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Editorial

Segurança que Federica Mogherini quer 
ver concretizada como um dos marcos 
principais do seu mandato. Quem consul-
tar por estes dias o website oficial da Es-
tratégia3  depara-se com a seguinte men-
sagem de boas vindas assinadas pela Alta 
Representante para a Política Externa: 
“Mais de uma década após a Estratégia 
Europeia de Segurança de 2003, o mundo 
mudou drasticamente. E nós também mu-
dámos. Por esta razão lancei um período 
de reflexão estratégica sobre o papel da 
UE no mundo. Irá conduzir-nos a uma Es-
tratégia global da UE sobre a Política Ex-
terna e de segurança. Este processo dá-
nos a oportunidade de forjar uma política 
externa mais forte e mais eficaz e envolver 
o público nos debates sobre política exter-
na. No mundo atual a política externa não 
é apenas uma questão para especialistas 
- afeta-nos a todos nós: desde a comida 
que comemos, às roupas que usamos para 
a nossa segurança diária e a prosperidade 
futura dos nossos filhos. É por isso que 
acredito que é importante envolver todos 
vocês na nossa reflexão estratégica - para 
ouvir muitas vozes e ter diferentes perspe-
tivas”. Para ajudar a cumprir este objetivo, 
Mogherini encarregou a Diretora Adjunta 
do Instituto Affari Internazionali4, Nathalie 
Tocci, para ser sua conselheira especial 
e assegurar uma ronda de conversações 
nas capitais europeias5 ao longo do primei-
ro trimestre de 2016. É inegável que este 
processo de reflexão estratégica surge 
numa altura particularmente desafiante 
para o projeto europeu. Em 2015 comemo-
raram-se 30 anos do espaço Schengen e, 
em 2016, recordam-se os 30 anos da as-
sinatura do Ato Único Europeu, a primeira 
revisão dos Tratados de Roma com o in-
tuito de relançar a integração europeia e 
concluir a realização do mercado interno. 

Em 1945, Ian Bremmer publicava um  
livro intitulado “Year Zero: a history of 

1945”, onde narrava várias estórias que 
colocavam em evidência como o “ano 
zero” foi simultaneamente o fim da des-
truição do velho mundo e o início da cons-
trução de uma nova era. Nesse mesmo 
livro, Bremmer descreve como, entre des-
troços e desespero, se ergueu uma nova 
esperança. 

Em Julho de 1947, os EUA apresenta-
vam um programa de Recuperação Euro-
peia – o célebre plano Marshall1 - para a 
reconstrução dos países aliados da Euro-
pa nos anos seguintes ao final da segun-
da guerra mundial. A partir da década de 
50, deram-se passos sólidos e firmes na 
construção de um projeto europeu alicer-
çado na paz, reconciliação, democracia e 
direitos humanos2: o Tratado de Paris em 
1951 funda a Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço; em 1957, os Tratados 
de Roma constituem a Comunidade Eco-
nómica Europeia (CEE) e a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (CEEA ou 
Euratom).

Por sua vez, em 2016, nos dias 18 e 19 
de Fevereiro os chefes de Estado e de 
Governo da União Europeia reuniram para 
discutir duas questões que, para muitos 
analistas, podem marcar o princípio do fim 
do projeto europeu como o conhecemos: 
a crise da migração e dos refugiados; e 
um novo quadro para a manutenção do 
Reino Unido na UE. A questão é então de-
certo pertinente: será que 2016 marcará o 
ano zero da União Europeia ou a solidarie-
dade e a liderança europeia conseguirão 
prevenir um cenário de desintegração?

Na verdade, a 23 e 24 de Junho pró-
ximos, os chefes de Estado e de gover-
no da UE vão aprovar a Estratégia Euro-
peia Global sobre a Política Externa e de  

Ora, depois de, em 2015, ter-se introdu-
zido no jargão comunitário o nealogis-
mo “grexit” (composta por palavras de 
origem inglesa “Greece” e “exit” e que 
se refere à saída da Grécia da Zona 
Euro) o novo ano parece querer adicio-
nar a expressão “brexit” para ilustrar a 
possibilidade de saída do Reino Unido 
da União Europeia. Os esforços têm sido 
no sentido de se convergir para um acor-
do entre o Reino Unido e a União Euro-
peia em quatro áreas fundamentais, que 
Cameron apresentou em Novembro de 
2015 em forma de carta a Donald Tusk: 
. limitação dos benefícios sociais para 

imigrantes; 
. proteção de países fora do Eurogru-

po através da igualdade e autonomia 
dos países que não aderiram à moeda 
única; 
. isenção do Reino Unido para avan-

