectiva geopolítica, de acordo com o que ficou descrito nos capítulos anteriores, não 
se contemplando nenhum actor em particular, mas sim a generalidade dos actores. Os 
problemas que a Humanidade enfrenta deverão ser resolvidos com a participação de to-
dos os seus membros, sejam cidadãos, colectividades ou sociedades políticas, embora o 
grau de responsabilização deva ser, de certo modo, proporcional ao lugar que cada actor 
ocupa na escala de poder. Tal não significa que todos os actores tenham a mesma visão 
sobre o ambiente que a todos envolve; no caso presente, a perspectiva que se adopta é a 
ocidental, sem relativismos nem dogmatismos ou exclusivismos. Num outro capítulo 
trataremos especificamente do caso português. 

A condição prévia para a obtenção da paz, num quadro de liberdade que não cerceie as 
iniciativas legítimas dos actores, nem ignore as suas responsabilidades institucionais, é a 
garantia do estado de equilíbrio do sistema internacional e a competência na governança 
legítima das unidades políticas. Este objectivo obtém-se pela constituição e consolida-
ção de uma Ordem Internacional que se pode considerar como um quadro balizado por 
valores e princípios éticos, por direitos e deveres, por comportamentos dentro de um de-
terminado padrão, aceites pela generalidade da comunidade internacional, dentro do 
qual é possível criar espaços de liberdade. A Ordem foi estabelecida por um conjunto de 
acções de poder ou de força, num dado momento histórico, e é susceptível de evolução 
à medida da dinâmica do Mundo; contudo, tal como no seu estabelecimento, a mudança 
radical da Ordem é sempre acompanhada por uma acção de força, ou por uma manifes-
tação de poder.  

A governança de cada sociedade política assenta fundamentalmente num processo que 
se considere legítimo, eficaz e transparente. A onda de populismo que se verifica actual-
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mente, com aparente fundamento ou aproveitamento abusivo da democracia, deverá ser 
temperada com uma demonstração de mérito e um julgamento institucional, para além 
da garantia de genuinidade da expressão da vontade colectiva. É a política que condicio-
na, em grande medida, a vida dos cidadãos, que lhe limita os espaços; a forma como as 
decisões políticas são tomadas, numa lógica de facção, e não de interesse geral, deturpa 
o verdadeiro sentido da democracia. O grande desafio, neste âmbito, deverá ser o de 
melhorar o processo democrático, no sentido de o tornar mais racional.(transparente?) 

A quase totalidade dos conflitos violentos da actualidade tem origem no interior de 
espaços onde se verificou um vazio de poder central legítimo, uma degradação de con-
dições de bem estar atribuível ao regime, um choque de legitimidades de natureza cultu-
ral ou de pertença a um colectivo, e uma ausência de tolerância quanto às crenças, ati-
tudes e comportamentos do Outro. Recuperar esta situação que actualmente afecta o 
Mundo é uma tarefa ciclópica que deverá ser entendida num quadro realista, dado que 
as visões idealistas, sendo desejáveis, não resolvem por si só os problemas principais 
que afectam a construção da paz, como a experiência histórica tem demonstrado. O 
facto de actualmente a predominância do conflito ser de âmbito interno, não significa 
que se deva descurar a possibilidade da sua ocorrência entre unidades políticas. As mo-
vimentações estratégicas de grandes e médias potências que actualmente se verificam, 
de forma provocatória ou na busca de uma posição que essas potências entendem ser a 
sua na escala de poder ou, pura e simplesmente, na defesa de interesses e valores que 
julgam ser legítimos, podem provocar situações de insegurança em várias regiões do 
Mundo. A situação de multipolaridade que actualmente se aparenta, mas que na reali-
dade o não é, favorece o conflito e dificulta a sua contenção.   

Gerir as situações de instabilidade, de insegurança, de dependência transitória ou de 
interdependência deficiente, num ambiente pacífico, onde se espera que cada unidade 
política tenha a ambição de definir e realizar os seus próprios interesses, potencialmente 
divergentes, constituirá o maior desafio da Humanidade. As acções humanitárias deve-
rão ser assumidas como resposta a situações extremas, de urgência, no pressuposto que 
não poderão ser consideradas como um instrumento de resposta continuada; a criação de 
condições que propiciem aos vários actores a realização dos seus objectivos legítimos e 
a expressão da sua vontade, deverá constituir o lema do conjunto das organizações mun-
diais. Contudo, a convergência de vontades tem limites, e não será de esperar que o 
consenso, ou a resolução pacífica de conflitos, seja sempre possível. É preciso notar 
que, nesta senda, a força institucional poderá vir a constituir elemento fundamental, e 
será necessário definir antecipadamente, de forma muito clara, os termos do seu 
emprego. 

Conforme já se referiu, num outro capítulo deste documento, a não identificação e reso-
lução da questão ambiental, em sentido lato, pode provocar consequências sensíveis pa-
ra o equilíbrio mundial; em particular, a alteração climática será responsável por uma 
parte significativa dos problemas da desertificação, da pobreza extrema, da falta de 
água, das convulsões sociais, das pandemias, entre outros. Estas situações podem tor-
nar-se a origem de violência anárquica ou política, a nível local ou regional, e de deslo-
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cações maciças de populações na busca de melhores condições de vida ou em fuga da 
violência. 

As migrações forçadas podem ter efeitos diversos, no curto ou no longo prazo, designa-
damente os acessos às facilidades sociais para a sobrevivência, as perturbações da or-
dem pública, a integração na sociedade, e em particular no mercado do trabalho, as 
prestações sociais, entre outros. No longo prazo podem provocar mudanças significa-
tivas na estrutura social e cultural, em especial nas sociedades receptoras envelhecidas. 
As migrações em massa constituem, regra geral, um choque de culturas e de crenças, 
exigindo programas de integração adequados cujo sucesso poderá traduzir-se em reforço 
da paz, ou a situações de insegurança muito graves em caso de insucesso. 

Conforme se refere noutro capítulo, a insuficiência na produção e distribuição de ener-
gia força à constituição de mega cidades, e a uma acelerada urbanização, com os efeitos 
conhecidos, designadamente a desertificação, a redução da produção agrícola, a degra-
dação do ambiente natural, entre outros. 

As situações descritas provocam alterações nos níveis de segurança, impondo-se, por-
tanto uma estratégia de prevenção e a dotação de meios apropriados para o caso mais 
grave de violência, em caso de falha da prevenção. 

Quando os valores se chocam, e quando existem situações de assimetria de forças, a 
parte mais fraca poderá recorrer a formas não convencionais de guerra, sendo relevante 
o caso do terrorismo. 

