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Editorial

Se há acontecimentos internacionais 
que marcaram o ano de 2014 es-
tes passam indubitavelmente pela 

Rússia de Vladimir Putin (que terminou o 
ano em profunda crise interna, em muito 
devido ao impacto das sanções interna-
cionais da União Europeia e dos EUA), pela 
epidemia do Ébola (que só na África Oci-
dental vitimou 7518 pessoas num total de 
19 340 casos diagnosticados) e pelo auto 
proclamado Estado Islâmico (cuja amea-
ça, embora sem ser de tipo novo, assumiu 
proporções de grande relevo e visibilidade 
já em 2015 com o atentado perpetuado 
pelos irmãos Said e Cherif Kouachi à sede 
do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris). 

Em Madrid, em 2004; em Londres, em 
2005; em Paris, em 2015: a Europa revive 
já por três vezes o seu “11 de Setembro”. 
E é para os Estados-membros da União 
Europeia que se devolve de novo a capa-
cidade de uma resposta concertada, agili-
zando os instrumentos e capacidades de 
que o espaço de liberdade, segurança e 
justiça já dispõe. O coordenador da luta 
antiterrorista da União Europeia, Gilles 
de Kerchove, afirmava à Agência France 
Press, em Setembro de 2014, que cerca 
de três mil cidadãos da União Europeia 
tinham sido recrutados por organizações 
terroristas na Síria e no Iraque. Acresce 
que, depois de treinados e de combate-
rem no Médio Oriente, estão a regressar 
e a circularem livremente como cidadãos 
europeus que são para perpetuarem atos 
terroristas nos seus próprios países de 
origem. 

De modo a trabalhar numa “contra-nar-
rativa” para combater a propaganda usa-
da pelo Estado Islâmico e outros grupos 
jihadistas, será brevemente formalizado 
um gabinete de seis assessores que os 
Estados membros podem consultar para 
combater a propaganda jihadista. 

Paralelamente, avizinham-se sema-
nas de negociação intensas na revisão 
da Estratégia Europeia de Segurança  
Interna de 2010 que poderão passar: pela 

Recomecemos  então!

criação de um serviço de informações eu-
ropeu; pelo reforço de competências e 
capacidades próprias da EUROPOL; pela 
criação de mais centros comuns de vis-
to; pela dotação de todas as representa-
ções diplomáticas dos estados membros 
em estados terceiros de capacidades bio-
métricas e de acesso ao visa information 
Schengen; e pelo incremento de missões 
de cooperação técnico policial da união 
com países terceiros. 

Ao mesmo tempo que os partidos de 
extrema-direita europeia têm atacado os 
alicerces do acordo Schengen, na Gré-
cia as atenções têm-se focado no recém 
governo de Alexis Tsipras. Nas próximas 
semanas, saberemos se e em que ter-
mos  a renegociação da sua dívida pode 
ter impactos imprevisíveis no projeto eu-
ropeu como o conhecemos. Será também 
interessante acompanhar o desenrolar 
das eleições internas em mais de nove 
países da União Europeia, sobretudo no 
que diz respeito à Front National de Ma-
rine le Pen.

2015 será também um ano politicamen-
te desafiante para Portugal, já que não só 
iremos a votos no último trimestre do ano, 
como iremos conhecendo os candidatos 
às eleições para Presidente da República, 
agendadas para Janeiro de 2016. 

Também a nossa AACDN terá eleições 
no próximo ano, pelo que os órgãos so-
ciais eleitos terão um ambicioso plano de 
atividades a nível nacional e internacional 
para concretizar ainda em 2015 e para as 
quais esperamos contar com a mobiliza-
ção de todos os auditores e associados.

Recomecemos então* com votos de 
um bom ANO NOVO!

*Alusão a “O Sal da Língua Precedido de Trin-
ta Poemas”, Eugénio de Andrade, 2001.

Ana Isabel Xavier 
Professora e investigadora universitária

Presidente da Direção
Sócia n.º 1036/12

2015 será também um ano 
politicamente desafiante para 
Portugal, já que não só iremos 
a votos no último trimestre do 
ano, como iremos conhecen-
do os candidatos às eleições 
para Presidente da República, 
agendadas para Janeiro de 
2016. 

Também a nossa AACDN 
terá eleições no próximo ano, 
pelo que os órgãos sociais 
eleitos terão um ambicioso 
plano de atividades a nível 
nacional e internacional para 
concretizar ainda em 2015.
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ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES 
– SETEMBRO DE 2014
JORNADA DE CONVÍVIO CULTURAL NO DOURO VINHATEIRO

O Encontro Nacional de Auditores, de 2014, teve lugar na re-
gião do Douro Vinhateiro, no fim de semana de 19 a 21 de 

setembro.
A “Evocação do Centenário do Início da I Grande Guerra” foi o 

lema para uma jornada multifacetada, de cariz cultural e turístico, 
que permitiu o convívio entre diferentes gerações de auditores e 
seus familiares, num passeio por uma região Património da Huma-
nidade, numa época de grande beleza paisagística, o Outono, e 
que permitiu disfrutar da gastronomia, da cultura, do património 
e apreciar a arte de bem receber dos durienses e seus represen-
tantes autárquicos.

No primeiro dia, proporcionou-se o contacto com uma cidade 
emblemática do Douro – Peso da Régua, orgulhosa do seu rio e 
das suas encostas vinhateiras, coloridas pelas cores de um Ou-
tono que merecia a arte de alguns dos mais célebres pintores 
impressionistas, tal a sua beleza! Foi possível admirar a marginal 
remodelada e toda a paisagem circundante, visitar um notável 
Museu do Douro, pela estética e acervo, cheio de história, de iden-
tidade duriense e de cultura vinícola, a que se seguiu um elegan-
te jantar, no próprio museu, que permitiu desde logo o contacto 
com os paladares, os aromas e os néctares da região. Foi tam-
bém uma excelente oportunidade de convívio, que permitiu matar 
saudades entre auditores dos mesmos cursos e conhecer outros 
presentes, facilitando desta forma o convívio dos dias seguintes.

Na terra de Miguel Torga e Fernão Magalhães

No sábado ocorreu uma excelente jornada no concelho de Sa-
brosa, terra de Miguel Torga e de Fernão Magalhães, dos quais se 
encontram evocações um pouco por toda a vila. Contando com 
a disponibilidade e arte de bem receber do seu presidente – dr. 
José Marques, foi possível conhecer o património arquitetónico 
da vila e visitar o Centro de Estudos e Investigação de Segurança 
e Defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro (CEISDTAD), um projeto 
de descentralização  e de investigação nas áreas da segurança e 
defesa, apadrinhado pelo general Loureiro dos Santos e pela Câ-
mara Municipal, que reúne sinergias da Universidade de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro (UTAD) e do Exército.

Deixando a vila para trás, seguiu-se por uma estrada rodeada 
de vinhas ao encontro de uma obra emblemática e premiada, do 

arquiteto Siza Vieira – o armazém de envelhecimento da Quinta 
do Portal. Ali foi possível conhecer um dos mais emblemáticos pro-
jetos de enoturismo do Douro, onde se fazem excelentes vinhos e 
se dá a conhecer os mesmos e a região a um público estrangeiro 
cada vez mais numeroso! 

Retomando o percurso pelo Douro profundo, foi tempo de fa-
zer uma paragem na histórica aldeia de Provesende, admirar a 
riqueza patrimonial da mesma - casas senhoriais e igreja, e provar 
um vinho do Porto e uma bola locais, por todos muito apreciados. 
Foi então que descemos até ao rio Douro, para retemperar for-
ças num restaurante pitoresco da povoação do Pocinho – Ponte 
Romana. De seguida, um dos melhores momentos da jornada, o 
cruzar a pé a turística e ribeirinha povoação, pejada de turistas a 
saborearem o Sol, a paisagem e os vinhos durienses, e embarcar 
para um passeio no Douro carregado de charme, onde foi possível 
admirar os socalcos e a beleza dos reflexos do Sol nas águas do 
Douro e tirar muitas fotografias! Mas o dia ainda não tinha chega-
do ao fim… partimos para o Teatro Ribeiro Conceição, obra belís-
sima da cidade de Lamego, onde a Associação levou a cabo uma 
conferência pública, com o apoio da Câmara Municipal de Lamego, 
e que contou com a presença do seu presidente – eng.º Francisco 
Lopes, subordinada ao tema do Encontro, onde foi possível ouvir 
as excelentes intervenções dos oradores – coronel Davide Mar-
telo/ Exército e coronel Luís Fraga/ Força Aérea, que discorrerem 
sobre as razões do conflito e da participação portuguesa, infor-
mando também do contributo de unidades militares de Lamego 

O grupo de auditores que participou no Encontro Nacional Museu do Douro, em Peso do Douro Visita guiada ao Armazém de Envelhecimento, da 
Quinta do Portal, desenhado pelo Arqº Siza Vieira 

A presidente da AACDN, Prof. Doutora Ana Isabel Xavier, entrega a medalha da 
Associação ao presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, dr. José Marques
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e Vila Real para o Corpo Expedicionário Português (CEP), perante 
uma plateia muito concorrida. O dia terminou com um jantar ofe-
recido pela Câmara Municipal, num elegante restaurante da cida-
de – Manjar do Douro, com muitas iguarias da região e regado 
com um excelente espumante Murganheira! Um dia longo, talvez 
um pouco cansativo, mas gratificante, que permitiu um excelente 
convívio entre todos.

No domingo houve a oportunidade para visitar a histórica, re-
ligiosa e bela cidade de Lamego, com o seu património riquíssi-
mo e bem restaurado, a sua imponente Sé Catedral, a emblemá-
tica Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e a sua escadaria, o 
seu museu com obras notáveis, o casco histórico encimado pelo 
castelo, ambos exemplos felizes do respeito pelo património. Das 
muralhas do castelo foi possível admirar a cidade e conhecer a 
história da mesma. O fim aproximava-se, mas ainda havia tempo 
para uma refeição com muitos paladares locais e charme, no res-
taurante Jardim Popular, onde o seu proprietário fez jus à arte e 
gosto de bem receber.

E assim chegou ao fim o Encontro Nacional de 2014, com os 
participantes um pouco cansados mas felizes e com vontade de 
se voltarem a encontrar numa próxima iniciativa da Associação.

Com a bênção de S. Pedro e outros apoios…
 
Beneficiando de uma bênção de S. Pedro, tendo a chuva feito 

uma “trégua” entre o início das atividades do primeiro dia e recome-
çado, logo após o almoço de encerramento, e de patrocínios das 
Câmaras Municipais de Lamego e de Sabrosa, foi possível planear e 
levar a cabo este encontro, onde se procurou proporcionar cultura, 
conhecimento, lazer e convívio a todos os auditores participantes.

Uma palavra especial para os senhores eng.º Francisco Lopes e 
dr. José Marques, respetivamente presidentes das Câmaras Mu-
nicipais de Lamego e Sabrosa, também auditores, pelo excecional 
apoio que as suas autarquias deram ao evento, que muito contri-
buiu para a qualidade do mesmo – bem hajam!

O nosso obrigado também ao Exército Português, pelas facili-
dades concedidas em meios de transporte, em particular ao Regi-
mento de Transportes e ao Centro de Tropas de Operações Espe-
ciais, cujos militares foram de um grande profissionalismo e brio.

Paulo Lourenço
Tenente-Coronel de Infantaria

Adjunto da Direção do IDN para a Delegação no Porto
Vice-Presidente da AADN

Sócio n.º 1056/12

Passeio no rio Douro

A mesa da conferência subordinada ao tema  “Evocação do Centenário da I Grande Guerra”, com o presidente da Câmara Municipal de Lamego, eng. Francisco Lopes

Jantar Convívio em Lamego Foto do grupo no Castelo de Lamego
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ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES RECEBIDA 
PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CHEFES MILITARES E COMANDANTE DA GNR

Audiência com Sua Excelência o Presidente da República. A Associação de Au-
ditores esteve representada pelos presidentes da Assembleia Geral, dr. António 
Tavares, da Direção, Prof. Doutora Ana Isabel Xavier, e do Conselho Fiscal, eng. 
Seixas da Fonseca

Com o general Artur Pina Monteiro, chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas. Pela parte da Associação de Auditores estiveram o superintendente 
António Pereira Chumbinho (vice-presidente da Assembleia Geral), coronel José 
Geraldo (vice-presidente da Assembleia Geral), Prof. Doutora Ana Isabel Xavier 
(presidente da Direção) e dra. Catulina Guerreiro (vogal da Direção) 

Apresentação formal de cumprimentos ao general Araújo Pinheiro, chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea por parte do tenente-coronel José Araújo (secretário da 
Mesa da Assembleia Geral), Prof. Doutora. Ana Isabel Xavier (presidente da Dire-
ção) e Prof. Doutora Carla Fernandes (secretária da Direção) 

O comandante geral da GNR, tenente-general Manuel Mateus Costa da Silva Cou-
to, com a Prof. Doutora Ana Isabel Xavier (presidente da Direção), o tenente-coronel 
Fernando Bessa (secretário da Mesa da Assembleia Geral) e a dra. Anabela Adónis 
(vogal do Conselho Fiscal)

O almirante Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso com a Prof. Doutora Ana Isa-
bel Xavier (presidente da Direção), Prof. Doutora Teresa Rodrigues (vice-presidente 
da Direção), eng. Seixas da Fonseca (presidente do Conselho Fiscal), comandante 
mar-e-guerra Paulo Pires e comandante mar-e-guerra António Antão (vogais do 
Conselho Fiscal)

Continuando a apresentação de cumprimentos aos princi-
pais responsáveis pela Soberania, Segurança e Defesa, 

os Órgãos Sociais da AACDN foram recebidos no passado dia 
8 de janeiro pelo Presidente da República, prof. doutor Aníbal 
Cavaco Silva.

Depois de audiências concedidas ao longo do primeiro se-
mestre de 2014, os dirigentes da AACDN foram recebidos pelo 
comandante geral da GNR, tenente-general Manuel Mateus 
Costa da Silva Couto (14 de julho), o chefe do Estado-Maior 
General das Forças Armadas, general Artur Pina Monteiro (1 
de dezembro), o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, gene-
ral José Araújo Pinheiro (1 de dezembro) e o chefe do Estado
-Maior da Armada, almirante Luís Manuel Fourneaux Macieira 
Fragoso (16 de dezembro).
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-Branco, mas compromissos governamentais de última hora, re-
lacionados com o debate do Orçamento de Estado, impediram 
que o titular da Defesa se juntasse à celebração do aniversário. 

No entanto, há a destacar que corresponderam ao convite da 
AACDN o comandante da Zona Marítima do Norte, comandante 
Martins dos Santos, o representante do Comando do Pessoal do 
Exército, coronel tirocinado Martins Soares, o comandante Terri-
torial do Porto da GNR, coronel Mariz dos Santos, o diretor da PJ 
do Norte, procurador José Romão e o diretor regional do SIS, dr. 
Joaquim Semedo. Também no jantar do Porto os auditores pre-
sentes eram de diferentes cursos e gerações.

A passagem do 33º aniversário da Associação de Auditores 
dos Cursos de Defesa Nacional foi assinalada com jantares 

em Lisboa (21 de outubro) e no Porto (24 de outubro) onde partici-
param auditores de diferentes cursos e gerações.

No encontro realizado em Lisboa, na Messe do Santa Clara, 
estiveram presentes cerca de meia centena de associados, pra-
ticamente de todas as gerações, muitos deles antigos elemen-
tos dos Órgãos Sociais da AACDN. Presidiu ao jantar o ministro 
da Administração Interna, dr. Miguel Macedo, que interveio para 
abordar os grandes desafios do seu ministério e dirigir palavras 
amáveis à atividade da Associação de Auditores. O ministro Mi-
guel Macedo associou-se também ao momento de festa, quando 
cantou com os auditores os parabéns à AACDN.

No Porto, cerca de 40 auditores, da Cidade Invicta, Braga, 
Aveiro e Vila Real, reuniram no Hotel Sheraton. Estava prevista a 
presença do ministro da Defesa Nacional, dr. José Pedro Aguiar-

COMEMORAÇÃO 
DO 33.º ANIVERSÁRIO DA AACDN
EM LISBOA E NO PORTO

O general Garcia Leandro  à conversa  com o ministro da Administração Inter-
na, dr. Miguel Macedo

O ministro da Administração Interna, dr. Miguel Macedo, também cantou os 
parabéns à AACDN, no jantar na Messe de Santa Clara, em Lisboa 

O presidente da Assembleia Geral da AACDN, dr. António Tavares, e a presidente 
da Direção, Prof. Doutora Ana Isabel Xavier

Os auditores do Porto reuniram-se no Hotel Sheraton
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A DIREÇÃO DA AACDN 
ESTEVE PRESENTE 
NA TOMADA POSSE DA DELEGAÇÃO DA MADEIRA

No passado dia 31 de Outubro teve lugar, na cidade do Funchal, 
a cerimónia de tomada de posse do Conselho Diretivo da De-

legação da Região Autónoma da Madeira da AACDN.
A cerimónia decorreu no Comando Regional da Polícia de Segu-

rança Pública e foi presidida pelo representante da República para 
aquela Região Autónoma, juiz conselheiro Ireneu Barreto.

A mesa de honra contou com a presença, para além do repre-
sentante da República, do vice-presidente da Assembleia Legis-
lativa Regional, dr. Paulo Fontes, do secretário regional de Educa-
ção, dr. Jaime Freitas, da presidente da Direção da AACDN, Prof. 
Doutora Ana Isabel Xavier, do comandante operacional e da Zona 
Militar da Madeira, major-general Marco Serronha, do comandante 
regional da PSP, superintendente Miguel Mendes e do presiden-
te do Conselho Diretivo da Delegação da Madeira da AACDN, dr. 
Eduardo Brazão de Castro.