O terrorismo tem sido um fenómeno recorrente ao longo da História da Humanidade, 
embora se tenha apresentado segundo estratégias e tácticas diferentes, consoante as épo-
cas e as conjunturas. Duma forma geral podemos dizer que consiste num acto de violên-
cia, com impacte psicológico e material muito importante, fora do quadro regulado do 
combate convencional, o que significa que não é influenciado por constrangimentos éti-
cos ou morais, quanto ao grau de violência e à natureza ou tipo do alvo. O objectivo fi-
nal é o de instalar um estado de terror onde antes existia concórdia, para daí extrair re-
sultados, através da intimidação e do medo, como seja por exemplo exercer influência 
no processo de decisão ou na atitude do opositor a seu favor, ou produzir desgaste des-
truindo capacidades, incluindo a morte de civis, ou pura e simplesmente causando pâni-
co. Nos últimos tempos sofreu um grande incremento, ao ponto de se considerar como 
tendo dimensão global; de facto, têm-se verificado actos terroristas em todas as partes 
do Mundo, com formas ou técnicas muito semelhantes, embora com motivações ligeira-
mente diferentes, ditadas pelos contextos onde ocorrem. Nesta perspectiva, face à inten-
sidade, frequência, generalização e impacte, parece que poderemos estar envolvidos nu-
ma “Guerra contra o Terror”, embora de contornos diferentes dos ditados pelo Presi-
dente Americano na sequência dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001, e não 
apenas num somatório de operações contra terroristas. Como iremos tentar demonstrar 
este ponto é de extrema importância no contexto actual. 
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Se assumirmos que estamos numa guerra generalizada, em que a Civilização Ocidental 
pode não sair vencedora, de forma clara, a avaliar pela sua impotência na resolução do 
problema, e pelo pânico social de facto instalado na sequência de actos terroristas, im-
porta ter em consideração que, ao longo da História, foram as diversas formas de fazer a 
guerra que determinaram a configuração ou organização das sociedades políticas. Daqui 
se infere a pertinência da interrogação sobre se de facto, sem nos darmos conta disso, 
não estaremos numa fase de transição do Estado Nação, ou da Nação Estado (mas sem-
pre o Estado), para uma outra forma de organização da sociedade política, ou se, assu-
mindo eventualmente que este processo já está numa marcha avançada, não deveremos 
pensar na possibilidade de uma síntese ou evolução de um “Estado Mercado” (segundo 
a terminologia usada por alguns autores) com os elementos fundamentais do Estado Na-
ção. Ou se não estaremos ameaçados pelo surgimento do Estado Teocrático. Isto é, ad-
mitindo que o valor da Nação, com tudo o que isso implica, irá sobreviver a todas as he-
catombes políticas, impõe-se saber de que forma poderemos introduzir “melhoramen-
tos” na forma do Estado Nação actual, incorporando alguns elementos impostos pela 
realidade do Estado Mercado, em vez de substituir uma pela outra como alguns pensa-
dores pretendem sugerir. Será possível vencer a guerra contra o Terror no enquadra-
mento do Estado Mercado e de algumas leis e princípios do sistema internacional vigen-
te? Esta irá ser a questão a tratar com base no estado da arte do terrorismo actual e das 
perspectivas quanto à sua evolução possível. O Estado Mercado, figura pós-moderna, é 
caracterizado por maximizar as oportunidades e possibilidades dos cidadãos em vez de 
constituir instrumento do bem – estar nacional (a função de bem estar tradicionalmente 
atribuída ao Estado deixaria de ser relevante); por depender dos mercados internacionais 
de capital; por estar muito condicionado pelas multinacionais e pelos órgãos de co-
municação social; por uma fraca capacidade de regulação dos mercados; por se orientar 
muito mais por princípios liberais do que por valores nacionais; por ser muito influenci-
ado pela rede onde está inserido; por limitações nos objectivos de segurança e justiça. 
Contudo, a mais distinta característica do Estado Mercado é a sua incapacidade progres-
siva em exercer o monopólio dos meios de violência, e no recurso a entidades estranhas 
às forças militares para o exercício de algumas funções de segurança, como “outsour-
cing”. 

Por razões de enquadramento, parece ser importante caracterizar alguns aspectos do 
terrorismo actual, que é global, em rede, descentralizado, usando armas de destruição 
tecnologicamente evoluídas, tendencialmente mais letais e com baixas civis muito mais 
elevadas. O terrorismo actual tem fontes de financiamento muito mais poderosas e ex-
plora os mecanismos que as sociedades civis têm ao dispor dos seus cidadãos, das mais 
variadas naturezas, desde transferências bancárias em rede, comunicações, até sistemas 
de transportes entre outros. Para além da evolução dos meios, das técnicas e dos objec-
tivos, houve uma grande evolução no terrorismo nos últimos tempos, em termos de mo-
tivação, no sentido em que passou de problemas ou causas locais ou pontuais para uma 
causa global. O percurso da al Qaeda e das organizações que se lhe seguiram é paradi-
gmático: de uma luta de libertação nacional no Afeganistão contra a ocupação soviética, 
passou para o ataque feroz contra a presença americana na Arábia Saudita (onde bin La-
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dden se tinha ido oferecer para combater com os seus vinte oito mil homens contra o 
Iraque face à ocupação do Kuweit, oferta que não foi aceite), ou em qualquer parte do 
mundo muçulmano, e finalmente na luta global pela criação de um califado global. A al 
Qaeda no seu início tinha dois objectivos diferentes, a derrota dos Estados Unidos, pros-
seguido pelo seu líder inicial, e a libertação do Egipto do regime secular que o governa-
va, com a implementação da lei islâmica, prosseguido pelo vice líder; para o alcance 
destes dois objectivos que tinham em comum a defesa da lei islâmica, utilizavam-se as 
mesmas técnicas e os mesmos meios. Nesta luta a al Qaeda conseguiu congregar várias 
organizações, por todo o Mundo, que operavam de forma descoordenada, passando a ser 
considerada como fonte de princípios e de doutrina, dando ideia de uma grande unidade 
e de uma força global. Uma das organizações que viria a suplantar, na visão mediática 
ocidental, a própria al Qaeda é o denominado DAESH (Estado Islâmico do Iraque e da 
Síria, ou do Iraque e do Levante), com uma área de aplicação diferente, na medida em 
que se bate por um califado mais restrito e que procura a sua implantação numa região 
geográfica mais circunscrita (a al Qaeda foi sempre contra a luta pela criação de califa-
dos regionais, e nesta medida não apoiou, por exemplo, a luta dos palestinianos por te-
rem objectivos restritos); esta organização é mais orientada para o plano interno, procu-
rando eliminar as potenciais forças que se oponham à aplicação da sharia, o que não 
impede que desencadeie acções no exterior (de recrutamento e de violência). Embora 
sendo duas visões diferentes, uma orientada para o global ou para o exterior, outra vira-
da para a obtenção de poder político e religioso para transformar um País ou um peque-
no conjunto de países num califado islâmico, o seu “modus operandi” é semelhante; isto 
não significa que ao seguir este propósito interno deixe de praticar acções no exterior 
desse espaço mas, segundo o que se deduz das suas práticas, elas têm como alvo os paí-
ses exteriores que se oponham à sua vitória final.  