O Conselho Diretivo é composto, para além do presidente, por 
dois vogais: o dr. Jorge Pestana e o dr. Carlos Rodrigues.

O evento foi amplamente noticiado nos jornais diários regionais 
e na RTP-Madeira. 

Dos trabalhos jornalísticos realçam-se os seguintes aspetos: a 
excelente formação dos Cursos de Defesa Nacional, o novo fôlego 
na matéria de segurança e defesa.

A presidente da Direção da AACDN referiu o interesse, o empe-
nho e a motivação dos auditores residentes na Região Autónoma 
da Madeira. O representante da República salientou os riscos e 
ameaças dos nossos tempos e a importância da combinação das 
capacidades militares e civis para garantir uma resposta eficaz. 
O general comandante operacional e comandante da Zona Mili-
tar da Madeira apontou a importância do investimento na defesa 

Eduardo Brazão de Castro
Presidente do Conselho Diretivo da Delegação da 

Região Autónoma da Madeira da AACDN
Sócio n.º 1030/12

numa Europa enfraquecida. O secretário regional de Educação 
destacou a importância da Delegação da AACDN. O presidente 
do Conselho Diretivo da Delegação falou da importância da cultu-
ra estratégica que favorece uma melhor consciência cívica, bem 
como a importância do projeto de revisão constitucional apresen-
tado pelos deputados eleitos pela Madeira para a reforma do País 
e a sua importância em matéria de Segurança e Defesa.

Após a tomada de posse a Prof. Doutora Ana Isabel Xavier, que 
foi apresentada pelo comandante da Polícia e auditor, proferiu 
uma conferência sobre A Segurança e Defesa da União Europeia. 
Um olhar dos Desafios da Atualidade.

Estiveram presentes na cerimónia muitos convidados com es-
pecial destaque para representantes de forças de segurança e 
militares.

Durante a manhã que antecedeu a tomada de posse, a presi-
dente da Direção da AACDN, professora Ana Isabel Xavier, o vice
-presidente da Direção, tenente-coronel Paulo Lourenço e o presi-
dente do Conselho Diretivo da Delegação da Madeira, dr. Eduardo 
Brazão de Castro, apresentaram cumprimentos aos representan-
te da República, comandante operacional e da Zona Militar da Ma-
deira, secretário regional de Educação e presidente da Câmara 
Municipal do Funchal, onde assinaram o respetivo livro de honra.

O representante da República, juiz conselheiro Ireneu Barreto, no uso da  
palavra durante a posse do Conselho Diretivo da Delegação Regional da  
Madeira da AACDN

O presidente do Conselho Diretivo 
da Delegação Regional da Madeira, 
dr. Eduardo Brazão de Castro

O comandante regional da PSP,  
superintendente Miguel Mendes
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O secretário regional da Educação, dr. Jaime Freitas

Apresentação oficial de cumprimentos ao representante da República para a Região Autónoma 
da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Barreto

Apresentação oficial de cumprimentos ao secretário regional da Educação, dr. Jaime 
Freitas, pelo vice-presidente da Direção da AACDN, tenente-coronel Paulo Lourenço, 
presidente do Conselho Diretivo da Delegação da Madeira da AACDN, dr. Eduardo 
Brazão de Castro, e presidente da Direção da AACDN, prof. Doutora Ana Isabel Xavier

Apresentação oficial de cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal do Funchal,  
dr. Paulo Cafôfo

O comandante da Zona Operacional da 
Madeira, major-general Marco Serronha

A presidente da Direção da AACDN, 
prof. Doutora Ana Isabel Xavier

Tomada de posse do Conselho Diretivo da  
Delegação Regional da Madeira da AACDN
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A AACDN NO 50.º ANIVERSÁRIO 
DA ADALEDE/CESEDEN

O presidente da Direção da Associação 
dos Diplomados em Altos Estudos da 

Defesa Nacional [ADALEDE], don António 
Colino Martinez, teve a gentileza de con-
vidar os Corpos Sociais da sua congéne-
re portuguesa, Associação de Auditores 
dos Cursos de Defesa Nacional [AACDN] 
a estarem presentes no 50.º Aniversário 
daquela instituição.

A ADALEDE é formada por antigos alu-
nos que se formaram no Centro Superior 
de Estudos de Defesa Nacional [CESE-
DEN], e foi criada em 2002 para promover 
as relações entre os alunos da Escola de 
Altos Estudos de Defesa e colaborar com 
as instituições do Estado com a nobre ta-
refa de difundir a cultura da Defesa, con-
tribuindo para o culto da cidadania e da 
Defesa Nacional Espanhola.

A AACDN esteve representada pelo 
doutor António Tavares e pelo coronel 
José Geraldo, presidente e vice-presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral, respeti-
vamente.

A comemoração teve lugar a 30 de ou-
tubro e foi presidida pelo Rei Filipe VI, com 
a solenidade adequada ao 50º aniversá-
rio do CESEDEN, órgão que realizou vá-
rias atividades académicas durante 2014.

O diretor do CESEDEN, o tenente-gene-
ral Alfonso de la Rosa, foi o primeiro ora-
dor na Aula Magna do centro, com uma 
conferência onde analisou os destaques 
da instituição ao longo dos 50 anos de 
história. O CESEDEN tornar-se-á, a partir 
do próximo ano, referiu o tenente-gene-
ral De la Rosa, no centro de treino a ser 
frequentado por todos os cursos de for-
mação de oficiais das Forças Armadas, a 
partir de capitão.

É de registar, com apreço, que o dire-
tor do CESEDEN fez uma referência muito 
cordial e destacada à presença da AAC-
DN, naquele ato comemorativo, que con-
tava com representantes de muitas na-
cionalidades.

Javier Solana fechou o 50º aniversário 
do programa com uma conferência intitula-
da Segurança, Responsabilidade e Interde-
pendência, em que o ex-secretário-geral da 
NATO, entre 1995 e 1999, e Alto Represen-
tante do Conselho para a Política Externa 
e de Segurança Comum da União Europeia 
entre 1999 e 2009, analisou as peculiarida-
des do atual cenário internacional.

Solana sublinhou que estamos a viver 
uma situação geopolítica marcada por “mu-
danças rápidas” e que “a América deixou 
de ser o centro geográfico do mundo”. Dito 
isto, temos uma “interdependência global” 
em que as consequências das ações têm 
influenciado muito mais atores e não ape-
nas quem executa.

Depois da sessão solene assistiu-se ao 
descerrar da placa comemorativa evocati-
va da efeméride. Seguiu-se um vinho espa-
nhol de honra, também com a presença do 
Rei de Espanha.

A AACDN está agradecida e reconheci-
da à sua congénere espanhola, ADALEDE, 
pelo modo profissional e amistoso como foi 
recebida e acompanhada. 

José Madaleno
Diretor do Jornal do Exército
Vice-presidente da  AACDN

Sócio n.º 962/08
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O MAR E OS LAÇOS DA LUSOFONIA 
TEMA DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA AACDN 

No dia 27 de Novembro de 2014, no 
âmbito das atividades do Grupo de 

Trabalho Indústria de Defesa, Economia 
do Mar e Lusofonia da AACDN, realizou-
-se o Seminário internacional intitulado 
O Mar e os laços da lusofonia: desafios e 
oportunidades no contexto económico-
-industrial e da segurança marítima.

Este evento decorreu nas instalações 
do Instituto da Defesa Nacional, com 
transmissão por videoconferência para 
o Porto, Braga e Funchal, e resultou em 
termos organizativos de uma parceria 
entre o Instituto de Defesa Nacional, o 
Centro de Estudos Eurodefense Portu-
gal e a AACDN. O seminário, que con-
tou com o apoio da Administração dos 
Portos de Sines e do Algarve, da Admi-
nistração dos Portos de Lisboa e da ES-
RI-PORTUGAL, Sistemas e Informação 
Geográfica, teve cerca de duas cente-
nas de ouvintes.

Os oradores, responsáveis políticos, 
diplomatas, empresários, gestores e 
académicos, foram convidados a parti-
lhar as suas opiniões e competências 
segundo uma lógica que procurava ga-
rantir diversidade de leituras e óticas de 
análise sobre três grandes tópicos, cada 
um dos quais objeto de um Painel autó-
nomo com várias intervenções. O pri-
meiro painel foi dedicado à Plataforma 
Continental e às potencialidades econó-
micas do Mar no espaço da Lusofonia e 
o segundo procurou apresentar e discu-
tir oportunidades de negócio e respos-
tas empresariais nesse espaço. Por últi-
mo, foram debatidos na sessão da tarde 
os reptos da Plataforma Continental, 
incluindo aspetos tão diversos como as 
visões política e estratégico-militar, os 
desafios tecnológicos relacionados com 
a exploração dos recursos marinhos, a 
perspetiva das empresas ligadas à in-
dústria naval e à observação e vigilância 
marítimas. A terminar foi apresentada a 
visão empresarial da CPLP. 

Das doze intervenções, pautadas 
por grande riqueza de informação e de 
perspetivas, ressalta uma nota positiva 
e consensual: a consciência clara dos 
principais agentes responsáveis quanto 
às oportunidades inerentes ao desen-
volvimento nacional baseado no correto 
aproveitamento das potencialidades do 
mar, designadamente no espaço da lu-
sofonia.

Ana Isabel Xavier 

Miguel Herédia

José António Barros

António Figueiredo Lopes

João Fonseca Ribeiro

Francisco Mantero

Eduardo Bandeira

Ana Neto

Bruno Bobone

Sessão de abertura do Seminário 
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De destacar outros pontos recorrentes 
nas diferentes intervenções que podem 
enriquecer futuros debates, assumindo-se 
como recomendações ou pistas concretas 
de atuação.

Desde logo, a firme convicção que Por-
tugal deixou hoje de ser um país periférico 
graças ao mar. Esta afirmação não deve ser 
entendida apenas em perspetiva histórica, 
antes representa um desafio futuro. Inclui 
aspetos tão diversos como a rentabilização 
das condições biofísicas da água, a oferta 
turística e os determinantes estruturais da 
lusofonia. Estes últimos representam mais- 
-valias a potenciar, designadamente quando 
pensamos na diversidade de realidades que 
podem ser utilizadas como complementari-
dades facilitadoras, unidas por uma história 
e língua comuns. De sublinhar ainda as po-
tencialidades decorrentes do alargamento 
da plataforma continental, designadamente 
porque se trata de uma nova realidade que 
aumenta a centralidade do nosso país, o 
qual passará a deter uma das maiores zonas 
exclusivas da Europa. 

A segunda grande conclusão é a de que, 
mau grado todas as vantagens, não só te-
mos muito pouco tempo para atingir os obje-
tivos desejados para potenciar as vantagens 
de partida, como não o poderemos fazer de 
forma autónoma. Para capitalizar oportuni-
dades, e dado o carácter transnacional dos 
desafios e das ameaças, o nosso país deve 
estar na primeira linha de uma geopolítica a 
sul, facilitada por algumas alianças históricas 
favoráveis. O bom sucesso das iniciativas 
depende da cooperação com outros atores, 
potenciando as alianças já existentes ou es-
tabelecendo outras.

Ligado com este último tópico, vários ora-
dores sublinharam a necessidade de ultra-
passar a insuficiência endémica de financia-
mento, não apenas no âmbito dos incentivos 
ao financiamento no setor das infraestrutu-
ras, com vista a potenciar um ambiente de 
negócios estável que colmate a carga admi-
nistrativa, a falta de incentivos fiscais ou a fal-
ta de investimento público em áreas que não 
dependem só da iniciativa privada. 

É igualmente essencial que Portugal se 
consiga afirmar como um cluster de conhe-
cimento e qualificações para o mar profundo, 
embora essa aposta só possa ser ganha se 
forem criadas condições e houver um en-
contro de vontades, no sentido de reforçar 
o investimento em pesquisa científica e tec-
nológica. 

Com efeito, o maior desafio continua na 
capacidade de agir ou, como alguns referi-
ram, na capacidade de passar das palavras 
aos atos. 

Teresa F. Rodrigues
Professora Associada com Agregação da FCSH/NOVA

Vice-Presidente da Direção da AACDN
Coordenadora do Grupo de trabalho “Indústria de 
Defesa, Economia do Mar e Lusofonia” da AACDN

Sócia n.º 1050/09 

Vital Morgado

Alexandre Reis Rodrigues

Salimo Abdula  António Neto da Silva

António Silva Ribeiro

Luís Menezes Pinheiro

Pedro Duarte

Rui Vinhas

Painel 1 - “A Plataforma Continental e as potencialidades económicas do Mar no espaço da Lusofonia”
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lidade da presença da nossa homóloga 
francesa num evento internacional em 
Portugal, de associações similares, a or-
ganizar pela Associação de Auditores.

CiDAN ORGANIZA EVENTOS 
POR TODA A FRANÇA

A CiDAN é uma associação fundada 
em 1901 que acolhe todas as pessoas, 
quaisquer que sejam as suas opiniões, 
crenças, origens sociais e profissionais, 
interessadas pelas questões de:

•  Civismo e cidadania;
•  Defesa militar mas também económi-
ca ou civil (patriotismo e inteligência eco-
nómicas);
•  Integração na Nação “vontade de vi-
ver juntos”;
•  Compatibilidade entre o patriotismo na-
cional e a cidadania europeia ou mundial.

A associação organiza eventos por 
todo o país, com a preocupação de 
manter a ligação entre a sociedade e 
as Forças Armadas francesas (princi-
palmente após o final do serviço mili-
tar). O seu objetivo é transmitir a impor-
tância das questões a que se dedica 
às crianças, aos jovens e aos adultos 
ao nível regional, nacional europeu e 
mundial.

A convite da organização, a AACDN participou pela primeira vez, na qualidade de observadora, no colóquio 
Internacional de Klingenthal. O evento, que vai na 14ª edição, foi organizado pela Association Civisme Défense 
Armée Nation (CiDAN), com o apoio da Fundação Charles Léopold Mayer pour le Progrés de l’Home (FPH) e da 
Fundação Wolfgang von Goethe-Bâle, e decorreu no período de 24 a 27 de Novembro.

Os colóquios de Klingenthal são or-
ganizados anualmente pela CiDAN, 

na pequena povoação que dá o nome à 
iniciativa, a cerca de 35 quilómetros de 
Estrasburgo (França), numa residência 
acastelada, onde os participantes ficam 
instalados por mais de um dia.

 O Colóquio de 2014 teve como tema 
Segurança das Fontes e das Vias de 
Abastecimento Energéticas da UE: Jogo 
de Poder, Desafio para a Europa? e con-
tou também com uma intervenção do 
advogado Thibault de Montbrial, especia-
lista em direito penal, sobre a nova Lei An-
titerrorismo francesa.

Entre outros, foram debatidos os seguin-
tes temas:

•  A situação energética da UE;
• As consequências dos desafios para 
o abastecimento energético da UE, re-
sultantes das crises e das ameaças em 
África;
• Os meios militares da UE para res-
ponder a crises – proteção das fontes 
e das vias de abastecimentos;
• O futuro da Ucrânia e o impacto da 
situação da mesma na UE;
•  A Rússia e a Ucrânia, qual a solução 
possível e o seu impacto nos abasteci-
mentos energéticos à UE;
•  A estratégia chinesa e o seu impacto 
sobre os interesses europeus;
•   A estratégia de segurança espanhola 
e as ameaças ao seu panorama ener-
gético;
• A estratégia comum da UE para ga-
rantir a segurança das vias de abas-
tecimento energético: a solidariedade 
entre os estados membros e o nível de 
ambição e os meios necessários.

A AACDN aproveitou a oportunidade 
do convite para estreitar relações com a 
CiDAN, ficando previstas uma nova parti-
cipação no colóquio de 2015 e a possibi-

Paulo José da Cruz  Lourenço
Tenente-Coronel de Infantaria

Adjunto da Direção do IDN para a Delegação no Porto  
Vice-Presidente da AADN

Sócio n.º 1056/12

AACDN PARTICIPOU 
COMO CONVIDADA 
NO COLÓQUIO KLINGENTHAL 2014

PAULO JOSÉ DA CRUZ LOURENÇO

APRESENTAÇÃO DE UM PROJETO
DE CÓDIGO DE CONDUTA 
DO SOLDADO DA UNIÃO EUROPEIA

Complementarmente ao Colóquio de Klin-
genthal ocorreu a apresentação de um proje-
to de Conduta do Soldado da União Europeia, 
nos dias 27 e 28, com os trabalhos divididos 
entre o Quartel General do Eurocorpo e o cas-
telo de Klingenthal, respetivamente.

Trata-se de uma iniciativa de cadetes da 
Escola Especial Militar de Saint-Cyr, equivalen-
te à Academia Militar do Exército, iniciada no 
ano letivo de 2013-2014 e impulsionada por um 
professor de filosofia daquela escola, o prof. 
dr. Henri Hude,  com o apoio da Sociedade Eu-
ropeia de Ética Militar – EuroISME, de que o 
docente é um dos vice-presidentes. 

O projeto considera a pertinência da elabo-
ração de um Código de Conduta do Soldado 
da União Europeia, considerando sempre que, 
para um dia ser aceite, terá que ter a adesão 
ou aprovação dos 28 países da União.

De salientar que o projeto em causa consis-
te num trabalho de investigação académica 
que não vincula nem o comandante da Escola, 
nem o Eurocorpo, nem as autoridades milita-
res de cada Estado. 

No primeiro dia, os trabalhos decorreram 
no Quartel de Aubert de Vincelles (QG Euro-
corpo), conduzidos pelo general de brigada 
Franz Pfrengle e pelo prof. dr. Henri Hude, ten-
do consistido na apresentação e discussão de 
duas propostas de texto do código, a quadros 
das diferentes nacionalidades do Eurocorpo,  
para recolha de contributos e auscultação de 
sensibilidades. No segundo dia, no castelo de 
Klingenthal, fez-se o balanço do debate do dia 
anterior, com participantes do colóquio, ten-
do os alunos, seguidamente, apresentado as 
conclusões e as etapas a seguir, para a con-
clusão do projeto.