Como já se referiu, o novo terrorismo tornou-se muito mais letal, as baixas produzidas 
nos países ou alvos ocidentais com as suas acções subiram acentuadamente a partir de 
2003 (de cerca de 8500, a mais de 25000 em 2006, entre mortos e feridos; em 2010 sete 
mil e quinhentos mortos; em 2012, quinze mil e quinhentos mortos; em 2013 dezoito 
mil mortos; no total sessenta países afectados). Com a informação actual, tudo indica 
que esta tendência se irá agravar, podendo assumir proporções alarmantes, em especial 
se pensarmos na possível utilização de armas de destruição maciça. Vale a pena lembrar 
que estes números não são comparáveis com as centenas de milhares de baixas que ac-
tualmente ocorrem em determinadas zonas de conflito, embora nesses locais a tolerância 
às baixas seja muito maior, dado o valor que aqui se atribui à vida e às infra estruturas 
sociais seculares ou de credos diferentes. Inicialmente, o terrorismo pretendia que “mui-
tas pessoas vissem os resultados das suas acções, mas que não morresse muita gente”, e 
isto tinha a ver com aspectos de propaganda – a par da intimidação pretendiam captar a 
aderência das pessoas à sua causa, e manter a coesão dos seus próprios grupos. O grau 
de violência era modulado de acordo com a opinião pública e as reacções negativas do 
sistema internacional e das autoridades nacionais; os alvos eram selectivos, em confor-
midade com o tipo de mensagem que se pretendia transmitir. O que se tem verificado 
ultimamente é que os ataques terroristas são concebidos para matar o maior número de 
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pessoas, indiscriminadamente; são normalmente efectuados contra vários alvos civis e 
públicos, em simultâneo, para obterem efeitos conjugados de natureza psicológica e 
material (muitos mortos e a impressionar muito mais gente); no interior são praticados 
actos de grande barbárie transmitidos pela comunicação social para castigo dos infiéis. 
A al Qaeda adquiriu um protagonismo excepcional, relativamente a outras organizações 
terroristas, em especial a partir de 2001, servindo como umbrela para estas organiza-
ções, mesmo que tenham objectivos não coincidentes, como já referimos; de acordo 
com dados disponíveis por muitos autores, aquela organização, embora muito fluida 
(não existe uma estrutura formal, hierárquica, como havia no passado), descentralizada, 
em rede, com células autónomas, recorrendo a “outsourcing” para a execução, é a que 
dispõe da infra - estrutura de planeamento e de execução mais sofisticada, do armamen-
to mais evoluído, de melhores facilidades de treino, dos meios financeiros mais eleva-
dos, e do melhor domínio das tecnologias, e a que possui a doutrina táctica e ideológica 
mais consistente de acordo com os fins que preconiza. O que é comum à pluralidade de 
grupos actuais, em todo o Mundo, é a hostilidade ao Ocidente e em particular aos Esta-
dos Unidos e seus aliados. As ferramentas da sociedade de informação são utilizadas pe-
las organizações terroristas para efeitos administrativos de apoio, de coordenação de 
operações, de recrutamento de potenciais membros, de divulgação de directivas, e tam-
bém de “intelligence” para obtenção de dados dos alvos potenciais. O objectivo final do 
radicalismo islâmico é a vitória da guerra global para restaurar a grande nação islâmica, 
sem fronteiras nem nacionalismos, e a Internet é o instrumento fundamental para criar 
essa “Uma” (comunidade) virtual. A frequência com que estão ocorrendo actos terroris-
tas, a possibilidade de utilização de armas cada vez mais potentes, incluindo armas de 
destruição maciça, a incerteza quanto às tácticas a utilizar e quanto aos alvos escolhidos, 
tudo isto faz com que se crie a percepção de insegurança no Ocidente que poderá con-
duzir a modificações profundas na forma de vida actual – o paradoxo do presente é que 
considerando-se a globalização com factor de contenção da guerra clássica, e mesmo da 
guerra interna, é esse próprio fenómeno que facilita a ocorrência da violência simbólica 
ou real praticada pelo terrorismo, com baixas que poderão vir a aproximar-se dos valo-
res das guerras modernas. “O terrorismo do presente surgiu do lado inferior da globalza-
ção. Torna-se actualmente aparente que a abertura no sistema internacional, tanto eco-
nómica como politica, teve como consequência que determinadas coisas ficaram fora de 
controlo. O resultado da globalização foi a tentativa de redução de poder dos Estados, o 
movimento de capital e de pessoas e a abertura de fronteiras. Este facto criou novas 
oportunidades para quem queira produzir danos na ordem estabelecida” (Philip Bobbit, 
Terror and Consent,2008). Existe uma incompatibilidade entre o califado global e o sis-
tema de direitos humanos proposto pelo Ocidente; nesse sentido, é objectivo do terro-
rismo criar um estado de terror como alternativa à ordem global, até que esta aceite a 
constituição do califado nos seus próprios termos, como nova ordem. 

Na sua declaração de guerra, o líder da al Qaeda apresentou o que entendeu ser a sua 
justificação, segundo vários planos. Desde logo e como matéria de fundo a libertação da 
opressão que o Ocidente exerce sobre o coração do Islão, desde as Cruzadas e a consti-
tuição de uma colónia no território do Islão no século treze, à criação pelos ingleses de 
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um Estado sionista a seguir à Grande Guerra, ao apoio dos americanos ao Estado de Is-
rael, e à ocupação militar consentida pela Arábia Saudita. Em particular, o Ocidente 
apoia Estados corruptos que se dizem muçulmanos mas que não seguem a sharia, proce-
de à espoliação dos recursos petrolíferos da terra do Islão, impede pela força a eleição 
de líderes muçulmanos que defendem a sharia, é indiferente perante o sofrimento de 
muçulmanos em vários países, destrói regimes islâmicos fundamentalistas, e actua com 
violência contra forças islamitas que pretendem a libertação do povo muçulmano às 
mãos de regimes ditatoriais. Face a esta situação é dever moral de cada muçulmano lan-
çar a “jiad “contra estas forças, designadamente lançar ataques indiscriminados contra 
civis americanos e seus aliados. A racional para esta forma de actuar é dada textualmen-
te pelo mesmo líder: “…. O povo americano ao escolher o seu governo através do voto 
democrático, escolheu, consentiu e afirmou o seu apoio para a opressão dos palestinia-
nos pelos israelitas….. os exércitos que ocupam a nossa terra no Golfo Arábico, as fro-
tas que asseguram o bloqueio e a ocupação do Iraque…. (Portanto, o povo americano é 
aquele que sustenta os ataques contra nós, na medida em que apoia os orçamentos apro-
vados pelos candidatos que elege)”. “ A maximização das oportunidades pelos indivídu-
os só podem ser realizadas com a utilização das ferramentas que Deus lhes atribui para a 
sua realização, isto é, oportunidades para viver de acordo com a sharia, que os Ociden-
tais negam aos muçulmanos…. Deixem-nos em paz, ou esperem por nós em Nova 
Iorque ou Washington!”. Para além destes argumentos, um outro ainda mais agressivo, 
diz respeito à invocação de um princípio segundo o qual a terra que foi do Islão nunca 
mais o deixará de o ser.  

Conforme se referiu, e agora se volta a sublinhar, é a incerteza quanto ao momento do 
ataque, quanto à sua intensidade, quanto aos meios, quanto aos alvos designados, que 
obriga a que se considere esta ameaça como de extrema gravidade, em contraponto com 
as vulnerabilidades das sociedades ocidentais na actualidade. 

Estes são os desafios, os riscos e ameaças que a sociedade ocidental deverá ser capaz de 
enfrentar. 

5. Portugal 

a. Os Riscos e Ameaças 

Sem dúvida que as dinâmicas do contexto internacional, bem como as posturas 
estratégicas dos actores principais que caracterizamos ao longo do texto, permitem 
antever alguns dos riscos com que nos poderemos confrontar, ou seja, permitem 
caracterizar as situações ou circunstâncias que podem vir a tornar-se danosas para os 
interesses nacionais. E permitem igualmente individualizar algumas das ameaças que, 
enquanto manifestações volitivas e deliberadas, podem ser adoptadas contra Portugal 
com o propósito de causar dano. 
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Mas interessa igualmente destacar que os riscos e ameaças com que nos poderemos 
confrontar podem decorrer igualmente do ambiente interno, e que existe uma profunda 
ligação entre ambos. Na verdade, os desafios e ameaças são cada vez mais 
transnacionais e, embora tenham frequentemente uma origem externa projectam-se na 
vida dos cidadãos sem que seja fácil fazer a distinção tradicional entre ameaças externas 
e internas, como é o caso do terrorismo ou do crime organizado. Por outro lado, a 
deficiente organização e as limitações das estruturas nacionais podem potenciar o efeito 
negativo de desafios externos, como as ciberameaças, que eventualmente teriam uma 
resposta mais fácil e um impacto menor, bem como podem condicionar ou impedir que 
Portugal possa tirar o melhor partido das circunstâncias favoráveis.  

Assim, e começando pelo campo interno, julgamos de evidenciar, como particularmente 
significativos, os seguintes riscos. 

Uma visão de Longo Prazo 

Tem vindo a ser frequentemente referida a necessidade de uma visão de longo prazo que 
articule de forma coerente e consensualizada a gestão das áreas fundamentais da nação 
(desde a educação, à defesa). Que possa constituir um conceito vivencial partilhado, que 
una a nação, ecoe no imaginário colectivo, dê sentido ao esforço, e permita que as 
decisões de curto prazo se insiram numa visão mais coerente e mais alargada no tempo. 
Que permita a condução de políticas contínuas em relação a questões fundamentais e 
evite as flutuações de circunstância apenas por questões de mudança de administração.  

A viabilidade Demográfica e Económica 

A seguir, a necessidade de garantir a viabilidade demográfica e económica. Como é 
sabido, Portugal é um país em retracção demográfica grave, com um dos indicadores 
mais baixos, a nível mundial, de crianças por mulher. Mesmo que esta tendência se 
alterasse hoje, o que não é o caso, iriamos de qualquer forma viver um período de 20 
anos de grave desequilíbrio.  Para além de uma demografia em recessão (um dos ritmos 
mais elevados da UE), Portugal tem uma percentagem muito elevada de população com 
mais de 65 anos, só ultrapassada por 3 países na Europa (Itália, Alemanha e Grécia), 
sendo que o número de idosos por cada cem jovens subiu de 27,3 em 1960 para 127,8 
em 2011, o que constitui uma pressão constante sobre as políticas sociais e sobre o 
mercado de trabalho.  