O representante da AACDN, tenente-coro-
nel Paulo Lourenço, foi convidado para ambas 
as sessões, tendo participado no debate a tí-
tulo pessoal. 
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LANCHE DE NATAL CONTOU COM DEBATE
DA REVISTA DO ANO INTERNACIONAL

Os Órgãos Sociais e os membros da As-
sociação de Auditores dos Cursos de 

Defesa Nacional reuniram, como é tradição, 
no Lanche de Natal, que este ano teve a 
novidade de decorrer na Escola do Servi-
ço de Saúde Militar, no aquartelamento de 
Campo de Ourique, em Lisboa, e de contar 
com um debate onde foram passados em 
revista os principais acontecimentos in-
ternacionais de 2014 com implicação nas 
áreas de segurança e defesa.

 Moderado pelo associado e diretor da AA-
CDN, Ilídio Trindade, o debate contou com 
os jornalistas José Manuel Fernandes (jornal 
eletrónico “Observador”), Ricardo Alexandre 
(Antena 1) e Armando Seixas Ferreira (RTP).

A palavra “guerra” dominou o ano, segun-
do José Manuel Fernandes. Ricardo Ale-
xandre escolheu “Putin” e Armando Seixas 
Ferreira  o “fanatismo”, que está na base no 
conflito do Médio Oriente mas também está 
presente em todas as zonas de tensão.

A análise da queda dos preços dos com-
bustíveis fósseis, provocada pela entrada 
no mercado do petróleo e do gás de xisto 
dos Estados Unidos, e as consequências 
que daí advêm para os interesses dos até 
agora grandes exportadores foi o tema de 
abertura do debate que contou com as in-
tervenções dos jornalistas convidados e 
com questões colocadas pelos auditores 
presentes.

O conflito na Ucrânia, o novo posicio-
namento da Rússia perante o Ocidente, o 
efeito das sanções da Europa e Estados 
Unidos para conter as ambições de Mos-
covo, o fim da Primavera Árabe, o conflito 
entre palestinianos e Israel, a guerra na 
Síria, a emergência do Estado Islâmico e a 
reeleição de Dilma Russef para a presidên-
cia do Brasil foram outros temas abordados 
durante a hora e meia do debate.

A revista dos acontecimentos interna-
cionais foi antecedida de uma explicação 
pormenorizada, feita pelo comandante Ví-
tor Mendonça, da história das instalações 
onde funciona a Escola do Serviço de Saú-
de Militar e por onde passaram várias uni-
dades militares com papel relevante na 
vida portuguesa, sobretudo nas primeiras 
décadas do século passado. 

Os quarenta auditores, que correspon-
deram ao convite da Direção da AACDN no 
dia 10 de Dezembro, visitaram, de seguida, a 
parte antiga das instalações, em particular 
a histórica biblioteca, onde é bem visível a 
presença de símbolos ligados à Maçonaria. 
Teve depois lugar o Lanche de Natal, ofere-
cido pela ESSM, a que se seguiu o debate.

A realização do evento na Escola do Ser-

viço de Saúde Militar foi possível graças 
à importante colaboração do estabeleci-
mento, dirigido pelo major-general médico 
Paulo Santos Guerra, que esteve presen-
te a dar as boas-vindas aos auditores. Pela 
parte da AACDN, a presidente da Direção, 
Ana Isabel Xavier, teve palavras de reco-
nhecimento pelo apoio recebido e entre-
gou a medalha da associação ao diretor da 
ESSM, tendo dirigido também um agrade-
cimento especial aos três convidados que 
participaram no debate.

IlídioTrindade 
Sócio n.º 1002/07 

Os auditores visitam as instalações da Escola do Serviço de Saúde  
Militar, em Lisboa, conduzidos  pelo comandante Vítor Mendonça

Durante o debate da revista do ano international 

A presidente da AACDN, prof. Doutora Ana Isabel Xavier, dá as boas-vindas aos auditores  e aos jornalistas convidados

Na biblioteca da unidade de Campo de Ourique

COM JORNALISTAS DO OBSERVADOR, ANTENA 1 E RTP
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SEGURANÇA INTERNA, 
A NECESSÁRIA HARMONIZAÇÃO 
NORMATIVA
André Inácio 

O hodierno quadro geopolítico, pautado pela incerteza e im-
previsibilidade exige estratégias integradas, assentes em 

quadros legal e doutrinário claros e adaptados às novas realida-
des. Impõe-se um esforço acrescido de compreensão e adapta-
ção a novas realidades sociais, sujeitas a processos de mutação 
tão rápidos que quase não temos tempo para apreendê-las. Da 
necessidade de as explicar resultam novos e complexos con-
ceitos e até novos vocábulos. São exemplo expressões como 
globalização, mundialização, desterritorialização, fronteiras vir-
tuais, fronteiras internas ou fronteiras externas, as quais, ape-
sar de vulgarizadas na linguagem comum, envolvem uma den-
sidade e especificação que cumpre à doutrina clarificar. Este 
complexo léxico vem integrar-se num quadro já de si impreciso, 
resultante desde logo da ausência de uma definição na própria 
Constituição da República Portuguesa do que se deve entender 

A segurança personifica um dos pilares básicos da organização de uma sociedade, constituido-se o 
“sentimento de segurança” como necessidade imanente para o bem-estar individual e coletivo. Porém, o 
conceito de segurança revela-se extremamente abrangente e encontra-se em mutação, compreendendo 
para além das questões relacionadas com formas de criminalidade mais ou menos complexa e/ou violen-
ta, toda uma panóplia de áreas fundamentais como a segurança alimentar e ambiental, os cuidados de 
saúde ou a resposta a catástrofes naturais.

por Segurança Interna, de uma ausência de definição do que 
são forças de Segurança, e/ou até da clara diferenciação entre 
Forças de Segurança e Órgãos de investigação Criminal. Tal au-
sência de conceptualização deriva depois em leis menos claras 
quanto a funções e capacidades, que originam duplicação de 
meios e conflitos de competências. Referimo-nos, em especial, 
à Lei de Segurança Interna e à Lei da Organização da Investiga-
ção Criminal. 

A inexistência de um adquirido legal, concetual e doutrinário 
bem estruturado e plenamente assumido pelos diferentes ato-
res com responsabilidades na área da segurança interna, tanto 
de tutela política como de intervenção operacional, prejudica a 
compreensão do sistema e dificulta o seu desenvolvimento es-
tratégico e orgânico.

Arménio Timóteo Pedroso

Na biblioteca da unidade de Campo de Ourique
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António José André Inácio, 
 Vogal de direção da AACDN

Coordenador do grupo de trabalho  “Segurança Interna” da AACDN
Sócio n.º 799/03

Arménio Timóteo Pedroso
Coronel GNR

Membro do grupo de trabalho “Segurança Interna” da AACDN
Sócio n.º 1003/04

 

A última reforma do sistema de segurança interna, ocorrida 
entre 2007 e 2009, com significativas alterações, entre outras, 
da Lei de Segurança Interna, da Lei de Organização da Investi-
gação Criminal e aprovação de novas Leis Orgânicas da GNR, da 
PSP e da PJ, muito por força do que se acaba de dizer, não cor-
respondeu às expectativas geradas. Mudou-se para ficar tudo 
igual, ou quase. Até a criação do cargo de Secretário-Geral do 
SSI, anunciado como a pedra angular do novo modelo, nunca 
chegou a afirmar-se como tal, em grande medida, pela resistên-
cia das Forças e Serviços de Segurança aos poderes atribuídos 
ao novo órgão, mas também pela ambiguidade na definição des-
ses poderes.

A falta de clareza legislativa, conjugada com a dispersão de 
competências e atribuições por várias Forças e Serviços, subor-
dinados a diferentes tutelas, torna o sistema pouco inteligível e, 
também por isso, facilita a prevalência do interesse corporativo 
dos seus atores, especialmente, quando confrontados com pro-
cessos de mudança.

A desmontagem explicativa dos múltiplos componentes e 
interacções do sistema de segurança interna, desde o enqua-
dramento constitucional até às tarefas operacionais, passando 
pelas opções políticas e legislativas que enformam o modelo, 
é indispensável para a sua plena compreensão. Constituindo 
esta, por sua vez, a capacidade fundamental para intervir, com 
critério e oportunidade, no fortalecimento dos alicerces e na 
adaptação evolutiva desta função de soberania, às circunstân-
cias e exigências dos tempos que vivemos.

Honrando os fins de preservação e projeção dos valores cul-
turais que contribuam para o reforço da identidade nacional, a 
AACDN, enquanto entidade catalisadora de interesses e práti-
cas que poderão e deverão ser discutidos de forma livre, criou 
o Grupo de Trabalho “Segurança Interna”, potenciando o exercí-
cio de uma cidadania mais ativa e participativa e promovendo o  

debate salutar de ideias. Correspondendo a tal desígnio, o Gru-
po de Trabalho, integrando associados e personalidades de re-
conhecido mérito, assume o projecto ambicioso mas prioritário 
de promover e ser parte na discussão, avaliação e compreensão 
crítica do nosso sistema de segurança interna. 

Pretende-se um olhar multifacetado sobre a função de segu-
rança interna, perspetivando-a no seu papel nuclear de defesa 
da legalidade democrática e dos direitos, liberdades e garan-
tias das pessoas, mas também na sua dimensão prestacional de 
serviço público e de componente da cadeia de valor do produto 
nacional.

Como expressão pública do arranque do projecto, muito bre-
vemente, será publicado o primeiro dos artigos de fundo, tendo 
como título “O Regime da Segurança Interna: Contributos para 
uma adequada harmonização normativa”.

Concomitantemente, serão lançados os “Cadernos de Segu-
rança Interna”, desde logo, em espaço próprio na página da AA-
CDN mas que oportunamente darão corpo à estampa, os quais 
serão enriquecidos pelos contributos de individualidades do 
meio académico, político, castrense e social, convidadas a con-
correr para o debate público, por via de artigos temáticos.
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CONCEITO ESTRATÉGICO DE
DEFESA NACIONAL
 - UMA PROPOSTA PARA O 
ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

João Pedro Saldanha Serra

Não entrando na discussão sobre a 
necessidade, ou não, da existência 

prévia de um Conceito Estratégico Na-
cional (embora tenda a concordar que o 
mesmo se encontra em falta), no atual 
“estado da arte” da gestão estratégica 
do Estado, o Conceito Estratégico de De-
fesa Nacional (CEDN) constitui a base de 
todo o planeamento estratégico nacional, 
e pressupõe a observação e análise das 
envolventes e do ambiente internos e ex-
ternos prévios à definição dos grandes 
objetivos a alcançar pela Nação.

Importa, por isso, que este planeamen-
to estratégico nacional cumpra, de acor-
do com as suas especificidades próprias, 
aquelas que podem ser consideradas as 
principais fases de um processo desta 
natureza - o estudo estratégico, a formu-
lação estratégica e o acompanhamento 
estratégico.

A fase do estudo estratégico, em que 
há que conhecer o país ao nível dos re-
cursos, capacidades, vulnerabilidades e 
competências e do ambiente em que se 
insere, tem sido realizada de várias for-
mas.

Especificamente em relação ao CEDN 
atualmente em vigor, aprovado pela Re-
solução do Conselho de Ministros nº 
19/2013, a fase de estudo estratégico im-
plicou um estudo sobre as bases do Con-
ceito, elaborado pelo Instituto da Defesa 
Nacional, bem como um trabalho produzi-
do por uma Comissão de Revisão do Con-
ceito, criada pelo Despacho nº 9348/2012, 
do Ministro da Defesa Nacional, envolven-
do professores universitários, anteriores 
Ministros da Defesa Nacional, diplomatas, 
antigos Chefes Militares e outras perso-
nalidades nacionais, que preparou as 
Grandes Opções do CEDN, a debater pos-
teriormente na Assembleia da República.

Realizaram-se, ainda, painéis temáticos 
de discussão aberta à sociedade civil, em 
várias capitais de distrito, que concorre-
ram para o desenho final das Grandes 
Opções e da proposta de CEDN.

Acresce, nesta fase do estudo estra-
tégico, o já indicado debate sobre as  

Grandes Opções do CEDN na Assem-
bleia da República, em obediência ao 
princípio da co-responsabilização dos ór-
gãos de soberania no domínio da Defesa1 .

Sem esquecer, naturalmente, que exis-
tem dois outros órgãos de natureza ins-
titucional, consagrados na Lei de Defesa 
Nacional e na Lei Orgânica de Bases de 
Organização das Forças Armadas (apro-
vada pela Lei Orgânica 6/2014), que inter-
vêm nesta fase:

•  O Conselho Superior de Defesa Nacio-
nal (CSDN), presidido pelo Presidente da 
República, que, no âmbito da sua função 
consultiva, dá parecer sobre “O projeto de 
conceito estratégico de defesa nacional”;

• O Conselho de Chefes de Estado-
-Maior (CCEM), presidido pelo Chefe do 
Estado-Maior-General das Forças arma-

das, ao qual cabe dar parecer sobre “As 
propostas de definição do conceito estra-
tégico de defesa nacional”.

Ou seja, dificilmente se poderá negar 
o caráter abrangente e diversificado que 
envolveu a fase de estudo estratégico do 
CEDN aprovado em 2013.

Com a aprovação do CEDN pelo Go-
verno, cumpre-se a fase da formulação 
estratégica, materializando o plano es-
tratégico e definindo o conceito de ação 
estratégica nacional, estruturada em tor-
no de um conjunto de vetores e linhas de 
ação estratégica que definem os princi-
pais objetivos, medidas, ações, iniciativas 
e prioridades, e cuja responsabilidade de 
execução, desenvolvimento e concretiza-
ção deve ser possível imputar a determi-
nadas entidades.
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Desconhecendo a forma como se con-
cretiza a fase subsequente de planea-
mento nos outros Ministérios sectorial-
mente responsáveis, no que respeita ao 
MDN, e com o devido enquadramento con-
ferido, a montante, pela Constituição, pela 
Lei da Defesa Nacional, pelo Programa do 
Governo e pelo próprio CEDN, a mesmo 
estrutura-se da seguinte forma:

• Definição e difusão da Diretiva Ministe-
rial de Planeamento de Defesa Militar, que 
estabelece a orientação política para o pla-
neamento de defesa a vigorar num deter-
minado período temporal;

• Aprovação do Conceito Estratégico Mi-
litar, que “define as grandes linhas concep-
tuais de atuação das Forças Armadas e as 
orientações gerais para a sua preparação, 
emprego e sustentação”, sendo elaborado 
pelo CCEM, aprovado pelo Ministro da De-
fesa Nacional e confirmado pelo CSDN;

• Definição das missões das Forças Ar-
madas, resultantes da Constituição e da lei;

• Definição do Sistema de Forças Nacio-
nal, entendido como “o conjunto de capa-
cidades que devem existir para o cumpri-
mento das missões das Forças Armadas, 
identificando os tipos e quantitativos de 
forças e meios, tendo em conta a sua ade-
quada complementaridade operacional”;

• Definição do dispositivo de forças, que 
“estabelece a relação entre os comandos 
operacionais, forças, unidades e meios da 
componente operacional do sistema de 
forças com as infraestruturas ou elemen-
tos da componente fixa do sistema de for-
ças que lhes dão suporte”;

• Definição de objetivos e capacidades, 
ao nível das propostas de Forças, dos pla-
nos, da Lei da Programação Militar e da 
Lei de Programação de Infraestruturas 
Militares.

Verifica-se, pois, que a fase de formula-
ção estratégica, no que respeita ao MDN, 
se encontra devidamente consagrada e 
consolidada.

Contudo, e em relação a todos os CEDN 
aprovados, a fase do acompanhamento es-
tratégico, que permite monitorizar e avaliar 
o cumprimento do que se encontra planea-
do, bem como o desempenho das entida-
des responsáveis pela sua concretização, 
isto é pela implementação estratégica, tem 
sido descurada2.

Constituindo a implementação da es-
tratégia, logo a capacidade de a executar, 
fator crítico de sucesso, por maioria de ra-
zão, a capacidade nacional de executar o 

que se encontra definido no CEDN é deci-
siva para a concretização da própria estra-
tégia que nele se consagra.

Por essa razão, a verdadeira e real in-
fluência do CEDN nas decisões do Estado 
e da Administração Pública está por apu-
rar, uma vez que não há entidade que faça 
aquele acompanhamento e controlo.

Do ponto de vista legal e institucional, ca-
beria ao Primeiro-Ministro conduzir a fase do 
acompanhamento estratégico, pois compe-
te-lhe dirigir a atividade interministerial rela-
cionada com a política de Defesa Nacional.

Mas aquela condução envolve igual-
mente o Ministro da Defesa Nacional e os 
Ministros setoriais, de acordo com a Lei de 
Defesa Nacional aprovada pela Lei Orgâni-
ca nº 1-B/2009, de 7 de julho.

De facto, e pese embora seja compe-
tência do Ministro da Defesa Nacional as-
segurar a execução do CEDN, a responsa-
bilidade pela sua implementação setorial 
não pode deixar de ser interministerial, na 
lógica do conceito amplo de Defesa Nacio-
nal que envolve uma componente militar e 
componentes não militares.

É verdade que o Primeiro-Ministro pode-
ria delegar no Ministro da Defesa Nacional 
a competência para dirigir a atividade in-
terministerial relacionada com a política de 
Defesa Nacional, mas até hoje essa prerro-
gativa legal nunca foi usada, pese embora 
pudesse ter sido benéfica para a fase de 
acompanhamento estratégico do CEDN.