Na parte económica junta-se uma baixa produtividade a uma dívida pública e privada, 
em crescimento desde 1997 e uma das mais elevadas da UE. As despesas públicas em 
percentagem do PIB são significativamente elevadas aproximando-se dos 50% e a 
balança orçamental apresenta, desde há décadas, saldos negativos persistentes, o que 
condiciona dramaticamente as opções disponíveis. As perspectivas de crescimento são, 
pois, baixas e o crescimento do PIB nos últimos 15 anos foi nulo. 

Em síntese Portugal tem vindo a perder capacidade de crescimento económico desde há 
cerca de duas décadas exibindo uma tendência clara para a estagnação. A retracção 
demográfica aliada a um fraco potencial de crescimento económico e a um 
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endividamento excessivo constituem riscos muito sérios e condicionam fortemente a 
capacidade que o país tem para responder aos desafios e oportunidades externas.   

A Salvaguarda e Promoção da Cultura 

A Salvaguarda e Promoção da Cultura e o desenvolvimento dum sistema de educação 
alargado, voltado para o futuro. O mundo global projecta modas passageiras, uniformiza 
comportamentos e pode dissolver traços culturais existenciais da nossa comunidade. A 
salvaguarda e promoção da cultura nacional assume, pois, uma importância cada vez 
mais significativa e a sua erosão constitui um risco grave no futuro previsível.  

Portugal tem uma cultura quase milenar, de conquista esforçada de cidadania, radicada 
num passado comum muito próprio, sem o qual, segundo Teixeira de Pascoaes, não há 
futuro. Uma cultura a salvaguardar e a promover, sem cortes ideológicos, realçando a 
linha condutora da fecunda postura portuguesa mundividêncial de coexistência 
intercultural com todos os credos e sociedades, que deixou um rasto de surpreendente 
permanência universal. Torna-se, pois, necessária a promoção activa da nossa cultura 
que preserve o traço único e cada vez mais valioso do “ethos” nacional no actual 
contexto, como activo fundamental perante os desafios do futuro. Por outro lado, a 
defesa da língua portuguesa no mundo, assume uma importância relevante para 
promover uma ligação de continuidade na expressiva diáspora portuguesa que segundo 
estudos recentes pode envolver 30 milhões de pessoas (se incluirmos os portugueses 
emigrados e seus descendentes até à 3ª geração), bem como para constituir o cimento 
agregador da CPLP.  

Uma Política Activa de Empreendedorismo 

Esta deve ser uma tarefa de gerações, e de toda a sociedade. De momento o 
empreendedorismo é tratado a nível económico privado e com ligações ténues ao 
estado. Quando na verdade é indispensável ao futuro. Só com empresas dinâmicas, 
modernas e rentáveis é possível a sobrevivência nacional. E essa é uma questão de 
todos. Que deve iniciar-se no seio familiar, ser continuada na escola e fomentada pela 
sociedade em geral. Como forma de melhorar a integração no mercado internacional 
global. Para combater o laxismo, a dependência dos outros, a não valorização das 
capacidades existentes, ou a fuga para o exterior. 

Portugal e os Portugueses têm quase tudo o que um País necessita para ter viabilidade 
económica. Um sistema de educação moderno, uma posição geográfica privilegiada e 
exemplos diários de como se pode, com eficácia, estar entre os primeiros através da 
iniciativa, persistência e conhecimento. Julgamos, todavia, necessário elevar esta área a 
Política de Estado. Que lhe dê uma relevância específica e contínua desde o seio 
familiar, às estruturas de ensino e sua ligação às empresas, ao estímulo estrutural ao 
empresariado nacional. Face ao desconhecido perverso ou a contingências adversas 
possíveis, só a capacidade de existir no mundo global garantirá a nossa sobrevivência 
como país moderno.         
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No campo externo, vários acontecimentos podem vir a constituir-se como riscos e ou 
ameaças. 

A Instabilidade na Europa e Regiões Vizinhas 

A Leste da Europa, vive-se uma situação de instabilidade alarmante perante uma Rússia 
mais assertiva, empenhada em alargar a sua ascendência sobre os países periféricos e 
afirmar uma capacidade de expressão mundial, para além do que a sua capacidade 
económica pode eventualmente suportar. O que tem conduzido a um desgastante 
enfoque nesta região, e à aprovação de sansões económicas mutuamente penosas, 
quando o que parece importante seria a discussão de uma cooperação eficaz e 
mutuamente benéfica.  

Do Sul emergem as consequências de crises prolongadas, do realinhamento do poder 
entre o mundo árabe e persa, e de conflitos violentos entre diversas interpretações do 
Islão, conflitos que transbordam para o Continente europeu, onde vive uma significativa 
comunidade muçulmana. A que se somam as consequências de um crescimento 
demográfico explosivo na região do Médio Oriente e de África. Nos próximos 50 anos, 
metade do crescimento populacional mundial dar-se-á neste continente, a que 
corresponderá um aumento de mais de 1 bilião de pessoas, enquanto que a Europa 
definha demograficamente.  

Em síntese, o terrorismo transacional chegou ás nossas cidades, a emigração para a 
europa tornou-se uma pressão constante e o crime organizado amplifica a sua expressão.  

As Ameaças Transnacionais 

Os riscos e ameaças tornaram-se pois transnacionais e intrusivos. Os agentes podem 
viver no seio da Europa e os meios à sua disposição tornam-se de aquisição fácil, mas 
de efeitos dramáticos como se verificou nos casos recentes de terrorismo jihadista em 
Londres, Madrid, Paris ou Bruxelas.  

Portugal como país fragmentado e geograficamente disperso num triangulo cujos 
vértices se encontram afastados de cerca de 1000 Km, apresenta, pois, uma 
vulnerabilidade particular. O que leva à necessidade de ponderar cuidadosamente a 
concentração dos meios de defesa e segurança, com a necessidade da ocupação do 
espaço e da sua presença efectiva no território e em particular das ilhas. Os vazios de 
poder constituem cada vez mais situações de risco perante o crime organizado, ou o 
terrorismo transnacional.               

A desarticulação das Instituições Europeias 

Esta situação tem-se traduzido num sentimento pervasivo de insegurança que se tem 
propagado aos cidadãos. Desde há décadas que as relações com a Rússia não eram tão 
imprevisíveis, e instáveis. Não que possam resultar numa invasão em larga escala da 
Europa. Mas por poderem inflamar uma situação volátil. E sobretudo por promoverem 
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uma insegurança desestabilizadora sobre uma larga faixa de estados desde a Suécia, 
passando pelos Bálticos, aos países da europa de leste, até à Ucrânia.  

A necessidade de conter esta postura desestabilizadora, mas manter e desenvolver 
relações mutuamente benéficas com o vizinho de Leste o qual vai continuar a existir e a 
ser indispensável num mundo mais estável e num continente Euroasiático mais 
próspero, representa provavelmente o esforço do século.  

A NATO mantém-se assim uma organização indispensável para articular as questões de 
segurança actuais. Uma NATO que acolha as questões de segurança de todos os países e 
que permita o reforço da cooperação. Com uma estratégia em que se articulem a 
capacidade de dissuasão e de resposta às guerras híbridas que visam circunscrever o 
artigo V, com a capacidade para resolver as crises e a abertura indispensável para a 
cooperação institucional. A bem da paz. 

E só uma União Europeia dinâmica e em crescimento, permitirá resolver, em conjunto, 
os complexos problemas ligados às questões financeiras, económicas ou de recursos 
energéticos, que se poderiam tornar uma arma se esgrimidos perante estados 
individuais. Capaz de manter uma postura de relacionamento saudável, de cooperação 
política, económica e social mutuamente benéfica, mas com a capacidade para coagir 
por sansões as condutas irredentistas. Uma UE voltada a sul capaz de contribuir para o 
estabelecimento da paz na região e para o desenvolvimento e crescimento económico 
local que constitui um estabilizador indispensável para conter as pressões migratórias e 
para o esbater dos conflitos.    