É igualmente verdade que o próprio Con-
selho de Ministros poderia desempenhar 
uma função na fase do acompanhamento 
estratégico, mas em geral a sua agenda é 
naturalmente monopolizada pelo processo 
político e legislativo.

É neste contexto que importa ponderar 
a criação de uma Comissão Interministe-
rial para o Acompanhamento do Conceito 
Estratégico de Defesa Nacional que moni-
torizasse e avaliasse a implementação do 
CEDN, em termos que se apresentam de 
forma sucinta e a merecer desenvolvimen-
to noutra sede, desde logo legislativa.

Esta Comissão reuniria em dois forma-
tos - um formato político e um formato téc-
nico.

Quando em formato político, a Comissão 
seria presidida pelo Primeiro-Ministro, que 
poderia delegar em permanência ou caso 
a caso no Ministro da Defesa Nacional, e 
contaria com a presença dos Ministros se-
toriais.

Neste formato, a Comissão avaliaria, 
com periodicidade anual, a implementação 
do CEDN e determinaria recomendações e 

ajustamentos tidos por essenciais à plena 
execução do Conceito (previamente traba-
lhadas pelos diversos Ministérios ao nível 
técnico).

Quando em formato técnico, a Comissão 
seria presidida por um dirigente superior 
designado pelo Ministro da Defesa Nacio-
nal, e contaria com a presença dos dirigen-
tes superiores dos Ministérios setoriais, 
reunindo com periodicidade a definir, mo-
nitorizando e acompanhando a implemen-
tação do CEDN e propondo ao nível políti-
co as recomendações e ajustamentos que 
fossem considerados necessários.

Esta proposta não traria custos acresci-
dos para o Estado, mas apenas os decor-
rentes do facto de os participantes na Co-
missão acrescentarem aquela atividade às 
que já desenvolvem habitualmente.

A preparação da participação dos re-
presentantes dos diversos Ministérios na 
Comissão, em qualquer dos formatos, po-
deria ser assegurada por quadros da Ad-
ministração Pública possuidores do Curso 
de Defesa Nacional ministrado pelo Institu-
to da Defesa Nacional há várias décadas, 
garantindo qualidade e conhecimento no 
tratamento dos assuntos, rentabilizando 
o enorme investimento que o Estado tem 
feito nesta formação e conferindo uma evi-
dente mais-valia aquele Curso.

Para além da vantagem de, com esta 
proposta, se poder fechar o ciclo de pla-
neamento estratégico nacional (cumprin-
do as fases de estudo, formulação e acom-
panhamento estratégicos), a criação desta 
Comissão, e o trabalho de coordenação 
e o envolvimento interministerial a que a 
mesma obrigaria, poderiam contribuir para 
reforçar a perceção da importância do fa-
tor estratégico no processo de decisão 
nacional, mas também a necessidade de o 
ter em conta no quadro das atividades dos 
Ministérios e organismos sectorialmente 
responsáveis.

 

Nota
1 Que foi reforçado com a Lei Orgânica nº 5/2014, de 
29 de agosto, que procedeu à primeira alteração à 
Lei de Defesa Nacional aprovada pela Lei Orgânica n.º 
1 -B/2009, de 7 de julho, que passou a prever que o 
Parlamento não só discute, como aprova, as Grandes 
Opções do CEDN.

2 É um facto que o CEDN não contém indicadores, e 
que em muitos do vetores e linhas de ação estratégica 
não há o correspondente desdobramento em planos/
medidas/ações, o que dificulta à partida a tarefa de 
monitorização e avaliação.

João Pedro Saldanha Serra 
Jurista 

Sócio n.º 832/02
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NINGUÉM FICA 
PARA TRÁS
Luís Gonzaga Coutinho de Almeida

A I Grande Guerra mobilizou 198 militares do concelho de Es-
posende para as ex-colónias e para França, 15 dos quais 

da freguesia de Forjães, a minha terra natal. Três foram feitos 
prisioneiros pelos alemães (enviados para Munster II e Dulmen), 
no rescaldo da Batalha de La Lys e outros três voltaram feridos. 
Um deles, Manuel Dias Gomes, com a placa de identificação nº 
45249 e pertencente à 1ª Companhia, do 2º Batalhão do Regi-
mento de Infantaria nº 8 da 4.ª Brigada do Corpo Expedicionário 
Português, faleceu em 20 de Abril de 1918, após ter sido ferido 
em combate, em 22 de Março.

Em 21 de Abril desse ano, o jornal “O Cávado”, de Esposende, 
faz referência a este trágico acontecimento: “Por notícias parti-
culares recebidas de França, sabe-se ter falecido em campanha 
o soldado de infantaria 8, Manoel Dias Gomes, natural desta 
freguezia. É este o primeiro militar daqui que deu o seu sangue 
pela Pátria e pela causa santa da Liberdade e da Civilização”. 
Na altura, este acontecimento causou grande consternação 
naquela pequena comunidade, uma vez que o desditoso militar 
era irmão de um dos militares prisioneiros em Munster II. Peran-
te tão traumático desenlace, a então Junta de Freguesia deli-
berou homenagear o malogrado militar, tendo sido sugerida a 
designação de uma artéria local com o seu nome ou até mesmo 
a construção de um memorial em sua homenagem, bem como 
dos restantes camaradas. Os anos foram passando, as dores 
esvaecendo, as memórias dissipando-se e o assunto, até há 
bem pouco tempo, não voltaria à agenda autárquica.

Ainda me lembro de alguns desses ex-combatentes: o Joa-
quim Quintas da Fonseca (que era carteiro e que, na parte final 
da sua vida, vivia no Lar, numa cadeira de rodas, com as per-
nas amputadas), o Serafim Alves Couto (que vivia no lugar da 
Madorra) e o Tenente Luís Gonzaga Ferreira (um dos maiores 
amigos de meu pai e a quem eu devo o nome próprio e, quem 
sabe, a vocação militar). Também, de miúdo, me apaixonei pelos 
relatos da “guerra de 14”, das trincheiras, dos ataques alemães, 
dos “esgazeados”… Mas a minha curiosidade aumentou quan-
do, há anos atrás, ao desfolhar um documento numa biblioteca 
pública, descobri que havia um conterrâneo morto em combate 
na I Grande Guerra e sepultado em França - o Manuel Dias Go-
mes. Este facto teve um grande impacto em mim!

Em Agosto passado, respondendo ao forte apelo que vinha 
sentindo de visitar os palcos dos dois grandes conflitos mun-
diais, nada melhor como as datas dos “70 anos do desembar-
que na Normandia” e dos “100 anos do início da primeira guerra”. 
Aconselhado e guiado pelo meu colega e amigo auditor Prof. 
Doutor Sérgio Veludo Coelho e pelo Dr. Penteado Neiva, con-
sultor da Câmara Municipal de Esposende, parti para o norte de 
França, no sentido de melhor perceber os eventos e de encon-
trar e resgatar um pedaço esquecido da “alma” da minha terra.

Após dois dias de visita aos locais de culto da costa da Nor-
mandia (de Cherbourg a Le Havre, com inesquecíveis passa-
gens por Utah Beach e Omah Beach e a Sainte-Mère-Église), 
saí bem cedo, na manhã de 5 de Agosto, em direcção a Péron-
ne, onde está implantado o mais completo museu da guerra de 

14-18 e que serviu de introdução e de preparação para a parte 
mais importante da visita: o “Cemitério Militar Português de Ri-
chebourg l’Avoué”. 

Cheguei ao final da tarde, quando o sol começava a escon-
der-se por detrás daquela singular arquitectura lusa que ca-
racteriza a imponente entrada do cemitério, e não foi possível 
conter uma forte torrente de sentimentos se apoderou de mim. 
Um sentimento que, imediatamente, nos remete ao silêncio, en-
trecortado, aqui e ali, por acordes dos “Verdes Anos”, na guitar-
ra de Carlos Paredes e pelas palavras de Pedro Tamem: “eram 
enganos / e era um medo / a morte a rir / nos nossos verdes 
anos”.... Depois do primeiro impacto, segui um azimute, há vá-
rios anos gravado e decorado - o coval 13 da fila 10 do talhão A.  



20   Cidadania e Defesa   

Boletim Informativo da AACDN | 2014

Luís Gonzaga Coutinho de Almeida
Coronel da GNR 

Professor Universitário
Sócio n.º 1071/12 

Em frente ao “nosso” Manuel, reverenciei-me, orei e emocio-
nei-me. Em nome de 2.767 forjanenses, exaltei-lhe o patriotismo, 
louvei-lhe a coragem e pedi-lhe desculpa pelo atraso. Depois, em 
conversa mais informal, relatei-lhe como foi este último século lá 
na terra: das colheitas às festividades, do seu Lugar da Pedreira, 
da Capela da Santa, do rio Neiva na ponte do Guincho…

Quando se entra naquele “pedaço” português, ninguém fica 
indiferente. Estremecemos e arrepiamo-nos. É que neste espaço 
de memória colectiva - muito bem cuidado - jazem 1.831 militares 
portugueses (238 dos quais desconhecidos) e as ossadas de mi-
lhares de outros! Em termos de espaço, não nos sentimos em 
França, mas em Portugal e, em termos temporais, não estamos 
apenas em 2014, mas em todo o tempo, em 1141, 1385, 1640, 1807, 
1832… Sempre! 

Ainda passei por La Couture, a escassos 4 km, onde o nosso 
Estado mandou erigir um imponente memorial da autoria do es-
cultor Teixeira Lopes que homenageia os heróis portugueses e 
“a glória da França”, e, mais tarde, por Nouvelle Chapelle, do lado 
oposto, à mesma distância, para ver o “Cristo das trincheiras”, 
que os nossos militares portugueses veneravam, a ponto de a 
França autorizar, em 1958, a sua transferência para o Mosteiro 
da Batalha. Quando cheguei a Lille, para pernoitar, sentia-me 
uma outra pessoa, alguém que regressava de uma longa viagem 
no tempo, tantas eram as emoções que me percorriam os senti-
dos. Chegado à terra natal, propus à Assembleia de Freguesia a 
edificação de um memorial que reunisse os nomes, não apenas 
do Manuel e dos restantes camaradas da Flandres, mas de to-
dos os outros conterrâneos que, ao longo da História, lutaram 
pela Pátria e pela Liberdade, muito especialmente aqueles de 
que há registo que deram a vida em prol desses ideais, nas Lu-
tas Liberais, nas Invasões Francesas, na 2ª Grande Guerra (ao 
serviço da França) e, mais recentemente, na Guerra Colonial.

Na vida militar, em qualquer acção colectiva, é costume ex-
pressar um grito de “ninguém fica para trás!”, para reforçar o 
espírito de grupo, de união e de solidariedade e, ainda, reafir-
mar que a missão tem de ser integralmente cumprida. Essa voz 
tem-me acompanhado ao longo da vida e usada sempre que a 
ocasião o exige. Naquela tarde, de 5 de Agosto, fui como que 
“mandatado” para pagar uma dívida com 96 anos, resgatar um 
herói do esquecimento e devolvê-lo à nossa memória colectiva. 
Naquela tarde, em Richebourgh, quando abracei a lápide da últi-
ma morada terrena do “nosso” Manuel, disse-lhe ao ouvido; “Não 
te deixamos ficar para trás!”.

É natural de Forjães-Esposende. Cumpriu o serviço militar 
no Regimento de Comandos, RI Tomar e QG/RMC Coimbra. 
Em 1986, ingressou na GNR, tendo comandado unidades 
territoriais e de trânsito em Santarém, Coimbra, Porto Via-
na do Castelo e Aveiro. Desempenhou, ainda, funções de 
formação e treino e de Estado-Maior, nas áreas da justiça e 
disciplina e da gestão de recursos humanos. 

Recebeu formação especializada na Áustria, Suécia, Bél-
gica e em França, em matéria de operações de paz, resolu-
ção de conflitos, reforma do sector de segurança e seguran-
ça nas missões. Entre 1996 e 2009, participou em 4 missões 
internacionais, em África e nos Balcãs, ao serviço da ONU, 
da UE e da OSCE.

É licenciado em Direito (FDUC), pós graduado em Direitos 
Humanos (IGC-FDUC) e mestrando em Relações Intercultu-
rais (UAb) e em Direito e Segurança (UNL). É orador convida-
do em várias formações pós-graduadas em “Direitos Huma-
nos” (FDUC) e em “Operações de Paz e Acção Humanitária” 
(IGC e BrigInt do Exército) e no seminário “Media, Migrações 
e Desenvolvimento” (FLUC).

Frequentou o Curso do IDN em 2011/2012.

Referências

AFONSO, Aniceto e CHAVES, Carlos Matos, “Portugal e a Grande Guerra”, Quid-
Novi, Lisboa, 2010; 

NEIVA, Manuel Albino Penteado, “Soldado com rosto – A 1ª Grande Guerra (1914-18), 
Seus Reflexos em Esposende”, edição de autor, Esposende, 2014; 

Jornal “Público” (suplemento de 11.08.2014); 

“Les Chemins de Mémoire 14-18”, Brochure du Comité Régional de Tourisme Nord 
- Pas de Calais.
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Luís Gonzada  Coutinho de Almeida 
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A I GGM: 
A GUERRA PREMEDITADA

Francisco Xavier Ferreira de Sousa

Os países que, em 1914, entraram na 
I Grande Guerra Mundial (IGGM), es-

tavam longe de vislumbrar que ela pro-
vocaria 16 milhões de mortos e mais de 
21 milhões de feridos. Estudiosos dessa 
guerra afirmam que ela se envolveu de 
imprevisibilidade, quanto à fragilidade 
da paz, ao comportamento das alianças 
entre países, à dimensão da catástrofe e 
aos resultados finais. Outros afirmam que 
a IGGM deveu-se a nacionalismos exacer-
bados e aos choques de interesse entre 
a Alemanha e a Inglaterra. Outros apon-
tam as corridas armamentistas como fa-
tor conducente à guerra. Outros, ainda, 
elegem os dilemas de segurança como 
espoletas da guerra1 . A ignição da IGGM 
deveu-se, contudo, a um cocktail de ra-
zões, entre as quais encontrava-se a cer-
teza de que o poder estava na força, cuja 
afirmação necessitava da guerra.

José Paradíso refere que, no prefácio 
da edição francesa de 1911 do livro do pa-
cifista Norman Angell, “La grande illusion”, 
este afirma que o seu objetivo “…não é 
provar que a guerra é impossível, mas que 
é inútil…” (Angell, 2002: XXII). Nesse livro, 
Angell admite a possibilidade da guerra 
na Europa. Sendo idealista, ele reconhe-
cia necessárias a corrida armamentista 
na Europa e a rivalidade Alemanha-Ingla-
terra no domínio naval, pois a população 
germânica era numerosa e os alemães 
procuravam um lugar no mundo (2002: LIII). 
Referia a existência duma maioria defen-

sora da guerra como solução dessa com-
petição, pois um dos contendores ficaria 
em inferioridade (2002: 4). Angell aceitava 
que, sendo a força militar economicamen-
te fútil, suportando a política alemã o seu 
valor económico nela, então ter-se-lhe-ia 
que atender, como a única força capaz de 
responder a esse valor (1910: 345). Justifi-
cava-se, assim, o incremento do potencial 
armado germânico.

Este incremento foi defendido pelo 
prestigiado militar e historiador alemão, 
General Frederico von Bernhardi, na sua 
obra publicada em 1912 na Alemanha e em 
1916 na Espanha, denominada “Alemania 
y la Próxima Guerra”, muito lida pelos Ofi-
ciais portugueses, durante início do sécu-
lo passado (Vitoriano, 1916: 65). O autor, 
nesse livro, conceptualiza e faz a apologia 
da guerra, considerando-a indispensável 
à civilização, um direito e um dever, moral 
e político, do Homem-de-Estado (1916: 44 
e 83). Ele defendia que só com as armas 
na mão se impediria o poder crescente e 
o avanço do eslavismo, sendo isso ponto 
de honra para a Alemanha e do interes-
se da sua conservação e da civilização 
europeia. Afirmava que a guerra era tão 
mais provável, quanto mais débil se mos-
trava a Alemanha na sua defesa, poden-
do esse país, a Áustria e, talvez, a Turquia 
verem-se ameaçados pelo pan-eslavismo. 
Considerava que, de momento, a Rússia 
não pretendia empreender uma guerra 
com a Alemanha, mas que não permitiria 

aos germânicos aumentarem o seu poder 
(1916: 129 e 147). Considerando as preten-
sões inglesas e francesas, Bernhardi de-
fendia o direito da Alemanha alargar os 
seus domínios territoriais para além da 
sua esfera da influência, apoiando-se no 
desenvolvimento da sua indústria e co-
mércio e no aumento da sua população. A 
pressão demográfica na Alemanha, incre-
mentava a cobiça germânica sobre as co-
lonias inglesas, holandesas e portugue-
sas, pois, citando o politólogo Treitschke, 
quem não as possuísse não seria uma 
potência europeia, por maior que fosse o 
seu poder (1916: 132-135). A Inglaterra era 
a rival histórica da Alemanha, face aos 
choques de interesses, nomeadamente 
os relativos ao domínio dos mares e de  
colonias, vendo-a, os germânicos, como       
um fator impossível de eliminar (1916: 151-
153). Pela análise geopolítica, Bernhardi 
conclui que a Alemanha teria de travar 
uma guerra necessária, pois a paz dete-
riorou gravemente o poder e o prestígio 
germânico (1916: 160-162). Assim, o país 
deveria preparar-se para a guerra, men-
talizando, educando e treinando o seu 
povo, incrementado as capacidades mili-
tares (1916: 175-180) e valorizando a alian-
ça (Tripla-Aliança) entre a Alemanha, a 
Áustria-Hungria e a Itália (1916: 139), contra 
a aliança Inglaterra-França (Entente-Cor-
diale), alargada à Rússia (Tríplice-Enten-
te), através da Entente Anglo-Russa e da 
Aliança Franco-Russa.
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Bernhard (1916: 98) identifica estas três 
razões para os Estados, como obriga-
ção moral perante os súbitos, declararem 
guerra:

- Quando não suporta mais os gastos 
da corrida armamentista imposta pelos 
adversários;
- Quando reconhece que os Estados ad-
versários podem adquirir, naturalmente, 
uma superioridade que não poderá ser 
por si nivelada;
- Quando existe uma aliança que supe-
riorize os inimigos, aguardando estes a 
oportunidade para atacar.
Estas razões, no contexto germânico, 

coexistiram na pré-IGGM. Nela, a Alema-
nha despendia expressivos recursos eco-
nómicos para garantir a defesa contra o 
eslavismo e equilibrar o poder naval da 
Inglaterra. Entretanto, a Rússia crescia em 
poder, militar e industrial, ameaçando equi-
líbrios no centro da Europa e, portanto, a 
Alemanha. Por fim, a Aliança Franco-Russa 
facilitava um ataque eslavo à Alemanha, 
risco que seria potenciado pela Aliança In-
glaterra-França e a Tríplice-Entente.