São, pois, duas instituições cuja operação se torna importante para o interesse nacional 
de Portugal. A sua desarticulação constituiria, pois, um sério risco. A Portugal não 
convém a continuação de uma situação de instabilidade que leve á orientação de 
atenção, recursos e esforços a Leste, e que secundariza as reais questões que emergem a 
sul.  

b. As Oportunidades 

Existem duas leituras possíveis para a análise das oportunidades, relativamente a um 
País ou ao Mundo. Uma delas parte da noção de ameaça e procura a melhor forma para 
a evitar ou para a eliminar, forma essa  que constitui a oportunidade. A outra considera 
as oportunidades como as situações que favoreçam a afirmação e o desenvolvimento do 
País. São duas vias analíticas que produzem o mesmo resultado, dado que um País 
robustecido saberá enfrentar melhor as ameaças, quaisquer que elas sejam. Por outro 
lado, poderão existir oportunidades em clima de cooperação ou concorrência. 

Assim, as oportunidades de Portugal dependem do desígnio nacional (o que queremos 
ser e como queremos estar), das capacidades nacionais e do ambiente externo. Estes 
elementos conjugados constituem uma referência para sabermos para onde caminhar. 
Naturalmente que, relativamente ao que nos propomos neste projecto, a análise deverá 
ser efectuada na perspectiva unitária, muito embora se afigure algumas vezes difícil tirar 
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a mediana do comportamento dos cidadãos no sentido da expressão de uma vontade 
nacional. Por outro lado, atribuímos relevância às actividades do Estado, sendo certo 
que algumas destas poderão ser de apoio e promoção de empresas e cidadãos nacionais, 
tanto a nível interno como externo. 

As oportunidades para Portugal poderão ocorrer no espaço mundial, com várias formas 
de participação, e noutros espaços mais circunscritos; independentemente da escala, a 
oportunidade de acção existe onde existam possibilidades no estabelecimento efectivo 
de relações, qualquer que seja o seu tipo. Dada a pertença à Organização das Nações 
Unidas, os interesses nacionais particulares poderão ser conciliáveis com os objectivos 
desta organização, o que significa a possibilidade de uma intervenção política, 
humanitária ou de apoio à paz, em qualquer parte do Mundo. Contudo, os espaços 
geográficos de interesse prioritário deverão ser a Europa, o Atlântico e o espaço da 
CPLP. Estar presente nestes espaços significa sentir o ambiente que aí se vive, estar 
atento aos acontecimentos que aí ocorrem, influenciar as decisões que aí se tomam sem 
interferências abusivas, e avaliar as participações legítimas possíveis, e as utilidades que 
se poderão extrair em benefício do País. O benefício para o País poderá ser o reforço da 
sua imagem e prestígio, favorável a negociações possíveis, assim como a elevação do 
poder nacional segundo as suas várias vertentes. 

Portugal, um país com reduzida dimensão e tradicionalmente aberto ao Mundo, deverá 
valorizar o poder através dos seus elementos não materiais, como sejam a história, a 
cultura e a inteligência para incorporar na tecnologia ou no progresso no conhecimento. 
A circunstância de ser um país pequeno leva a uma necessidade permanente de 
demonstração das suas reais capacidades que mereçam o respeito dos outros, e se situem 
a um nível de excelência; neste particular assume relevância o registo de propriedade 
intelectual e de outra natureza, a nível internacional. Um outro elemento de valorização, 
na relação com o exterior, é a posição geográfica, no quadro de um exercício de 
geopolítica ou de geoestratégia, posição que valoriza directamente o seu poder, ou como 
potenciador de vantagens estratégicas para outros actores que deverão ser sempre 
devidamente negociadas, tornando-se necessário, neste caso, saber avaliar o grau de 
interesse dos outros.  

Para aproveitar as oportunidades que o exterior lhe pode oferecer será necessário refor-
çar a unidade interna, em variadíssimos domínios; só esta unidade poderá reforçar as 
capacidades nacionais necessárias para garantir uma intervenção sustentada e credível. 
A valorização do País diz respeito à valorização dos recursos próprios, e as 
oportunidades surgem na ocorrência de diversos factores que importa explorar, a partir 
da criação de situações consolidadas nos domínios essenciais, como sejam a 
credibilidade, o desenvolvimento económico, a busca do ideal de pleno emprego e da 
produtividade correspondente, a gestão energética, a política ambiental, a inovação 
tecnológica, a coesão social, a formação e ensino, a estabilidade legislativa, a justiça 
fiscal. Isto é, as oportunidades, que tanto se podem manifestar no plano interno como 
internacional, só poderão ser utilmente exploradas se o País possuir um nível de poder 
compatível. No plano interno as oportunidades para o desenvolvimento surgem pelo 
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aproveitamento da oferta tecnológica, e pela criação de condições pelo Estado que 
permitam a melhoria do ensino e formação, a escolaridade de sucesso, a oferta de 
emprego produtivo, a justiça distributiva, a dignidade humana. O aumento do 
conhecimento, o aproveitamento eficaz das potencialidades tecnológicas criando 
soluções nacionais, a melhor organização dos recursos, o desenvolvimento da cidadania, 
são tudo condições que favorecem o aparecimento de oportunidades de 
desenvolvimento 

 Ao mesmo tempo que o País procura elevar o seu poder, deverá também saber analisar 
as suas vulnerabilidades próprias, porque é pelo somatório do verso e anverso do poder 
que se determinam os objectivos e se definem os planos para os atingir. Afirmar-se 
internacionalmente para poder participar nos problemas da Humanidade, não consiste 
apenas em declarações verbais supostamente credíveis, mas também em acções de 
manifestação inequívocas de capacidade.  

Em termos gerais as oportunidades surgem em sequência de grandes mudanças 
tecnológicas, nas alterações do quadro geoestratégico, nas alterações de paradigma 
internacional e de padrões sociais. As oportunidades aproveitam-se para o reforço do 
poder, seja no campo económico ou em outras áreas donde se destaca a da imagem de 
actor credível. Os actores nacionais no ambiente externo serão, para além do Estado, os 
agentes económicos que intervêm nos mercados, e os agentes culturais privados ou não 
governamentais; o papel do Estado, nestas circunstâncias será o de criar apoios que 
permitam o desenvolvimento destes agentes. 

Em termos de poder de negociação, contam não só as capacidades reais em todos os 
domínios, com privilégio para o militar, mas também a determinação e a imagem de 
credibilidade dos actores. Esta imagem obtém-se e reforça-se através do passado de 
negociação clara e do cumprimento das responsabilidades legítimas próprias. 

A atitude de Portugal perante a União Europeia deverá ser a de um Membro 
participativo das decisões, no pressuposto de que a União resulta de acção política dos 
Governos nacionais. Isto significa assumir que o carácter intergovernamental da União 
implica o correspondente exercício de poder por parte de cada um dos Estados 
Membros, no pres-su¬posto de que cada um deles pretende a realização dos objectivos 
da União, elemento de constrangimento das suas decisões. A consciência desta atitude 
afigura-se ser de gran¬de importância, na medida em que exige inteligência na 
negociação permanente. 

A participação activa e construtiva na União Europeia constitui a oportunidade mais im-
por¬tan¬te de Portugal, no pressuposto de que ela continue sendo um elemento de 
consoli-da¬ção de valores nacionais, ao invés da anulação desses valores. Portugal 
pertence à Europa, pela Geografia, pela História e pela Política, e foi nela e no Mundo 
que conquistou a soberania secular e que por desígnio quere manter. Neste propósito, a 
participação referida não será um caminho fácil, nem será legítimo e racional esperar 
que a União resolva, de forma cabal, os problemas nacionais. A soberania conquista-se 
em todo o momento e poderão ceder-se alguns dos seus elementos não essenciais, na 
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convicção de que essa cedência reforce o essencial. Para que não restem dúvidas é 
preciso esclarecer que a União Europeia não deve nunca considerar-se como um 
instrumento das Nações, nem o lugar ocupado por burocratas mercenários, mas sim a 
solução para o fortalecimento da Europa, espaço a que os países europeus pertencem. 
Neste sentido, a participação construtiva significa idealizar e materializar acções de 
coordenação para a atribuição de recursos nacionais, incluindo o militar, para a 
afirmação europeia, como grande potência, no quadro geoestratégico mundial e 
demonstrar vontade inequívoca para o prosseguimento deste ideal; tratar-se-á de um 
esforço coordenado para um fim comum num exercício de convergências nacionais. 

A contribuição nacional com meios militares para a defesa da Europa, e para apoio à 
paz sob coordenação europeia, ou a nível mundial sob bandeira europeia ou nacional, 
promove não só os fins da potência europeia mas também serve os fins nacionais, pela 
imagem de credibilidade e prestígio que encerra. 

O espaço Atlântico deve ser encarado segundo várias perspectivas, designadamente 
quanto a recursos aí existentes, quanto ao espaço de trânsito que implica 
responsabilidades de gestão e de protecção, e quanto ao aspecto mais importante de 
natureza estratégica de ligação com os Países Aliados da NATO, e com o Brasil e os 
Países Africanos do Atlântico Sul.  

De facto, o Atlântico é, igualmente com a Europa, uma oportunidade importante para 
Portugal. Neste sentido, para garantir esta oportunidade será necessário desenvolver 
esforços para a exploração e gestão dos recursos vivos, minerais e energéticos nos 
espaços jurisdicionais portugueses. Tendo em conta que por este vasto espaço podem 
transitar ou estacionar uma grande diversidade de actores, desde unidades de países 
aliados, militares, ou civis oficiais e particulares, impõe-se uma capacidade de 
vigilância adequada, e uma presença naval e aérea que dissuada acções malévolas no 
âmbito da deteção e exploração abusiva de recursos, ou transporte ilícito ou criminal de 
materiais ou pessoas.  

Por outro lado, a protecção do tráfego marítimo e aéreo em caso de acidente ou desastre, 
de acordo com as responsabilidades atribuídas internacionalmente a Portugal, nesta 
vasta área, exigem a dotação e organização dos meios nacionais adequados. O 
cumprimento com bom desempenho das obrigações que internacionalmente são 
devidas, reforça a imagem de Portugal como actor credível no sistema internacional, e 
nesta medida constitui uma oportunidade importante. Igualmente deveremos mencionar 
a protecção do ambiente marítimo contra prevaricadores que exige o exercício da 
autoridade legítima pelas forças nacionais atribuídas a esta missão.  

Como se referiu no início, uma outra oportunidade para a participação portuguesa é a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por razões históricas. Portugal continua 
naturalmente envolvido nesta Comunidade, em especial pelos laços culturais em 
presença. De facto, não serão as relações económicas as que mais deverão interessar a 
Portugal apesar da Comunidade ter vindo a manifestar uma tendência para privilegiar 
este campo, em especial nos últimos tempos. O incentivo para a partilha de culturas 
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deverá constituir oportunidade muito importante, com vantagens para todos os 
Membros da Comunidade. A valorização da Língua Portuguesa como veículo de 
comunicação e de todas as transacções nesta Comunidade, e como instrumento 
estratégico importante na relação com o Mundo, contribuirá para o prestígio de todos os 
Membros; importa preservar o essencial ou a sua base, sem prejuízo de incluir todas as 
diversificações ou usos que foi adoptando no seu percurso histórico. A cooperação com 
os novos países de língua oficial portuguesa iniciou-se pela área militar, em especial 
pela formação e treino; neste já longo percurso, o avanço mais significativo alcançado 
traduziu-se na realização de exercícios com forças de vários países lusófonos. Poderá 
constituir uma nova oportunidade o levantamento de forças combinadas da CPLP, para 
o cumprimento de missões de apoio à paz sob a égide de organizações internacionais em 
regiões onde essas organizações e os países respectivos considerarem mais apropriados, 
o que exige planeamento e prontidão em conformidade.  

Quanto ao espaço mundial, deveremos ter atenção à evolução estratégica em marcha. O 
ponto mais importante nesta previsível evolução diz naturalmente respeito à competição 
entre os Estados Unidos e a China, não só no que concerne ao espaço Ásia/Pacífico 
como a todo o globo. A expressão mais evidente é a do armamento militar, onde no 
presente existe uma dominância do lado americano, e nem será plausível admitir que 
esta relação se altere no médio prazo. Numa situação extrema desta competição será 
lógico admitir a possibilidade de uma corrosão de poder da parte chinesa, se a evolução 
do poder militar americano se mantiver, como aconteceu com a chamada guerra fria que 
levou ao enfraquecimento militar da União Soviética. 

Para além do âmbito militar restrito, mas ainda no campo da Estratégia, existe matéria 
que deverá ser objecto de reflexão. Parece razoável fazer um exercício de previsão 
quanto aos reflexos da nova onda tecnológica que se começa a enunciar, ainda que no 
campo da futurologia. Esta nova onda poderá alterar drasticamente o processo industrial 
de tal forma que faça cessar a deslocalização, fenómeno tão característico dos tempos 
mais recentes. Por outro lado, a imersão do processo tecnológico na prestação de 
serviços, como é o caso do pequeno exemplo da utilização do táxi, poderá alterar o 
paradigma social do tempo presente, e produzir efeitos significativos nas economias. 

É interessante notar que o promotor principal daquilo que se veio a designar por 
globalização, na ilusão da “aldeia global”, promoção acompanhada pela imposição de 
valores, venha agora tomar a iniciativa das parcerias económicas bilaterais, com 
aplicação em regiões mais ou menos vastas, com o propósito de, por esta via garantir 
com maior eficácia a segurança mundial. Parece que a ideia da globalidade, da 
construção de uma entidade virtual acima dos Estados, está em vias de desconstrução. 

Se esta visão for tendo consistência, é importante que Portugal acompanhe a evolução 
tecnológica e o seu impacte na sociedade, porque tal acompanhamento pode ser útil para 
uma participação activa em campos específicos de desenvolvimento. Esta poderá ser 
uma oportunidade muito importante, quiçá a mais importante, para que Portugal se 
possa melhor afirmar no Mundo, como pequena potência. 
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6. Linhas Estratégicas Recomendadas 

a. Síntese das Envolventes 

No âmbito do trabalho em curso, apresentam-se agora de forma concisa as principais 
envolventes, que são orientadoras das linhas estratégicas que vamos recomendar. 

(1) Constantes ou “tendências pesadas” 

• A posição geográfica de Portugal no mundo: charneira entre a Europa e a África, 
entre o mundo continental e o mundo marítimo, entre o Atlântico e o 
Mediterrâneo. 

• A posição geográfica de Portugal no Sudoeste europeu, relativamente excêntrica 
em relação à Europa nuclear, na orla marítima europeia, de pequena dimensão 
no quadro europeu e com uma única fronteira terrestre com a Espanha. 

• Portugal é constituído pelo triângulo do território continental e dos dois 
arquipélagos e dispõe de uma muito extensa ZEE. 

• A fraqueza demográfica da Europa e de Portugal e os excedentes demográficos 
da África e da Ásia. 

• As alterações climáticas, a extensão de áreas desertificadas e as condições 
meteorológicas imprevisíveis, que causam danos vultosos. 

• A emigração de população da África e da Ásia para a Europa, resultante de 
tensões e guerras, e da procura da sobrevivência, segurança e bem-estar. 

• A diminuição das distâncias, físicas e de comunicação, devido à evolução dos 
transportes, à rapidez e importância da informação e aos constantes progressos 
tecnológicos. 

• A volatilidade e imprevisibilidade de certos acontecimentos, desde situações 
meteorológicas extremas, desastres, turbulências financeiras, resultados de actos 
eleitorais, acções terroristas, etc. 

• A delegação de alguns instrumentos associados á soberania do Estado em outras 
entidades, como, por exemplo, a ONU, a UE, o TPI e, internamente, para 
regiões e autarquias. 

• O Estado-Nação continua a desempenhar um papel central nas sociedades 
políticas do tempo presente e a representar os povos nas Organizações 
Internacionais na procura de soluções para os problemas globais, num quadro de 
interdependência cada vez mais intensa. 