Recentemente, Dale Copeland publicou 
“The Origins of Major War”. Nele defende 
que, pelos tempos, as principais guerras 
foram iniciadas pelo poder dominante que 
receia um significante declínio, perante 
outra potência em ascensão, havendo in-
fluência das polaridades existentes (2000: 
3). Assim, um país ameaçado no seu sta-
tus quo tende a iniciar um conflito com 
quem o ameaça, enquanto o potencial re-
lativo lhe é favorável, pois adiar essa solu-
ção beneficiaria a ascensão do adversário. 
Esta teoria, denominada por Copeland por 
“teoria dos diferenciais dinâmicos” tem se-
melhanças com a segunda razão evocada 
por Bernhard, para se iniciar uma guerra.

Segundo Copeland, a IGGM resultou das 
diferenças de poder entre a Alemanha e a 

Rússia (2000: 8), potência em ascensão, 
com uma massa territorial e população su-
perior à germânica. Tais diferenciais, alia-
dos à forte industrialização russa, induziu 
na Alemanha a conclusão de que, ou ata-
cava enquanto fosse mais forte, ou a Rús-
sia subjugaria a Europa, sendo os germâ-
nicos as principais vítimas. Para Copeland 
a guerra teria de acontecer em 1914, pois 
em 1917 a Rússia atingiria o auge das suas 
reformas militares e das suas linhas estra-
tégicas, ameaçando o lugar da Alemanha 
na Europa, cabendo a esta fazer parecer 
que a Rússia era o agressor (2000: 79-80). 
O domínio da Alemanha sobre a Áustria, 
patenteado, antes da IGGM, durante as 
crises das Balcãs de 1912 a 1913, refrean-
do-a quando a Rússia reagia e condescen-
do, deixando-a provocar, quando esta era 
permissível, criava o clima para o conflito, 
deixando o protagonismo aos eslavos, 
enquanto os alemães mobilizavam o seu 
povo, nuclearizando-o pelo nacionalismo. 
Enquanto as “despesas visíveis da festa” 
eram da Áustria, segundo Marc Ferro o 
papel de “génio do mal” por trás da guer-
ra pertencia aos alemães, pois planearam 
em segredo e cuidadosamente os desen-
volvimentos, como um crime perfeito, rejei-
tando mediações (1973: 45). Entretanto, a 
França era arrastada para a guerra, pelo 
tratado com a Rússia, e a Inglaterra pro-
curava delimitar o conflito Austro-Sérvio. 
O apoio da Rússia à Sérvia proporcionou à 
Alemanha a justificação para a guerra con-
tra os eslavos e a não-aceitação do seu ul-
timato  feito à França, justificou o ataque 
a este país. Assim, a IGGM não começou 
por acidente, pois a Áustria-Hungria arris-
cou uma guerra mundial para obter a sua 
guerra local e a Alemanha aproveitou-se 
desta para obter a almejada guerra geral, 
enquanto o encadeamento da Grã-Bre-
tanha apoiando a França, que apoiava a 
Rússia, que apoiava a Sérvia, lançou sobre 
a Tríplice-Entente a responsabilidade de 
proporcionar à Alemanha a concretização 
dos seus objetivos (Sondhauss, 2013: 88).

Há quem, hoje, olhando para a IGGM, 
vaticine o destino da Ásia-Pacífico. O pri-
meiro-ministro japonês Shinzo Abe, em ja-
neiro último, à margem do Fórum Econó-
mico Mundial, traçou uma analogia entre a 
Alemanha e a Inglaterra antes da IGGM e 
a China e o Japão de hoje, analogia repu-
diada pelos chineses (Takenaka, 2014). Os 
EUA estão atentos ao confronto latente 
entre aqueles países. O deslocamento do 
seu centro de gravidade estratégico para 
essa região, pode ser interpretado pela 
teoria dos diferenciais dinâmicos, conside-
rando o poder ascendente chinês. A China 
tem encarado esse incremento afirman-
do não pretender disputar o lugar de nin-
guém, mas percebendo que tal exigirá um 
ajustamento estratégico mundial. Essa ati-

Fig. 1 - General Friedrich von Bernhardi
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Nota

1 Para se sentir seguro, um país arma-se, induzindo 
sentimentos de insegurança nos vizinhos e rivais, 
levando-os à corrida ao armamento, numa espiral fo-
mentadora da desconfiança e potenciadora da guerra.

tude demonstra conhecimento, de quem 
aprendeu com a história. Por vezes, a Chi-
na tem marcado a sua posição na região, 
com algum confronto, mas sem perder o 
controlo.

Enquanto a IGGM aconteceu pelo in-
teresse alemão, hoje qualquer guerra na 
Ásia-Pacífico tem de verificar os interesses 
dos principais atores ali presentes, redu-
zindo isso a probabilidade dela ocorrer. A 
ocorrer, a resposta à mesma dependerá 
da identificação inequívoca do agressor. 
Contudo, ali há movimentos de adaptação 
estratégica que não devem ser ignorados. 
Até porque a IGGM e os acontecimentos 
recentes no Médio Oriente tem-nos ensi-
nado que isso é um imperdoável erro.
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Ilustração 1 - Feita em França a 2 de Fevereiro de 
1918. António de Oliveira Pinto, ao centro, ladeado 
dos dois amigos Júlio e José. Feita como prova de 
amizade

Ilustração 3 - Juramento de bandeira da 2º Compa-
nhia 3º Pelotão do Curso de Oficiais Milicianos. Mafra 
23 setembro 1945

Ilustração 2 - Relógio de bolso furtado ao Soldado 
Alemão

Celebram-se neste ano de 1914 os cem 
anos do início da Grande Guerra. 

Grande porque foi tremendamente mor-
tífera. Ao longo de quatro longos anos 
uma extensa linha de trincheiras dividia 
uma Europa. Extensas áreas eram ga-
seadas enquanto as mortíferas metra-
lhadores dizimavam os afoitos assaltos. 
Foi também a primeira das duas guerras 
mundiais. Mundiais porque os cenários 
do conflito se alargaram para além das 
fronteiras inter-Estados. 

A participação de Portugal neste confli-
to apenas se efetivará  em 1916. Em gran-
de medida o que estava em causa eram 
as colónias africanas, alvo da cobiça an-
glo-britânica. A querela sobre a participa-
ção de Portugal nas campanhas da Flan-
dres são um interessante tema da nossa 
história. A participação não foi unanime, 
verificando-se vários partidários da não 
participação. Entre os democratas e os 
unionistas várias foram as posições do 
governo, até que o ministério de Afonso 
Costa, em finais de 1915, dá início à prepa-
ração do Corpo Expedicionário Português 
(CEP) para a Frente Ocidental onde “nada 
de novo se passava ”. 

Iniciada a preparação do CEP em Tan-
cos e o arresto dos barcos alemães fun-
deados no Tejo levaram à declaração for-
mal de guerra pelos alemães, uma guerra 
que já travavam nas margens do Cunene 
em Angola e em torno dos acessos ao 
mar em Moçambique. Em dezembro de 
1916, os cerca de 55.000 homens iniciam 
o embarque para a Flandres. Entre esses 
homens embarcou o meu avô António de 
Oliveira Pinto (1893-1939). Tinha 22 anos 
e ficou no sector de Neuve Chapelle, 
onde chegou em Fevereiro de 1917.

Das suas memórias, anos mais tarde 
contadas à sua filha Natália, lembra o 
frio e a fome como dois dos tormentos 
que ele e os seus companheiros passa-
vam. Algumas canções francesas, que 
a memória já varreu indicavam que nos 
tempos livres a guitarra e a músicas ali-
viavam o tormento de um Contingen-
te mal equipado, sem armamento ade-
quado e cuja rendição tardava. Foi com 
esse ânimo que se enfrentou a ofensiva 
alemão de 9 de abril de 1918. Na “B line” 
terão morrido muitos homens. O inten-
so bombardeamento de 1500 bocas de 
fogo aterrorizou os homens extenuados. 
A infantaria teutónica rompeu as fileiras 
dizimando 900 homens. Sete mil forem 
feitos prisioneiros. Muitos deles apenas 
regressariam a Portugal em novembro de 
1918. Houve contudo atos de heroísmo e 
bravura que marcaram esse campo da 
batalha.

O meu avô António foi aprisionado 
nesta batalha. Haveria contudo de se es-
capar. Na calada da noite esburaca a cer-
ca do campo de prisioneiros e iludindo as 
sentinelas alemãs, escapa para a flores-
ta. Escondido numa vereda, embosca um 
motociclista alemão, e rouba-lhe o unifor-
me. Fardado de boche escapa para as li-
nhas aliadas, onde por pouco não será 
abatido. Esclarecida a situação regressa-
rá a Portugal com Gomes da Costa. No 
seu espólio trouxe o relógio de bolso do 
boche a quem tirara a farda. Foi dos que 
regressaram para contar estas memórias 
que agora se vão diluindo na memória da 
família. Para que não nos esqueçamos 
dos que padeceram em todas as vilas  

foram erigidos monumentos aos glorio-
sos combatentes da Flandres.

Vem esta curiosa historieta sobre as 
memórias familiares a propósito da ques-
tão da cidadania e da defesa. Este meu 
avô, na sua época foi mobilizado. Tal como 
muitos jovens no seu tempo ingressaram 
nas fileiras militares para assumir o seu pa-
pel na defesa e segurança de todos nós. 
A questão que relevamos neste contexto 
é como é que hoje asseguramos a nossa 
defesa e segurança como cidadãos.

Nesse último século Portugal mobili-
zou os seus filhos, e agora também filhas 
para combater em diferentes cenários de 
guerra. De modos formal e informal com-
bateu-se na guerra civil espanhola, em 
áfrica e agora mais recentemente nos 
cenários do Médio Oriente, Ásia e corno 
de África. Tudo cenários que se situam 
fora das fronteiras do país.

O MEU AVÔ ANTÓNIO
E AS QUESTÕES DA 
CIDADANIA E DEFESA
PEDRO PEREIRA LEITE
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o território da comunidade ainda existe e 
é vital para a sua sobrevivência. Não só é 
fundamental administra-lo, como é neces-
sário ter consciência da sua importância.

A questão que se nos coloca hoje como 
cidadãos é pois como é que asseguramos 
a consciência da pertença a uma comu-
nidade e asseguramos o seu espaço. A 
multiplicidade de atores e a  pertença a 
uma comunidade de valores dispensará o 
espaço de encontro da nossa comunida-
de. Entre a tradição dos velhos lugares de 
memória e a modernidade que enfrenta-
mos a segurança e a defesa passa inevi-
tavelmente pela consciência do encontro 
com o somos. 

Como sabemos, isso significa que boa 
parte das ameaças à nossa segurança 
se situam fora das clássicas dimensões 
das fronteiras territoriais. Ora, se a segu-
rança e a defesa tem estado assentes 
na definição dum território, pensar a se-
gurança e defesa num espaço mais dila-
tado implica repensar a sua geocultura. 
Qual é então essa nova geocultura por-
tuguesa?

Como sabemos a República instituiu o 
Serviço Militar Obrigatório (SMO) em 1911, 
que passou a ser voluntário em 2003. Em-
bora exclusivo para os homens, o SMO, 
contribuiu durante dezenas de anos 
para criar essa ideia de pertença a uma 
comunidade. Na adversidade cimentam- 
-se as relações de aliança. Hoje a comuni-
dade de pertença é mais ampla. Todavia 

Rui Stofell é marido da minha colega 
Mercedes que me ofereceu este livro. 

Veio a propósito de conversas sobre a 
Ilha de Moçambique, lugar mítico no Índi-
co usada como local de férias do exército 
português durante a Guerra Colonial. 

Trata-se dum livro de memórias que 
reúne testemunhos de gente tão diferen-
te: Rodrigo de Moura, José Loureiro, José 
Barbosa, Francisco Van Uden, Luíz Avillez, 
Rui Stoffel e Humberto Carapeta. Um con-
junto de homens que nos anos de juven-
tude, por opção e dever e juntaram numa 
companhia de comandos. Viveram e fize-
rem um guerra tremenda. No fim da co-
missão regressou toda a companhia. Este 
livro narra as suas experiências na primei-
ra pessoa. Contaram-nas anos depois, já 
homens vividos, com outras experiências 
já vividas. É uma narrativa amadurecida 
sobre os anos de juventude passados 
numa guerra que os tornou homens.

Os comandos do coronel Jaime Neves 
constituíram uma tropa de elite do exér-
cito português. Em Moçambique foram 
atores da estratégia duma guerra anti 
subversiva, como então se chamava na 
época a guerra de guerrilha. Os coman-
dos eram a linha da frente. Seja em com-
bate, em patrulha ou em apoio a eva-
cuação, o comando vivia sobre o risco 
permanente. A preparação psicológica e 
de combate eram os elementos cruciais 
da sua formação, feita de provações su-
cessivas. Este livro relata, através voz dos 
que a viveram, esse esforço de cada um 
se superar a si mesmo. Compreendemos 

VOLTAMOS TODOS:
MEMÓRIAS DUMA COMPANHIA DE  
COMANDOS - MOÇAMBIQUE 1971-1973 

melhor que os momentos de lazer vividos 
na Ilha de Moçambique também sejam as 
recordações mais acarinhadas.

O que sobressai neste livro é a cons-
ciência de que essa experiencia individual 
foi parte dum esforço coletivo. O que cada 
um viveu para hoje nos contar é possível 
porque todos cumpriram a sua missão. 
Na guerra como na vida é necessário 
compreender que as diferentes partes 
se tem que ajustar em torno de objetivos 
comuns. 

Este livro conta-nos essa história em 
como foi possível homens tão diferentes 
entre si, com visões diferente do mundo, 
com visões diferentes da política colo-
nial se souberam unir e caminhar juntos. 
Como como construíram a consciência de 
que era necessário escolher um caminho 
comum. Cada um deles levava memórias 
pesadas. Homens de diferentes origens 
e de modos de pensar distinto confron-
taram as suas heranças com a crueza da 
guerra. Voltaram todos conta-nos uma 
relevante experiencia de vida, de sorte e 
também com bravura.

De Helena Silva e Paulo Kellerman (2013)
Edição de autor, distribuição Gradiva.

Pedro Pereira Leite 
Investigador de Pós-Doutoramento do 
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS,
A AMEAÇA ESSENCIAL1

Tudo o que é insustentável acaba por 
desaparecer. Perante esta certeza, 

ou se evita a situação (princípio da pru-
dência), ou se procura superá-la com o 
mínimo de estragos (necessidade de con-
trolo de danos). Vem esta introdução a 
propósito do fenómeno designado por 
aquecimento global, alterações climáti-
cas ou ruptura climática global. Inquestio-
nável na comunidade científica, o proble-
ma está a subir na agenda política tanto 
na vertente da mitigação das causas (um 
cuidado tardio), como da adaptação aos 
efeitos (uma inevitabilidade, que se pre-
vê de difícil e sofrida concretização). Se 
na mitigação está em causa o modelo 
socioeconómico ocidental, designada-
mente em termos de produção e consu-
mo, bem como da sua base energética, a 
adaptação respeita às várias consequên-
cias, espalhadas por um amplo espectro, 
do indivíduo às relações internacionais, 
desde logo geopolíticas. Neste particular, 
o cenário anuncia-se problemático, ao in-

cluir possibilidades que vão da extinção 
de Estados à criação/intensificação de 
conflitos intra e inter-estatais, passando 
pela reformulação de alianças. 

O ano de 2014 testemunhou a subida 
da importância pública das alterações 
climáticas de uma forma acentuada. En-
tre os momentos emblemáticos estão a 
divulgação do quinto relatório de avalia-
ção do Painel Intergovernamental para as 
Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em 
Inglês), que realça a gravidade da situa-
ção e a responsabilidade humana nesta, 
e a cimeira que a ONU fez sobre o tema, 
em 23 de Setembro, antecedida em dois 
dias por uma Marcha pelo Clima, que jun-
tou em Nova Iorque entre 300 mil e mais 
de 400 mil pessoas, encabeçada pelo 
secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e 
um ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore. 
Mas o tom já tinha sido dado no início do 
ano pelo secretário de Estado norte-ame-
ricano quando disse em Jacarta, em Fe-
vereiro, que “climate change can now be 

considered another weapon of mass des-
truction, perhaps the world’s most fearso-
me weapon of mass destruction” (Kerry, 
2014). No entretanto, foi divulgada uma 
série de análises, posições e relatórios. 
No caso dos EUA, mencionem-se os do-
cumentos apresentados por Casa Branca 
(para além dos discursos do Presidente 
Obama), Departamento de Defesa, servi-
ços de informações, centros de reflexão 
estratégica, investidores de Wall Street 
ou ainda antigos responsáveis políticos, 
tanto republicanos como democratas. 
Na União Europeia, o Conselho Europeu 
de Outubro aprovou a redução das emis-
sões de gases com efeito de estufa (GEE) 
em 40%, até 2030, em relação aos níveis 
de 1990. Neste mesmo mês, o Reino Uni-
do anunciou a integração das alterações 
climáticas no seu planeamento estra-
tégico de segurança e defesa, que vai 
divulgar no próximo Verão. A China, por 
seu turno, exprimiu a intenção de reduzir 
as emissões de dióxido de carbono. Em  
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termos diplomáticos, os governos es-
tão a preparar a cimeira de Paris, em 
2015, da qual se espera um documento 
vinculativo sobre a redução das emis-
sões de GEE. 