• O acentuado crescimento dos poderes financeiro, económico e mediático, com 
consequências na acção política e na vida das populações. 
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• A acrescida importância das redes sociais, criando frequentemente notícias 
falsas, defendendo posições extremadas e o populismo, ofendendo pessoas a 
coberto do anonimato, podendo prejudicar as pessoas, o funcionamento das 
instituições e a acção política. 

• A ONU, que expressava o poder mundial em 1945, não representa as relações de 
poder actuais. 

• A permanência de tensões e de guerras, aumentadas pelo extremismo religioso e 
pelas acções terroristas islâmicas. 

• A porosidade das fronteiras aos fluxos cibernéticos, financeiros e económicos 
globais, aos efeitos da poluição, alterações climáticas e de doenças contagiosas, 
bem às ameaças transnacionais desde o crime organizado ao terrorismo. 

• A dificuldade que existe em evitar a proliferação de poderes nucleares, e a 
possibilidade acrescida da utilização de armas NBQ, mesmo por poderes 
erráticos. 

• Uma maior condenação da guerra no mundo desenvolvido, criando assim 
alguma inibição para a utilização do vector militar, mesmo quando vise a 
procura da paz. 

• Nas democracias ocidentais, um vincado individualismo desvaloriza a função 
das Instituições. 

(2) Tendências recentes 

• A dificuldade das democracias ocidentais em manter a importância dos partidos 
que têm tradicionalmente detido o poder, e o crescimento dos partidos das 
extremas direita e esquerda. 

• O aprofundamento das crises do islamismo com correntes claramente 
antagónicas e o aumento do terrorismo islâmico, condenado por parte 
significativa da população islâmica que é moderada, sem que se note, contudo, 
uma vontade clara de o suprimir. 

• O aumento do poder económico, financeiro e militar da China, e a projecção que 
este país está a fazer deste poder no mundo. 

• O ressurgimento da Rússia, que, tendo estado apagada desde o colapso da União 
Soviética, mostra vontade de influenciar o seu “glacis”, como mostram as 
intervenções na Chechénia, Crimeia, Ucrânia, e até a Síria. 

• A incógnita que paira sobre a futura política americana, parecendo haver a 
intenção de contrariar o globalismo e de desenvolver uma mais intensiva 
afirmação do seu poder militar que se crê vir a ser acrescentado. 
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• A recente tendência da Turquia em apagar o laicismo herdado de Atatürk, em 
promover a radicalização do islamismo, em virar costas à Europa, e procurar 
obter uma posição hegemónica regional. 

• A dificuldade da União Europeia em definir uma política e uma estratégia 
aceites pela generalidade dos seus membros; a dialéctica existente entre os 
poderes europeus e os poderes estatais; e os indícios de fragmentação da 
solidariedade europeia. 

• O receio de alguns Estados, que passaram da órbita soviética para o acolhimento 
nas organizações políticas e militares do Ocidente, e o posicionamento de forças 
da NATO, que é considerado pela Rússia como uma ameaça. 

• As acrescidas dificuldades verificadas na UE, relativamente à resolução das 
crises financeira e económica, ao acolhimento de populações refugiadas e 
emigradas, e às acções do terrorismo islâmico efectuadas por elementos com 
nacionalidades europeias. 

• A acção e fácil propagação que tem vindo a ser feita por parte dum capitalismo 
desenfreado, que age sem limitações morais e legais e subverte os valores 
humanistas que têm definido a civilização ocidental. 

• A consciência aparentemente colectiva que tem vindo a surgir para agirmos de 
forma a evitar a deterioração do ambiente, e que é visível nas alterações 
climáticas, e a dialéctica entre energias renováveis e fósseis. 

• A autarcia energética que os Estados Unidos estão a conseguir, com a 
exploração dos xistos betuminosos. 

b. Responsabilidades Estratégicas 

Tendo como referência as principais envolventes acima sintetizadas, as ameaças e 
oportunidades que considerámos, a Constituição da República, o conceito estratégico e 
a lei de defesa nacional, passamos a enunciar as seguintes responsabilidades estratégicas 
de Portugal. 

• Garantir a unidade do Estado, que inclui o território continental, os arquipélagos 
dos Açores e da Madeira, e a respectiva população, bem como o mar territorial 
que nos pertence. 

• Garantir o controlo e exploração da extensa ZEE de que dispomos. 

• Afirmar a autonomia de Portugal como Estado soberano no quadro político 
mundial, com a independência nacional possível e respeitando os compromissos 
assumidos com as organizações internacionais e supranacionais a que 
pertencemos. 
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• Intervir de acordo com as nossas capacidades e, na medida do possível, para 
formar, aperfeiçoar e melhor defender o interesse nacional, nas organizações 
internacionais e supranacionais a que pertencemos e em ONGs que desenvolvam 
acções que nos sejam vantajosas. 

• Procurar a permanente proximidade e adequação do nosso poder político, 
económico e militar, aos nossos recursos e aos condicionamentos geopolíticos, 
económicos e geoestratégicos. 

• Garantir a liberdade e segurança da população portuguesa no território nacional, 
e o acompanhamento da nossa população residente noutros países. 

• Desenvolver, aperfeiçoar e adaptar as estruturas que garantam o exercício da 
soberania e a operação dos meios necessários à segurança e defesa do território e 
da sua população e o apoio à política externa do Estado. 

• Constituir reservas estratégicas, de meios humanos e materiais, que garantam a 
sobrevivência e a segurança da população nacional. 

• Promover o desenvolvimento científico, técnico e cultural das instituições e da 
nossa população. 

• Obter um largo consenso partidário e uma opinião pública favorável, sobre as 
grandes opções e problemas do âmbito das nossas relações políticas, da 
segurança e defesa e da educação e saúde da nossa população. 

c. Linhas de Acção Estratégica 

Por fim, apontam-se como desejáveis as seguintes linhas estratégicas: 

(1) No âmbito das estruturas 

• Intensificar a participação da ONU por forma a melhor salvaguardar os valores 
universalistas, num correcto equilíbrio com o quadro realista das relações 
internacionais, em ambiente de intensa interdependência. 

• Desenvolver uma acção diplomática junto da UE e dos países membros por 
forma a fazer evoluir a actual estrutura para outra mais democrática e que não 
induza a fracturas e torne os países membros mais solidários. 

• Conceptualizar e desenvolver as estruturas que garantam a direcção, 
coordenação e operacionalidade das forças e meios de segurança e protecção 
civil, e melhor articulação com as forças armadas, por forma a responder com 
eficácia a acontecimentos graves e catástrofes. 

• Garantir que os órgãos de comando e direcção das forças de segurança e defesa, 
forças policiais e de protecção civil dispõem da flexibilidade necessária para 
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enfrentar, não só as ameaças previsíveis, como situações novas e inusitadas, 
permitindo-lhes agir com eficácia operacional. 

• Providenciar para que exista uma política de informação que procure veicular a 
verdadeira informação e a verdade, que dê a conhecer a nossa história e os 
valores que nos definem como nação e país democrático, bem como as 
instituições nucleares do próprio Estado, como as Forças Armadas. 

• Incentivar o desenvolvimento da estrutura, do pensamento e da acção da CPLP, 
promovendo o valor da língua portuguesa, buscando a convergência dos 
interesses e considerando a solidariedade. 

(2) No âmbito da política geral 

• Participar em intervenções do âmbito da ONU que visem a paz, em que esteja 
presente o interesse nacional e que seja compatível com as nossas capacidades. 

• Manter uma posição proactiva na organização da EU, com representação em 
todos os seus Órgãos, clarificando, na defesa do interesse nacional, a posição 
portuguesa em todas as matérias, salvaguardando em particular os aspectos 
relacionados com a soberania nacional, sem prejuízo da adopção de posições 
comuns no sentido da convergência europeia. 

• Intensificar a acção política a desenvolver para a promoção da defesa dos 
valores que devem orientar as democracias ocidentais, como nós as conhecemos. 