Se a expressão ‘Paris 2015’ pode sin-
tetizar e simbolizar este frenesim multis-
sectorial, a imagem de um stick de hóquei 
(Mann, 2012) fará a mesma função de ilus-
trar figurativamente toda a mensagem 
da produção científica, qual seja a de que 
o Homem está a acelerar o aquecimento 
do planeta. A principal causa é a queima 
de combustíveis fósseis e a resultante li-
bertação de dióxido de carbono, cuja con-
centração na atmosfera atingiu patama-
res desconhecidos pela espécie humana 
– e continua a aumentar –, intensifican-
do o efeito de estufa. As consequências 
fazem-se sentir de forma generalizada, 
nos sistemas físicos, biológicos e huma-
nos. Em substância, o aumento da tem-
peratura reduz as superfícies geladas e 
nevadas, eleva o nível das águas oceâ-
nicas, altera os padrões da precipitação, 
cria/intensifica eventos extremos (secas, 
incêndios, tempestades, inundações), di-
minui a biodiversidade. Os seus impactos 
no colectivo humano vão da deterioração 
da saúde dos indivíduos à destruição de 
economias e património, natural e cons-
truído, passando por criação/agravamen-
to de conflitos. 

Sobre este último ponto, o secretário 
da Defesa norte-americano, Hagel (2014), 
ao introduzir, em Outubro, o plano de 
adaptação às alterações climáticas do 
Departamento que chefia, escreveu: “Ri-
sing global temperatures, changing preci-
pitation patterns, climbing sea levels, and 
more extreme weather events will intensi-
fy the challenges of global instability, hun-
ger, poverty, and conflict. They will likely 
lead to food and water shortages, pande-
mic disease, disputes over refugees and 
resources, and destruction by natural di-
sasters in regions across the globe”. Os 
militares norte-americanos têm-se referi-
do às alterações climáticas como um fac-
tor multiplicador de ameaças, acelerador 
de instabilidade e catalisador de conflitos. 
“In our defense strategy, we refer to clima-
te change as a “threat multiplier” because 
it has the potential to exacerbate many of 
the challenges we are dealing with today 
– from infectious disease to terrorism”, 
disse agora Hagel, um antigo senador 
republicano do Estado do Nebrasca, que 

nessa qualidade se opôs ao Protocolo 
de Quioto. O mencionado plano de adap-
tação propriamente dito abre assim: “Cli-
mate change will affect the Department 
of Defense’s ability to defend the Nation 
and poses immediate risks to U.S. national 
security”.

Por junto, destaque-se que a principal 
potência planetária vê as alterações climá-
ticas como um risco imediato e as amea-
ças de forma holística.

A necessidade de ler as situações se-
gundo uma lógica sistémica, uma visão 
de conjunto, e não unifactorial, monocau-
sal, ficou evidenciada, por exemplo, pela 
designada Primavera Árabe. Esta só é 
possível de ser entendida com a consi-
deração de vários desenvolvimentos em 
campos como demografia, política, rela-
ções internacionais, corrupção, economia, 
sociedade, religião – e, também, ambiente, 
designadamente o clima. A mesma com-
plexidade, com a necessária consideração 
do clima, é requerida para a compreensão 
de conflitos como os que se verificam na 
África Ocidental, em geral, ou na Nigéria e 
no Mali, bem como na Somália ou no Dar-
fur, e/ou das organizações armadas que o 
protagonizam.

Porém, independentemente das análi-
ses e respostas decididas, como o envio 
pelos EUA de milhares de soldados para 
a África Ocidental por causa do vírus Ébo-
la ou a eventual militarização do Árctico, 
e para lá da gravidade das crises regio-
nais, o que as alterações climáticas colo-
cam em cima da mesa é a possibilidade 
de colapso da civilização humana. Ao con-
trário dos casos discutidos por Diamond 

(2008) – antigos uns (Ilha de Páscoa, Ana-
sazi, Maias ou Vikings), contemporâneos 
outros (Ruanda, Austrália, China, Haiti ou 
República Dominicana), mas todos confi-
nados a uma área –, agora o problema é 
generalizado. E sabe-se que não há uma 
segunda Terra. Na síntese, publicada em 
Novembro, dos volumosos estudos que 
tem divulgado desde há um ano sobre 
a ciência das alterações climáticas, a mi-
tigação e a adaptação, o IPCC (2014:07) 
previne que a continuação da subida das 
emissões de GEE vai “increasing the like-
lihood of severe, pervasive and irreversib-
le impacts for people and ecosystems.” A 
limitação dos riscos só será possível, con-
diciona, através da “combination of adap-
tation and substantial, sustained reduc-
tions in greenhouse gas emissions.” 

Aqui chegados, estamos na encruzilha-
da. A solução dos problemas depende em 
primeiro lugar da identificação das cau-
sas; depois, da capacidade de os resolver 
– leia-se: conseguir reduções substan-
ciais e sustentadas das emissões de GEE. 
Uma vez que as alterações climáticas se 
devem à acção humana, esta que tem de 
mudar. Na realidade, está em causa um 
sistema socioeconómico que se caracte-
riza, de uma forma simples, por assentar, 
a montante, no consumo de stocks, mais 
do que de fluxos, logo com uma lógica 
autofágica, e, a jusante, causar resíduos, 
designadamente os GEE, que estão a 
aquecer o planeta. Para o IPCC (2014:12) 
“sustainable development and equi-
ty provide a basis for assessing climate  
policies”. Por sua vez, a definição des-
tas políticas resulta de um “wide range 
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of analytical approaches for evaluating  
expected risks and benefits, recognizing 
the importance of governance, ethical di-
mensions, equity, value judgments, econo-
mic assessments and diverse perceptions 
and responses to risk and uncertainty”. 

Perante o stick do hóquei (certezas cien-
tíficas sobre as alterações climáticas de-
vidas à acção do homem) e a ameaça de 
colapso (garantido pelo prolongar das ten-
dências), qual vai ser o resultado de Paris 
2015 (negociações políticas)? 

Entre regeneração ou implosão, os ce-
nários estão todos em aberto.

Rui Manuel Carlos Nunes 
Jornalista

Doutorando em Sustentabilidade 
Social e Desenvolvimento na Universidade Aberta

Sócio n.º 1028/11
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Nota

1 Este artigo vem na sequência de uma comunicação, 
e respectiva apresentação, ao II Congresso do Ob-
servatório de Relações Exteriores da Universidade 
Autónoma de Lisboa, subordinado ao tema “1914-2014 
Guerra Mundial e Relações Internacionais”, realizado 
na Fundação Calouste Gulbenkian, em 02 e 03 de Ju-
lho de 2014. Aquela comunicação, feita em co-autoria 
com Ana Paula Martino e Fernando Caetano, intitula-
se “Das alterações climáticas como arma de destrui-
ção massiva” e está disponível do Livro de Actas do 
encontro, em http://observare.ual.pt/conference/ima-
ges/2nd_conference_2014/livro_actas_2014/rui_nu-
nes_ana_martinho_fernando_caetano.pdf.
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A INTELIGÊNCIA DE
UMA SOCIEDADE ABERTA

Estamos na Sociedade do Conheci-
mento e o paradigma do modo de 

funcionamento da Sociedade mudou. É 
hoje importante disseminar tudo o que 
se sabe e importa que individualmente 
se coloque em prol da Sociedade a cria-
tividade e capacidade inovadora de cada 
um, fazendo o que se chama empreendo-
rismo. Estes são fatores críticos da mu-
dança numa Sociedade de vivência num 
modo participado. Com efeito, a grande 
alavancagem deste novo modo de estar 
resulta de se estar na rede, de usar as 
TIC.

O Fator Tecnológico é central na dina-
mização desta Nova Agenda de Inteligên-
cia em Portugal mas também apostar na 
excelência deve constituir um compromis-
so permanente na procura de criação de 
valor. Há uma oportunidade de reinven-
ção de identidade nacional com base nas 
nossas capacidades através da imple-
mentação de um Modelo Estratégico de 
Desenvolvimento diferente e com outros 
resultados.

O conhecimento, embora não sendo 
uma novidade, é talvez uma marca pró-
pria dos tempos de hoje, os da Sociedade 
da Informação e do Conhecimento. Sob 
articulação estratégica de atores rele-
vantes do tecido socio-económico regio-
nal como decisores políticos, empresas, 
Universidades e centros de Inovação o 
Conhecimento tem de ser estruturado e 
adaptado às novas dinâmicas da econo-
mia, nomeadamente a global, apoiado so-
bretudo nas TIC no pressuposto da cria-
ção e sustentação de valor.

A diferença estará na capacidade de 
combinar eficiência com inovação mas 
para isso impõe-se:

- Dar aos atores dinâmicos da Socie-
dade Civil (empresas, Universidades, 
Centros de I&D, empreendedores) a 
possibilidade de participarem de forma 
ativa numa verdadeira Rede Integrada 
de Inovação e Informação;

- Proceder a uma ligação prática en-
tre Empresas e Centros de Conheci-
mento (universidades, Centros I&D), 
usando as TIC como instrumentos di-
nâmicos de aumento de produtividade 

e reforço de valor na cadeia produtiva;
- Criar Centros de Excelência e Com-

petitividade em zonas de interior ou 
mais desfavorecidas e que contribuam 
para a correção de assimetrias no de-
senvolvimento.

A Inteligência Competitiva

Quando esteve em Portugal  Thomas 
Malone, emérito professor da MIT Sloan 
School of Management, apresentou uma 
excelente visão sobre o papel que a “in-
teligência colectiva” tem nas organizações 
do futuro. Trata-se de uma nova platafor-
ma de articulação entre os diferentes ac-
tores, destinada conhecer as “competên-
cias centrais” da sociedade e qualificá-las 
duma forma estruturante como vias úni-
cas de criação de valor e consolidação da 
diferença. Para Portugal a oportunidade 
é única também. Impõe-se, de facto, um 
sentido de “inteligência competitiva” num 
tempo novo que se quer para o país.

Para Portugal a essência desta nova 
“inteligência competitiva” tem que se 
centrar num conjunto de novas “ideias 
de convergência”, a partir das quais se 

ponham em contacto permanente todos 
os que têm uma agenda de renovação do 
futuro. Importa acelerar  uma cultura em-
preendedora em Portugal. A matriz com-
portamental da “população socialmente 
activa” do nosso país é avessa ao risco, 
à aposta na inovação e à partilha de uma 
cultura de dinâmica positiva. Importa por 
isso mobilizar as Capacidades Positivas 
de Criação de Riqueza. Fazer do Em-
preendedorismo a alavanca duma nova 
criação de valor que conte no mercado 
global dos produtos e serviços verdadei-
ramente transaccionáveis.

Na sociedade da “inteligência compe-
titiva”, a falta de rigor e organização nos 
processos e nas decisões, sem respeito 
pelos factores “tempo” e “qualidade” já 
não é tolerável nos novos tempos globais. 
Não se poderá a pretexto de uma “lógica 
secular latina” mais admitir o não cumpri-
mento dos horários, dos cronogramas  e 
dos objectivos. Não cumprir este paradig-
ma é sinónimo de ineficácia e de incapaci-
dade estrutural de poder vir a ser melhor. 
Importa por isso uma cultura estruturada 
de dimensão organizacional aplicada de 
forma sistémica aos actores da socieda-

Francisco Jaime Quesado  
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de civil. Há que fazer da “capacidade or-
ganizacional” o elemento qualificador da 
“capacidade mobilizadora”.

Pretende-se também um Portugal  de 
“inteligência competitiva” mais equilibra-
do do ponto de vista de coesão social e 
territorial. A crescente (e excessiva) me-
tropolização do país torna o diagnóstico 
ainda mais grave. A desertificação do in-
terior, a incapacidade das cidades médias 
de protagonizarem uma atitude de cata-
lisação de mudança, de fixação  de com-
petências, de atracção de investimento 
empresarial, são realidades marcantes 
que confirmam a ausência duma lógica 
estratégica consistente. Não se pode 
conceber uma aposta na competitividade 
estratégica do país sem entender e aten-
der à coesão territorial, sendo por isso 
decisivo o sentido das efectivas apostas 
de desenvolvimento regional  de consoli-
dação de “clusters de conhecimento” sus-
tentados.

A sociedade civil portuguesa tem nes-
ta matéria um papel central. A aposta na 
excelência, na sua diferença e no seu su-
cesso, é o resultado duma agenda estra-
tégica que se pretende voltada para um 
futuro permanente. Apostar na excelên-
cia deve constituir um compromisso per-
manente na procura do valor, da inovação 
e da criatividade como factores críticos 
da mudança. Os bons exemplos devem 
ser seguidos, as boas práticas devem ser 
percebidas, o caminho tem que ser o da 

distinção e da qualificação. Na Socieda-
de da “inteligência competitiva” sobrevi-
ve quem consegue ter escala e participar, 
com valor, nas grandes Redes de Decisão. 

Num país que se quer voltada para o 
futuro, as Empresas, as Universidades, 
os Centros de Competência Políticos têm 
que protagonizar uma lógica de “coopera-
ção positiva em competição” para evitar o 
desaparecimento. O desafio da “inteligên-
cia competitiva” tem que ser desenvol-
vido. Fazer de Portugal  a Oportunidade 
Possível dum país onde o Conhecimento 
e a Criatividade sejam capazes de fazer 
o compromisso nem sempre fácil entre a 
memória dum passado que não se quer 
esquecer e um regresso a um futuro que 
não se quer perder.

A Dimensão Tecnológica   

O Factor Tecnológico é central na di-
namização desta Nova Agenda de Inteli-
gência Competitiva em Portugal. Para tal, 
importa saber responder às seguintes 
questões: 

 1 - O modelo de criação de valor na 
maior parte dos sectores económicos  
do país continua a enfermar da falta de 
“leitura” estratégica dos novos drivers 
do crescimento – a “mecânica” de Por-
ter e de outros discípulos da competiti-
vidade ainda não está suficientemente 
internalizada na prática da maior parte 

das empresas que a montante (utiliza-
ção de recursos) e jusante (integração 
nos circuitos comerciais internacionais) 
patenteiam ainda falhas estruturais in-
compreensíveis;

2 - A dimensão social do paradigma 
nacional está esgotada. Novos desa-
fios exigem soluções pragmáticas e 
claramente que a integração social e 
fomento da empregabilidade, próprios 
duma sociedade justa e equilibrada, 
têm que assentar na sustentabilidade 
do mercado económico e não (apenas) 
em dinâmicas artificiais de política pú-
blica meramente conjunturais. A justiça 
social potenciada pelo emprego tem 
que assentar na capacidade dos acto-
res sociais criarem aquilo que recebem, 
para que o sistema funcione de forma 
sustentada;

3 - A aposta na Inovação Tecnológica 
tem que ser lida a partir do mercado e 
da fase final da Cadeia de Valor. Criar 
novos produtos e serviços, melhorar 
processos, qualificar a utilização dos cir-
cuitos internacionais, dando-lhes dimen-
são  e escala, é o caminho exigido por 
quem procura. Continua a haver uma 
utilização inadequada de recursos e es-
forço em I&D a partir da Oferta, quando o 
pragmatismo da Economia Global o que 
exige  é respostas claras, atempadas e 
marcadas pela criatividade.
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deficiências endémicas do sistema mas 
saiba com inteligência criativa fazer emer-
gir, com articulação e cooperação, meca-
nismos autosustentados de correcção dos 
desequilíbrios que vão surgindo.  

Mais do que nunca se impõe neste 
tempo complexo um Novo Estado capaz 
de projectar no país  uma dinâmica de 
procura permanente  da criação de valor 
e aposta na criatividade. Num tempo de 
mudança, em que só sobrevive quem é 
capaz de antecipar as expectativas do 
mercado e de gerir em rede, numa lógica 
de competitividade aberta, o Novo Esta-
do não pode demorar. Tem que se assu-
mir como actor “perturbador” do sistema, 
induzindo na sociedade e na economia 
um capital de exigência e de inovação 
que lhe conferirá um desejado estatuto 
de centralidade e sobretudo de inequí-
voca liderança no processo de mudança 
em curso.

Um Novo Estado é um desafio à capa-
cidade de mudança de Portugal. Porque 
o Novo Estado é um percurso possível 
decisivo na nossa matriz social, o suces-
so  com que conseguir assumir este novo 
desafio que tem pela frente será também 
em grande medida o sucesso com que o 
país será capaz de enfrentar os exigen-
tes compromissos da Globalização e do 
Conhecimento. O Novo Estado tem que 
assumir dimensão global ao nível da ge-
ração de conhecimento, valor, mas tam-
bém de imposição de padrões sociais e 
culturais. O Novo Estado tem que ser o 
grande Actor da Mudança que se quer 
para Portugal. 

Francisco Jaime Quesado 
Presidente da ESPAP – Entidade de Serviços 

Partilhados da Administração Pública
Sócio n.º 998/08

4 - A relação dos Cidadãos com o Es-
tado tem que duma vez por todas ser 
clara, transparente e eficaz. Numa so-
ciedade sem tempo, exigem-se respos-
tas rápidas, simples e sobretudo po-
tenciadoras do “valor” mais importante 
que é a noção da qualidade de vida 
no exercício do direito da cidadania. 
Por isso, importa qualificar e susten-
tar essa relação, cabendo ao Estado o 
papel central de criação das condições 
de salvaguarda dessa relação.
    
Num tempo global cada vez mais difícil, 

as pessoas e as empresas precisam de 
soluções. As Agendas de Mudança asso-
ciadas ao Factor Tecnológico não se po-
dem fazer por decreto. Impõem um “sen-
tido de urgência” em que a vontade da 
participação de todos e a capacidade de 
apresentar alternativas com sentido tem 
que ser o “enabler da diferença”. Mostrar 
a Portugal que há uma oportunidade de 
reinvenção de identidade que tem por 
base as capacidades dos portugueses 
na implementação de um Modelo Estra-
tégico de Desenvolvimento diferente e 
com outros resultados.

A Modernização do Estado

A reinvenção estratégica do Estado, 
enquanto “plataforma de centralidade” 
onde convergem as dinâmicas de qua-
lificação dos diferentes actores sociais, 
ganhou hoje um paradigma que não se 
pode cingir às especificações operativas 
de mecanismos mais ou menos necessá-
rios de Governo Electrónico ou de ajus-
tamentos organizacionais adequados a 
determinados posicionamentos conjun-

turais de orgânica interna. Se é impor-
tante, como Francis Fukuyama não pára 
de reiterar, a evidência da capacidade da 
sociedade civil protagonizar dinâmicas 
de liderança nos processos de mudança, 
não menos verdade é que compete ao 
Estado modelar a dimensão estratégica 
dessa mudança. 

O Estado existe para servir os cidadãos 
e estes têm que se rever na capacidade 
positiva deste de legitimar uma relação 
de confiança essencial. Quando David Os-
borne nos fala da crescente oportunidade 
e necessidade de recolocar na agenda o 
“reinventing the government”, está cla-
ramente a colocar a tónica num dos ele-
mentos centrais da modernidade compe-
titiva das nações.  Importa mais do que 
nunca reposicionar o Estado como “pivot” 
central da organização, monitorização e 
funcionamento adequado da nossa So-
ciedade e fazer com que os cidadãos se 
sintam perfeitamente legitimados numa 
relação de confiança validada por um 
Novo Contrato Social.

Há que fazer por isso opções. Opções 
claras em termos operacionais no sen-
tido de agilizar a máquina processual e 
através dos mecanismos da eficiência 
e produtividade garantir estabilidade e 
confiança em todos os que sustentam o 
tecido social. Opções claras em torno dum 
modelo objectivo de compromisso entre 
governação qualificada central, geradora 
de dimensão estabilizadora e indução de 
riqueza territorial através da participação 
inovadora dos actores sociais. Opções 
assumidas na capacidade de projectar 
no futuro uma lógica de intervenção do 
Estado que não se cinja ao papel clássi-
co, dejá-vu, de correcção in extremis das  
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UMA AMEAÇA MULTIFACETADA 
CONTRA A EUROPA

Em onze de Setembro de 2001 os Es-
tados Unidos, sentiram e viram estu-

pefactos em direto nas televisões a sua 
Segurança e Defesa ser violada de for-
ma provocatória e catastrófica, ao serem 
atingidos por quatro ataques ditos inova-
dores e a partir de “dentro” dirigidos di-
retamente ao coração e símbolos do seu 
Poder.

Perderam-se em minutos mais de três 
mil vidas americanas que se encontravam 
em funções nos seus símbolos e centros 
de Poder. E o quarto avião, só não logrou 
atingir o Congresso ou a Casa Branca por-
que os próprios passageiros, sabedores 
da “sorte” dos outros companheiros de 
infortúnio das outras aeronaves atiradas 
contra os edifícios, conseguiram forçar a 
entrada no cockpit e tentaram dominar os 
terroristas que se encontravam aos co-
mandos. Infelizmente para eles já com o 
avião muito baixo e em vertiginosa “pica-
da” para o solo!

De imediato certos movimentos pacifis-
tas de extrema-esquerda, apoiados por 
determinados elementos jornalísticos li-
gados à desinformação e à subversão 
revolucionária, inventaram uma Teoria da 
Conspiração em tudo semelhante aquela 
que foi utilizada por elementos obede-
cendo a internacionais de índole interna-
cionalista para “explicar” o ataque surpre-
sa japonês às ilhas do Havai em 1941 que, 
a um domingo de ação de graças, colheu 
todos os americanos de surpresa. Essas 
centrais propagandearam então, para as-
sim minarem a Resistência americana: “os 
poderes oficiais sabiam do ataque mas 
deixaram-no acontecer para despertar as 
consciências americanas quanto à entra-
da na guerra”!

Também em 2001 a Teoria da Conspi-
ração funcionou, tanto mais que nessa 
mesma noite, uma aeronave de grande 
porte oriunda da Arábia Saudita aterrou 
em Boston, embarcando os cerca de tre-
zentos jovens elementos da Família Real 
saudita que se encontravam a estudar 
nos EUA, evacuando-os de volta para 
Riade. Isto apesar de logo a seguir aos 
ataques, todo o espaço aéreo norte-a-
mericano ter sido “fechado” a todo e qual-
quer tipo de tráfego civil. Este é o único e 
desconcertante facto insólito que nunca 

foi explicado. Quanto aos ataques foram 
bem reais e destruidores, executados de 
surpresa e colocaram em causa toda a 
então existente Defesa Aérea dos EUA, 
cuja doutrina os tinha “mentalizado” para 
o defrontar de um ataque oriundo do ex-
terior e nunca para um desferido do pró-
prio interior do vasto País.

Este ataque, visualizado em direto em 
todo o mundo, veio revelar a capacidade 
de uma poderosa organização terrorista 
tentacular de cariz transnacional em proje-
tar força armada, se bem que de novo tipo, 
em qualquer parte do mundo contra as 
Potências Ocidentais democráticas. Finan-
ciada e alimentada por Estados radicais de 
regimes ditatoriais teocráticos e ideológi-
cos, que proclamam e seguem um culto 
messiânico do apocalipse utilizando todo 
o tipo de instrumentos de coação, como 
o petróleo e o bloqueamento dos merca-
dos internacionais, o seu objetivo último é 

António Almeida Tomé

o de conseguirem a todo o custo a arma 
suprema com a qual tencionam efetivar a 
restauração do Califado, nomeadamente 
o europeu mais conhecido por El’Andaluz 
que durou mais de setecentos anos; em 
simultâneo, visam exercer uma perma-
nente chantagem terrorista, o estrangula-
mento económico e a lenta asfixia do Oci-
dente, tudo indicando que os atuais sinais 
negativos referente a uma estagnação da 
Economia, e a existência de situações po-
tenciais ou mesmo reais de deflação, ma-
terializam afinal os primeiros indicadores. 
Estados que atuam em estreita parceria 
com grupos criminosos transnacionais e 
máfias internacionais, estas servindo-se 
de práticas violentas de extorsão sobre 
organizações, Estados exíguos, grupos e 
Empresas, atuando por detrás da “cortina” 
mas capazes de influenciar os aconteci-
mentos internacionais e o Poder de Deci-
são dos Estados.
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Na atual conjuntura e no que concerne 
à Europa nesta nova faceta de impenden-
te Ameaça, constata-se que a União Euro-
peia EU e os seus dirigentes, na senda do 
que tem sido seu hábito quando se trata 
de assuntos de Segurança e de Defesa e 
de encarar de frente a Ameaça que repre-
senta a organização terrorista Al’Qaeda, e 
mais recentemente a sua fação mais ex-
tremistas e impiedosa autodenominado 
“Estado” islâmico, continuam a olhar para 
os setores da Segurança em Geral como 
pouco menos que uma maçada, pois reti-
ra verbas de áreas que dão mais visibili-
dade ou são de maior rentabilidade para 
os partidos, tudo à boa maneira democrá-
tica (!) partidária que coloca os interesses 
pessoais e aqueles dos partidos sempre 
à frente do Interesse Nacional. Que isto 
aconteça com os Partidos da extrema-es-
querda não surpreende ninguém, pois 
sempre atuaram como quintas colunas ao 
serviço da grande Potência de Leste; mas 
quando esta postura atinge os partidos 
do Centro, mais à esquerda ou à direita, 
aí começam a entrar num “terreno” algo 
movediço e perigoso, pois com essa sua 
prática estão a enfraquecer as democra-
cias e pior de tudo, o denominado Mundo 
Ocidental e os seus valores.

Entretanto os dirigentes europeus, des-
de os Comissários aos “notáveis” do Con-
selho Europeu passando pelos inefáveis 
deputados “desinteressados” (porque fo-
ram escolhidos, sim: mas por quem?) que 
enxameiam o Parlamento, pensam na sua 
“clarividente” ingenuidade algo irrespon-
sável que a Leste e no “Crescente Fértil 
do Oriente Médio nada se passa de real-
mente novo que obscureça a paz rotinei-
ra; apenas se preocupam com as delícias 
do gozo dos “direitos adquiridos”, enquan-
to instalados num rincão dourado, e do 
viver numa ilusão de paz podre, em tudo 
semelhante àquela que embalou os políti-
cos europeus do final dos anos trinta do 
século passado face às evidentes ambi-
ções hegemónicas de Hitler sob o pretex-
to das minorias alemãs. Será que de facto 
não conseguem ver que tudo se está a 
repetir de novo, mas agora sob a capa da 
proteção às minorias russas e da “liberda-
de” de ingerência na área de Soberania 
inerente aos outros Estados? Enquanto 
isso os inúmeros grupos fundamentalis-
tas radicais, atuando como pontas de lan-
ça ou satélites dessas duas Regiões de 
Centros Políticos de Poder, vão tomando 
o pulso às Potências democráticas oci-
dentais e reativam células terroristas de 
há muito instaladas na União (e também 
no Bloco norte-americano) aguardando 
a ordem fatal para entrarem em ação. 
Tudo em boa ordem de marcha, saben-
do antecipadamente da inexistência de 

uma ação Ocidental diplomática inequí-
voca, enérgica e concertada comum aos 
seus Estados face a países como o Irão 
e a Síria, cujos mísseis de alcance médio 
e intermédio já “cobrem” parcial ou total-
mente a Europa! Eles sabem que a União 
Europeia não tem defesas eficazes nem 
interligadas em rede entre os seus vários 
países, nem um Comando centralizado in-
tegrado entre a componente militar que 
fará sair os interceptores em tempo útil 
face a um alvo suspeito e a componente 
civil de gestão de voos (e se estiverem em 
greve?!) que gere como rotina todo o tipo 
de tráfego aéreo nacional e internacional.

Enquanto isso os inúmeros grupos fun-
damentalistas radicais, atuando como 
pontas de lança ou satélites dessas duas 
Regiões de Centros Políticos de Poder, 
vão tomando o pulso às Potências de-
mocráticas ocidentais e reativam célu-
las terroristas de há muito instaladas na 
União (e também no Bloco norte-ameri-
cano) aguardando a ordem fatal para en-
trarem em ação. Tudo em boa ordem de 
marcha, sabendo antecipadamente da 
inexistência de uma ação Ocidental diplo-
mática inequívoca, enérgica e concertada 
comum aos seus Estados face a países 
como o Irão e a Síria, cujos mísseis de al-
cance médio e intermédio já “cobrem” par-
cial ou totalmente a Europa! Eles sabem 
que a União Europeia não tem defesas 
eficazes nem interligadas em rede entre 
os seus vários países, nem um Comando 
centralizado integrado entre a compo-
nente militar que fará sair os intercepto-
res em tempo útil face a um alvo suspeito 
e a componente civil de gestão de voos (e 
se estiverem em greve?!) que gere como 
rotina todo o tipo de tráfego aéreo nacio-
nal e internacional. Neste aspeto particu-
lar e se existe alguma Organização com 

alguma capacidade de intervenção em 
tempo útil que possa atuar, essa será a 
NATO, mas atenção: nela o ator mais po-
deroso é um ator “out of area” que não 
pertence ao continente europeu e que 
está saturado de suportar as “negligên-
cias” europeias face à Defesa!

Por via disso e porque sempre enca-
raram de frente a realidade da Guerra, e 
em especial porque já sentiram no próprio 
solo o que custa não dar importância ao 
descurar os assuntos de Segurança, os 
norte-americanos continuam a investir 
fortemente nesta área por forma a preve-
nir, na medida do possível, a ocorrência de 
calamitosos eventos futuros, do mesmo 
tipo ou piores. Destarte, a recente rede 
de aviso antecipado de alerta e defesa 
do espaço aéreo norte-americano cen-
trado no Centro Operacional de Controlo 
da Força Aérea, COCAF, com interligações 
em tempo real ao NORAD (Comando Ae-
roespacial de Defesa do Continente), ao 
Comando do Alaska, ao Estado de Nova 
Iorque, ao Hawai e ao Canadá, procederá 
à deteção de toda e qualquer aeronave 
que se encontre a voar fora da sua rota: 
como aquelas que se despenharam con-
tra as torres gémeas, o Pentágono, e a 
que falhou o alvo contra a Casa Branca.

O novo sistema dispõe da capacidade 
de desencadear a saída em dois minutos 
dos aviões militares da Guarda Nacional 
localizados em bases aéreas distribuídas 
estrategicamente pelos vários sectores 
de Defesa Aérea dos EUA. Bases essas 
que tinham encerrado em mais de 60% 
por razões económicas antes dos ata-
ques do onze de Setembro, o que con-
duziu a um grande vazio calamitoso na 
respetiva capacidade de interceção de 
aeronaves suspeitas. É um sistema con-
cebido para funcionar a longo prazo, em 
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uns que são mais iguais que outros”… (ci-
tação de Animal’s Farm, George Orwel).

Esta é a Europa das democracias, como 
os políticos tanto gostam de evocar, a 
qual, embalada pelas delícias da Paz, da 
liberdade e dos direitos adquiridos, pare-
ce afinal aproximar-se, em tudo, do esta-
do de situação e dos acontecimentos que 
deram origem à queda do Império Roma-
no assim relatado por um dos últimos Ge-
nerais quando aquele se aproximava do 
seu fim:

Senado de Roma (ou o que dele já res-
tava): informo que os bárbaros já atin-
giram e forçam as fronteiras leste do 
Império do Ocidente e começam a en-
trar pelas brechas das suas “muralhas” 
defensivas, contando com o auxilio dos 
seus mercenários que, previamente in-
filtrados no seu interior e nas Legiões, 
minam o espírito de combatividade dos 
soldados e dos seus cidadãos e a von-
tade de resistir. Aí (Roma), onde tudo é 
decidido sem atender aos sucessivos 
avisos daqueles poucos que ainda se 
sacrificam e defendem as fronteiras, 
parece que a vontade política se es-
vaiu! E o inimigo sabe disso…. (Marcus 
Sérvulo, General Romano, na fronteira 
nordeste da península.)

Mas a Europa e os seus países têm 
de prosseguir o seu destino. Perfila-se 
uma Ameaça multifacetada e bem real 
que exige forte liderança e clarividência. 

A Paz é e será sempre uma bonita e 
esplendorosa palavra. Contudo e nes-
te mundo imperfeito, um célebre teori-
zador e cientista da Escola Clássica da 
realpolitik aponta-nos o caminho: …“Se 
queres a Paz prepara a Guerra”…

Desejo um bom dia para os dirigentes 
políticos que são responsáveis pela Segu-
rança e Defesa desta Europa dita Ociden-
tal que já foi a Senhora do mundo. Políticos 
e dirigentes nacionais e em cargos naque-
las Instituições internacionais em quem 
os povos europeus, através dos partidos, 
delegaram poderes para defenderem em 
permanência os valores históricos políti-
cos, culturais, religiosos e de conceção de-
mocrática da civilização europeia.

Os partidos podem definhar e até de-
saparecer. Mas a morte da Pátria, por de-
cadência e declínio, constituirá, em último 
ato agonizante, uma perda para sempre 
dos perenes valores nacionais herdados 
e transmitidos pelas anteriores gerações, 
e dos quais as gerações vindouras já não 
poderão usufruir e continuar. 
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estreita network com o futuro sistema de 
defesa avançada contra mísseis balís-
ticos intercontinentais e a pensar já em 
sucessivos melhoramentos tecnológicos 
que o mantenha atualizado para os pró-
ximos quarenta anos. Poderá ainda ser 
montado em qualquer tipo de veículo, 
em áreas sob forte pressão, desde de-
sastres naturais a todo outro tipo de si-
tuações de grave perturbação da ordem 
pública ou de ataques terroristas.

Pretende-se em suma aumentar de 
forma significativa a capacidade do sis-
tema em gerir, em tempo real, quantida-
des crescentes de trajetórias de veículos 
aéreos de qualquer natureza; e de con-
centrar e interpretar um número avas-
salador de imagens radar, provenientes 
de diferentes sistemas, que ao segundo 
passam então a ser exibidos num único 
mapa de situação centralizado e integra-
do de Comando e Controlo, que vigia e 
decifra a cada segundo toda a atividade 
aérea civil e militar. Esse mapa permitirá 
aos decisores e comandos militares, res-
ponsáveis pela segurança, assegurar em 
permanência a monitorização de todo o 
espaço aéreo acima, no interior e para 
além das fronteiras dos territórios dos 
Estados Unidos e do Canadá, proceden-
do de imediato à interceção de todo o 
tipo de intrusos, e ou à sua neutralização. 