• Desenvolver uma acção diplomática que condene as expressões violentas das 
correntes islâmicas radicais, assim como os apoios solidários e encobertos de 
alguns Estados a essas correntes e participar, em conjunto com outros Estados e 
Organizações, em acções tendentes ao estabelecimento da paz. 

• Procurar desenvolver o pensamento, estruturas e acções que garantam uma 
política externa e uma política de segurança europeias. 

• Ser uma actor proactivo nas relações da Europa com o Magrebe e o Continente 
Africano em geral. 

• Debater, dar conhecimento público, procurar o consenso partidário e o apoio da 
opinião pública para os problemas do âmbito da segurança e defesa, das Forças 
Armadas, bem como da educação e saúde da população portuguesa. 

• Agir por forma a obter uma construtiva complementaridade entre as actuais 
formas do serviço militar e um serviço cívico armado e não armado de modo a 
alcançar um reforço da cidadania, do espírito de defesa e das condições de 
segurança do País, através da possibilidade de recurso à mobilização. 
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• Desenvolver acções de pesquisa e investigação nos domínios das possibilidades 
abertas pela nossa ZEE, e intensificar as acções que promovam a sua exploração 
e a garantia da existência de meios para a sua vigilância. 

• Garantir que o sistema educativo seja também uma escola de formação cívica, 
em que se promovam os valores de amor à pátria e espírito de defesa. 

• Desenvolver uma acção política e educativa que vise a defesa do ambiente e 
concorra para a diminuição das acções que o deterioram. 

• Acolher e auxiliar a integração da população imigrada em Portugal, mas não 
aceitar os valores, usos e práticas condenáveis pela nossa legislação, 
providenciando, nesses casos, o seu regresso aos países de origem, e.g. 
poligamia, mutilação genital feminina, intolerância religiosa, entre outras. 

• Desenvolver uma acção diplomática por forma a garantir a quantidade e a 
qualidade da água dos rios Douro, Tejo e Guadiana. 

• Incrementar a utilização das fontes de energia limpa, diminuir o consumo de 
hidrocarbonetos e diversificar a nossa dependência dos mercados abastecedores. 

• Desenvolver os estudos e acções que diminuam os efeitos dos abalos sísmicos 
sobre as estruturas e a população. 

(3) No âmbito da estratégia militar 

• Mantendo as nossas posições nas organizações de segurança e defesa na NATO 
e UE, dispor de uma capacidade militar autónoma que seja um dissuasor mínimo 
credível para acções localizadas e de intensidade limitada. 

• Manter uma coordenação permanente e activa com os países aliados, com vista 
às acções de vigilância e intensificação de troca de informações. 

• Dedicar uma particular atenção de âmbito diplomático e no campo das 
informações à evolução da política externa russa, à possível alteração da política 
externa dos EUA, à radicalização que parece estar a acontecer na Turquia e à 
evolução da situação no Magreb, com ênfase para o Marrocos.  

• Promover uma estreita coordenação com os nossos aliados, no âmbito das 
informações, vigilância e acção operacional, no que se refere à luta contra a 
radicalização e o terrorismo islâmico. 

• Definir claramente as responsabilidades de vigilância e intervenção das forças 
militares, policiais, estruturas de informações e organizações de protecção civil, 
por forma a conseguir sinergias e evitar vazios de poder. 

• Desenvolver capacidades no âmbito das informações, contra informação, e 
ciberguerra, exercendo o esforço do funcionamento das estruturas críticas, nas 
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comunicações, no normal funcionamento das instituições, na defesa do ambiente 
e das condições de vida dos portugueses. 

• Sendo Portugal um país geograficamente disperso, e perante ameaças de difícil 
antecipação, manter uma ocupação equilibrada do território nacional, garantir a 
vigilância e a interdição do espaço aéreo nacional, da vigilância da nossa ZEE e 
da intervenção nela em caso de necessidade. 

• Estudar, propor e legislar, com vista ao crescimento das Forças Armadas, 
quando possa ser necessária uma ampla mobilização, capacidade que o fim do 
SMO fez desaparecer. 

• No âmbito das informações, para que não sejamos totalmente surpreendidos, 
procurar tornar previsível o que numa lógica normal parece imprevisível. 

 

                                                          Lisboa, 12 de Janeiro de 2017 

                                              A SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES 

 

 

 

 

Anexo: Relação de Conferencistas e Conferências 

 

No âmbito deste projecto foram realizadas, entre Dezembro de 2014 e Outubro de 2016, 

18 sessões nas quais intervieram os seguintes conferencistas: 

TENENTE GENERAL ANTÓNIO FONTES RAMOS            05 de Dezembro de 2014 
 A Postura Estratégica da Rússia Contemporânea  
 
GENERAL LUÍS VALENÇA PINTO                                          22 de Setembro de 2015   
Um Mundo em Evolução. A Globalização, a Ordem Mundial  
e os desafios à Governação Colectiva  
  
GENERAL ANTÓNIO MARTINS BARRENTO                     09 de Novembro de 2015 
Uma leitura histórica de Portugal: Os desígnios Nacionais 
 e as Visões Mobilizadoras 
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PROFESSOR DOUTOR JOSÉ CALEIA RODRIGUES           17 de Novembro de 2015 
 A Geopolítica da energia: Novos desafios impostos  
às grandes potências 
 
PROFESSOR DOUTOR NUNO GAROUPA                            11 de Dezembro de 2015 
Os Desafios Ambientais, Demográficos. Impactos na 
 segurança e no desenvolvimento. As áreas criticas 
  
VICE-ALMIRANTE ANTÓNIO REBELO DUARTE                   18 de Janeiro de 2016 
A Europa, Espaço de Desenvolvimento e de Segurança.  
O conceito estratégico europeu. A União Europeia e a NATO  
 
PROFESSOR DOUTOR JOSÉ CALEIA RODRIGUES             01 de Fevereiro de 2016 
As desigualdades energéticas no continente Europeu 
- Consequências Geoestratégicas 
 
PROFESSOR DOUTOR FÉLIX RIBEIRO                                 29 de Fevereiro de 2016 
O Reposicionamento Estratégico dos EUA. A evolução da  
Parceria Estratégica com a Europa e com a Ásia.  
Oportunidades e desafios para Portugal  
 
TENENTE CORONEL JOÃO BRANDÃO FERREIRA                 09 de Março de 2016 
O Paradoxo Jurídico-Político Alemão: Uma questão  
nunca debatida na União Europeia 
 
PROFESSOR DOUTOR HEITOR ROMANA                                     14 Março de 2016 
A Emergência Mundial da China. Consequências do processo 

 de afirmação económico-estratégico. Incidência nos Países da CPLP 
 
 PROFESSOR MIGUEL MATOS CHAVES                                      21 Março de 2016 
O Motor Europeu. Ambiguidades e Futuro 
 
DOUTOR BRUNO CARDOSO REIS                                               12 de Abril de 2016 
A Valorização Estratégica do Atlântico no Século XXI.  
A Geoeconomia e as Relações transatlânticas 
 
HENRIQUE JOSÉ DE SOUSA NETO                                              04 de Maio de 2016 
A Economia Mundial. Dinâmicas, processos e perspetivas.  
Oportunidades Estratégicas para Portugal  
 
PROFESSOR DOUTOR JOAQUIM PAULINO PEREIRA             24 de Junho de 2016 
A circulação de passageiros e mercadorias no Séc. XXI 
- Impacto sobre Portugal 
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PROFESSOR DOUTOR JOSÉ DANTAS SARAIVA                       06 de Julho de 2016 
A economia Portuguesa. Uma perspectiva sobre a  
análise de conjuntura  
 
MAJOR GENERAL JOSÉ NOGUEIRA FREIRE                        20 de Setembro de 
2016 
Portugal e o Espaço Regional  
 
PROFESSOR DOUTOR JOSÉ CALEIA RODRIGUES             26 de Setembro de 2016 
A Segurança Energética. Incidência em Portugal 
 
PROFESSOR DOUTOR JOÃO CARLOS ESPADA                    17 de Outubro de 2016 
Portugal, a Europa e o Atlântico 
 

 