O sistema foi então concebido para de-
tetar qualquer desvio de aeronaves que 
saiam do seu curso normal e que antes 
do início do respetivo voo normal, te-
nham previamente submetido o seu pla-
no de voo à aprovação da entidade que 
gere todo o tráfego aéreo nacional, neste 
caso a FAA. Compara em permanência as 
informações recebidas desta, as prove-
nientes dos múltiplos radares, sensores  
e meios de comunicações e interpreta 

ao segundo o cruzamento de dados por 
forma a assegurar que cada avião está 
a voar dentro dos parâmetros aprova-
dos de acordo com o seu plano de voo. 
Logo que o sistema deteta um certo des-
vio, alerta o Controlo aéreo do respetivo 
sector para a anormalidade da situação, 
acionando um sinal de alerta inicial que 
será visualizado no “display” eletrónico 
acompanhado dos dados completos do 
plano de voo dessa aeronave como al-
titude, velocidade, características, iden-
tificação, aeroportos de partida e de 
destino, tempo de voo e outros dados. 
Informações que obrigarão de imediato o 
operador do controlo de tráfego aéreo do 
sector em causa a alertar a aeronave em 
falta para a ocorrência, ordenando-lhe 
que regresse de imediato à rota anterior 
previamente aprovada ao mesmo tempo 
que alerta o Sistema militar aéreo de in-
terceção.

E o que se oferece neste momentoso 
campo quanto à Europa? Exatamente 
aquilo que não deveria acontecer ou seja, 
não existe um Órgão centralizado de topo 
de controlo de tráfego aéreo que, em 
caso de emergência grave de atentado 
ou de ataque, subordine o controlo civil 
ao militar e que permita a este passar a 
comandar de forma inequívoca as Opera-
ções. Assim e num dia de “espaço vazio”, 
criado por uma qualquer greve dos con-
troladores sem subordinação hierárquica 
àquele dotado da prerrogativa única de 
fazer “sair” os aviões militares interceto-
res e a ordenar a sua clara identificação 
ou se necessário a sua neutralização, os 
terroristas disporão do tempo mais que 
suficiente para levarem a cabo os seus 
ataques. 

Tudo porque os dirigentes europeus 
(vide o caso flagrante do nosso País) têm 
uma aversão quase doentia em atribuir 
poderes, que afinal são de segurança e 
respeitam ao todo nacional, aos militares, 
mais disciplinados, melhor formados e 
mais habituados a lidar com estes assun-
tos de grave emergência do que os equi-
valentes civis, que apenas vivem e com-
preendem a atividade rotineira. E nesta 
subordinação (leia-se melhor, e talvez 
humilhação seja o mais apropriado) tudo 
vai bem para os sistemas políticos insta-
lados porquanto: os Chefes dos Ramos 
são selecionados por conveniência políti-
ca, os militares, altamente especializados, 
ganham mal e pior que um condutor da 
CP ao mesmo nível, os homens fardados 
não fazem greve, tudo “regalias” que só 
enaltecem estes governos democráticos. 
O que vem provar afinal, neste e noutros 
aspetos, que apesar das vantagens (!) 
proporcionadas pela democracia, “todos 
os animais são iguais mas haverá sempre 



Boletim Informativo da AACDN | 2014

34   Cidadania e Defesa   

Não obstante uma análise mais opti-
mista, é evidente que a Europa ainda 

se encontra a percorrer um caminho de 
descoberta que a faça sair da crise política 
e económica em que se encontra mergu-
lhada. A União Europeia encontra-se em 
ano de mudança, não de regime, mas sob 
o ponto de vista do enquadramento das 
suas instituições maiores. Tal mudança 
acontece num ambiente de austeridade 
generalizada, se bem que com diferentes 
intensidades se compararmos o centro 
com a periferia, ou o Norte com o Sul, e 
de manobras diversas para se combater 
o desemprego, a deflação, a crise demo-
gráfica, os conflitos geracionais e sociais, 
bem como o recorrente crescimento ané-
mico da economia europeia.

Mudaram os deputados do Parlamento 
Europeu, mudou o Presidente da Comis-
são Europeia e mudaram os seus Comis-
sários.

Se a crise do Euro tem sido o grande de-
safio para a União Europeia desde a era 
de Van Rompuy, Durão Barroso e Catheri-

ne Ashton, hoje em dia a crise geopolítica 
na vizinhança da Europa, no Médio Orien-
te e na Ásia afigura-se como o grande de-
safio para a Europa de Donald Tusk, Jean-
Claude Junker e Federica Mogherini.

Na perspectiva do projecto político da se-
gurança e defesa comum europeia, Cathe-
rine Ashton, como Alta representante para 
a Política Externa Europeia, foi substituída 
por Federica Mogherini que terá que lidar 
com dossiers complexos, tais como a rela-
ção União Europeia - Rússia, ou a questão 
da conflitualidade no Médio Oriente e o pa-
pel da Europa como produtora de seguran-
ça, bem como outras questões prementes 
que afectam a Europa, tais como as crises 
em África, quer sanitárias, energéticas, polí-
ticas ou até religiosas. Se a crise económica 
é um incentivo para a cooperação na defe-
sa entre Estados membros, por outro lado 
a defesa dos interesses nacionais mina a 
possibilidade de lavar à prática tal deside-
rato (Molling e Brune, 2014).

Jean-Claude Junker poderá ter uma 
visão e apoios políticos distintos do seu 

Fonte: http://www.thetoc.gr/eng/news/article/a-polish-and-an-italian-next-to-junker

antecessor, porém, dificilmente terá so-
luções para, no curto e médio prazo, in-
troduzir alterações de monta na postura 
política internacional da União Europeia, 
a menos que os Estados membros con-
sigam posições mais consensuais que 
permitam a obtenção de sinergias no 
desenvolvimento e projeção de poder 
europeu. Donald Tusk, com a experiência 
anterior como 1º Ministro polaco, terá que 
equilibrar uma visão pessoal de maior in-
tervenção da NATO e da União Europeia 
no conflito instalado entre o Ocidente e 
a Rússia com aquela idealizada pela Eu-
ropa e pelos seus Estados membros que 
ainda não se libertaram das suas posi-
ções nacionalistas, valorizando, aparen-
temente, a componente económica e 
relegando para segundo plano conside-
rações estratégicas mais abrangentes.

A União têm-se assumido como um 
importante doador em apoio da gestão 
das crises que de alguma forma afectam 
os seus interesses, mas tem tido muita 
dificuldade em coordenar e integrar os 

2014, ANO DE DESAFIO
PARA A SEGURANÇA EUROPEIA

Jorge Paulo do Sêrro Mendes dos Prazeres
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Fonte: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/08/daily-chart-12

Fonte: http://www.tradingeconomics.com/germany/gdp-growth-annual

diversos interesses dos seus Estados 
membros. Para além do mais, ainda não 
foi durante o ano de 2014 que se conse-
guiu na Europa o tal número de telefo-
ne por que Henry Kissinger ansiava para 
se telefonar quando houvesse que tra-
tar algum assunto de Estado comum ao 
“Velho Continente”. Nem Durão Barroso, 
nem Catherine Ashton, nem sequer Van 
Rompuy conseguiram deter tal telefone 
nessa linha preferencial.

Havia esperanças depositadas no pa-
pel motriz do eixo-franco alemão e, sobre-
tudo, de Angela Merkel (Sousa, 2014). Mas 
a França percorreu um período de crise 
política sob a presidência de Hollande, o 
Reino Unido firmou-se no euro-ceptismo 
e a Alemanha sobressaiu sobretudo por 
ditar a Bruxelas as regras político-econó-
micas para a austeridade, em prol de um 
almejado ajuste dos défices público e so-
berano dos Estados membros. Em acrés-
cimo verificou-se que a Alemanha não se 
constituiu como o motor económico da 
Europa e a perspectiva do seu crescimen-
to médio desde 2012 tem sido abaixo de 
1,5%. Também em matéria de orçamento 
de defesa não tem sido um bom exemplo 

SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | FEDERAL STATISTICAL OFFICE

GERMANY GDP ANNUAL GROWTH RATE
Percent Change in Gross Domestic Product

para se chegar aos 2% do PIB, como acon-
selha a NATO (McGerty, 2014).

Prevê-se que o crescimento médio na 
União Europa nos próximos anos evolua 
segundo uma linha plana, levando a crer 
que a solução escolhida em favor da aus-
teridade acabou por afectar negativa-
mente tanto os países ricos como aque-
les em situação económica mais frágil e 
que ainda não se prevê que se tenha en-
contrado uma alternativa que  incentive 
efectivamente o crescimento económico.

O ano de 2014 produziu uma viragem 
na cena geoestratégica internacional, 
infelizmente pelos piores motivos. A cri-
se na Ucrânia e a acção devastadora na 
região da Síria - Iraque, inseridas num 
contexto de crise económica na Europa 
e de visão economicista dos problemas, 
associadas à escolha de modalidades de 
segurança e defesa apoiadas em parcei-
ros que possam garantir uma presença 
militar no terreno, têm criado um cenário 
de ameaça para a segurança europeia. 
Neste quadro, a União Europeia ainda 
não conseguiu endereçar uma estratégia  
credível e sustentada, quer numa pers-
pectiva centralizada e de política comum, 
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quer na conjugação de esforços indivi-
dualizados e soberanos dos Estado mem-
bro.

Sem perder de vista o fenómeno políti-
co e económico interno, a União Europeia 
continua à procura de uma forma de ope-
racionalizar efectivamente a sua estraté-
gia, sobretudo quando a guerra parece 
que extravasou o domínio das relações 
internacionais (Carothers, 2014). Para isso, 
já percebeu que terá que ser mais ac-
tiva, mais capaz e mais coerente; falta 
saber como. Ao mesmo tempo, os seus 
Estados membros mantêm os cortes nos 
orçamentos de defesa, apesar de terem 
acordado na Cimeira da NATO em Wales 
que deveriam progredir numa tendência 
para se aproximar dos 2% do PIB para a 
rubrica da defesa.

O ano de 2015 terá que ser o ano da 
real mudança, na sequência das realida-
des produzidas em 2014. O braço de fer-
ro económico entre a Europa e a Rússia 
irá dar os seus frutos, para o bem e para 
o mal e o conflito com o Estado Islâmi-
co ainda parece estar longe de ter um 
fim. As parcerias locais para lutar no ter-
reno contra os focos de instabilidade e 
insegurança, sejam jihadistas radicais ou 
milícias apoiantes de Estados terceiros, 
carecem de tempo real para se tornarem 
mais efectivas e o conceito de “no boots 
on the ground” carece de uma profunda 
revisão, arrastando consigo um repen-

sar da defesa nacional ao nível de cada 
Estado membro da União Europeia, bem 
como de uma estratégia transatlântica 
mais efectiva para garantir a defesa dos 
interesses ocidentais.

Referências

CAROTHERS, Thomas et al. (2014) «Is the World Falling 
Apart?» in Carnegie Endowment. August 14, 2014. [12 
de Outubro de 2014] Informação disponível em: http://
carnegieendowment.org/2014/08/14/is-world-falling
-apart/hkuw;
 
MCGERTY, Fenella (2014) «Update: Germany cuts de-
fence budget by EUR800 million» in IHS Jane’s 360. 
July 3, 2014. [14 de Outubro de 2014] Disponível em: 
http://www.janes.com/article/40391/update-germany-
cuts-defence-budget-by-eur800-million;

MOLLING, Christian & BRUNE, Sophie-Charlotte (2011) 
«The Impact Of The Financial Crisis On European De-
fence» in Directorate-General for External Policies. 
April 2011. 12 de Outubro de 2014] Disponível em: http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2011/433830/EXPO-SEDE_ET(2011)433830_EN.pdf;

SOUSA, Teresa de (2014) «Nada voltará a ser como 
dantes». Público. 28 de Setembro de 2014. [12 de Outu-
bro de 2014] Disponível em: http://www.publico.pt/mun-
do/noticia/nada-voltara-a-ser-como-dantes-1671099.

Jorge Paulo Mendes dos Prazeres
Coronel Pára-quedista

Sócio n.º 983/10

Fonte: http://www.politicalforum.com/political-opinions-beliefs/161352-lisbon-vladivostok-putin-envisions-eu-russian-free-trade-zone.html

Nota Biográfica
Jorge Paulo 
Mendes dos Prazeres

É coronel pára-quedista na situação 
de reforma. Terminou a licenciatura em 
Ciências Militares, ramo Infantaria em 
1985. Ao longo da sua carreira militar 
cumpriu três missões com tropa enqua-
drada na Bósnia-Herzegávina, como 
Oficial de Operações, 2º Comandante 
e Comandante de Batalhão, bem como 
uma missão no Estado Maior da NATO 
Training Mission in Iraq.

É Auditor do Curso de Defesa Nacio-
nal e do Curso de Gestão Civil de Crises, 
pelo IDN, e possui uma pós-graduação 
em Políticas Públicas de Segurança e 
Defesa, pelo ISCTE/IDN.

Edição do Curso de Defesa Nacional: 
2009/2010



Boletim Informativo da AACDN | 2014

   Cidadania e Defesa   37     

AACDN PROMOVE VISITA
À EXPOSIÇÃO 
“PORTUGAL E A GRANDE GUERRA” 
De acordo com o Programa de Atividades da Direção da AA-

CDN para o ano 2014 realizou-se no dia 29 de Novembro, 
uma visita, guiada, à exposição “Portugal e a Grande Guerra” que 
esteve patente no edifício da Assembleia da República, na sua 
maior parte na sala dos “Passos Perdidos”.

A visita contou com a presença de cerca de 50 pessoas, en-
tre associados e acompanhantes, e foi guiada por um elemento 
da organização que nos identificou com as peças expostas que 
integravam entre elas painéis, com fotografias e textos explica-
tivos (a questão da neutralidade e a beligerância; guerra nas co-
lónias portuguesas em África; Portugal em guerra na Europa e 
no Atlântico; nas trincheiras, o corpo e a doença; medicina por-
tuguesa durante a grande guerra e o importante papel que as 
enfermeiras desempenharam no tratamento das vitimas do con-
flito; a República em guerra; as artes durante a guerra compro-
misso e rebeldia; a memória portuguesa do conflito). 

Para além destes painéis a exposição contou ainda com exem-
plares de armas (espingardas, pistolas, munições e peças de ar-
tilharia de maior calibre) e uma réplica de uma trincheira animada 
e em tamanho real e vitrinas com documentos escritos e objetos 
vários - verdadeiros testemunhos ao desenvolvimento das ativi-
dades ligadas à Grande Guerra.

Igualmente, foi proporcionado aos associados, e seus acompa-
nhantes, a visita às salas do Senado e do Parlamento que com-
plementou à já, por si importante, visita à referida exposição, que 
foi considerada pelos participantes como muito interessante e 
oportuna.

Catulina Guerreiro
Economista

Vogal de direção da AACDN
Sócia n.º 804/03
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IN MEMORIAM
CORONEL MANUEL CARLOS
TEIXEIRA DO RIO CARVALHO
Frutuoso Pires Mateus

Manuel Carlos Teixeira do Rio Carvalho 
nasceu em 28 de Junho de 1935, em La-
gos. Casado com Maria Teresa de Jesus 
da Silva do Rio Carvalho deixa dois Filhos 
e cinco netos.

Associado da Associação de Auditores 
dos Cursos de Defesa Nacional n.º 254/89.

Após o Curso de liceu no Colégio Militar 
entrou para a Escola do Exército em 1952 
onde frequentou o Curso de Infantaria.

Já como Oficial Subalterno prestou ser-
viço no Regimento de Infantaria 2, em 
Abrantes que, mais tarde, como Coronel, 
viria a Comandar.

Desempenhou funções de Instrutor, 
Comandante de Companhia e Chefe dos 
Serviços Culturais da Academia Militar, foi 
2.º Comandante da Escola de Formação 
de Sargentos (no período em que esteve 
sediada em Lamego) e Comandante do 
Corpo de Alunos, Subdirector e Director 
Interino do Colégio Militar.

Foi Assessor no Ministério da Adminis-
tração Interna, Assessor no Instituto da 
Defesa Nacional e Director do “Jornal do 
Exército”.

Cumpriu 4 comissões no Ultramar em 
Comandos Operacionais, 3 em Angola e 1 
em Moçambique.

Frequentou o Curso Complementar do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas, o Curso de Defesa Nacional e o 
Curso Superior de Comando e Direcção 
no então Instituto de Altos Estudos Mili-
tares.

Publicou vários artigos na Imprensa 
Militar Portuguesa e Brasileira e proferiu 
conferências em Instituições Nacionais e 
Estrangeiras.

Sócio Efectivo da “Revista Militar” de 
cuja Direcção foi Vogal durante alguns 
anos.

Foi igualmente Vogal da Direcção da 
“Associação dos Militares na Reserva e na 
Reforma” em vários mandatos.

Foi Vogal da Direcção da Associação de 
Auditores dos Cursos de Defesa Nacional 
em duas Direcções (1990/1991 e 1992/1993) 
de cujo entusiasmo e profícuo trabalho 
guardava as melhores recordações.

Foi Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Associação dos Antigos Alunos 
do Colégio Militar, tendo feito parte de al-
gumas Direcções.

Já na situação de Reforma colaborou, 
no âmbito da “Comissão de Estudos das 
Campanhas de África”, inserida na Direc-
ção de Documentação e História Militar do 
Estado-Maior do Exército, na colaboração 
do livro “Moçambique – Operações 1964-
1975” incluído na colecção “Resenha His-
tórica das Campanhas de África” editado 
por aquela Direcção.

Considerava o Associativismo uma for-
ma elevada de cidadania cada vez mais 
necessária na Sociedade actual, o que 
explica a sua ligação a variadas Associa-
ções.

Interessava-se, particularmente, por 
assuntos Sociopolíticos e Históricos.

Viveu connosco um HOMEM, um CIDA-
DÃO para quem o SER estava à frente do 
TER, que sabia ESTAR e dizer PRESENTE 
para ser útil aos outros. A ÉTICA e a cultu-
ra dos VALORES eram parte do seu modo 
de agir perante o mundo.

MERECE DESCANSAR EM PAZ!

Lisboa, 24 de Setembro de 2014

Frutuoso Pires Mateus
Tenente-General (Engenheiro Militar) 

Sócio n.º 186/87
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