çar em mais questões de soberania; e o 
alívio da regulamentação europeia para

Continua na página 4

ANO ZERO? 
A UNIÃO EUROPEIA 
EM 2016
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aumentar a competitividade. No dia em que  
Londres enviou a sua lista a Bruxelas, Ca-
meron afirmava aos jornalistas:  “Reformar 
a participação do Reino Unido na União 
Europeia é uma missão difícil mas não im-
possível”. No entanto, há um ponto assaz 
polémico, que reside na proposta de limitar 
os benefícios atribuídos aos trabalhadores 
europeus nos primeiros quatro anos de 
estadia no país (segundo o governo britâ-
nico representa um ganho de 500 milhões 
de libras por ano) o que, para Bruxelas, vio-
la diretamente o direito de viver e trabalhar 
dos cidadãos da UE. Em virtude do possível 
cenário da saída do Reino Unido, volta a es-
tar em cima da mesa a possibilidade de se 
rever o Tratado de Lisboa para que as re-
formas acordadas sejam anexas à próxima 
revisão dos tratados, embora Bruxelas se 
contentasse com um acordo político mais 
minimal, ratificado pelo Conselho Europeu 
e juridicamente vinculativo e Londres pre-
fira uma revisão simplificada dos tratados 
a que se seguisse a ratificação pelos parla-
mentos nacionais. 

De todo o modo, não é por acaso que 
Cameron pretende antecipar o referendo 
para o próximo mês de Junho, antes do 
verão e antes de uma nova vaga de imi-
grantes e refugiados chegarem à Europa. 
Trata-se decerto do assunto mais sensível 
que preocupa a Europa numa altura em 
que os números oficiais são divulgados 
pela agência FRONTEX: só em Outubro de 
2015 a UE recebeu 183, 600 pedidos, sen-
do que entre outubro de 2014 e outubro 
de 2015, 318,650 pedidos vieram da Síria. 
De julho a setembro de 2015, 413 800 pes-
soas apresentaram pedidos de proteção 
internacional nos Estados-Membros, o 
que representa o dobro dos pedidos apre-
sentados no segundo trimestre de 2015. 
Mais de 75% destes pedidos foram acei-
tes. Estima-se ainda que, entre janeiro e 
novembro de 2015, 1,5 milhões de pessoas 
atravessaram ilegalmente as fronteiras ex-
ternas da UE, 885,386 passagens ilegais 
pela via marítima (Mediterrâneo) e 764,038 
pela via terrestre (Balcãs). Paralelamente, 
crescem os muros para evitar a entrada 
no de migrantes no espaço da UE: depois 
da Hungria, a Polónia, República Checa e 
Eslováquia não acreditam que a Grécia 
consiga travar a chegada de milhares de  

pessoas à Ilha de Lesbos e querem acio-
nar uma segunda “linha de defesa” com 
muros e arame farpado ao longo da Bulgá-
ria e da Macedónia. 

Os atentados em Paris ocorridos na noi-
te de 13 de Novembro e as alegadas acusa-
ções de violações em Colónia na noite de 
passagem de ano reforçaram ainda mais o 
sentimento de insegurança e de descon-
fiança em relação aos que viajam sobre-
tudo da guerra na Síria e que entram na 
Grécia através da Turquia e seguem para 
norte, pela rota dos Balcãs. A ameaça da 
Grécia ser suspensa temporariamente de 
Schengen (o que pode chegar a dois anos) 
parece ser cada vez mais real numa ten-
tativa, defendem os líderes europeus, de 
salvar o próprio espaço que tem sido ins-
trumentalizado por movimentos nacionalis-
tas e autoridades nacionais para associar 
a evolução da crise de refugiados ao incre-
mento da ameaça terrorista na Europa. 

O que é que se pode então esperar pe-
rante a crise de solidariedade que se vive 
entre os Estados-membros? A Comissão 
Europeia tem avançado desde logo com 
três propostas: primeiro, a criação de uma 
guarda costeira europeia de fronteiras, 
composta pela Agência Europeia de Guar-
da Costeira e de Fronteiras, bem como 
pela guarda costeira e pelas autoridades 
nacionais responsáveis pela gestão das 
fronteiras; segundo, a europeização da 
vigilância das fronteiras externas e a rein-
trodução temporária dos controlos nas 
fronteiras nacionais (até 2018); e terceiro, a 
criação de “hotspots” e a relocalização dos 
requerentes de asilo como parte integrada 
da gestão de crises da União Europeia. 

Perante tudo isto, não conseguimos adi-
vinhar se 2016 será o “Ano Zero” da União 
Europeia, mas será decerto o ano em que 
as questões de soberania partilhadas são 
de tal modo cruciais que, ou boas lideran-
ças sabem reinventar ameaças em opor-
tunidades, ou os pequenos passos que 
Jean Monnet preconizava não serão de 
avanço mas sim de retrocesso civilizacio-
nal e moral.  

Ana Isabel Xavier 
Professora e investigadora universitária

Presidente da Direção
Sócia n.º 1036/12

Este é o último editorial 
que escrevo enquanto Pre-
sidente da Direção e promo-
tora da Lista cujo projeto se  
propunha, em 2014, a “Pensar 
o Presente, Construir Futuro”.

 Foi um extraordinário privi-
légio ter desempenhado es-
tas nobres funções durante 
dois anos e estou obviamen-
te à disposição da AACDN e 
de todos os associados para 
continuar a contribuir para 
a Defesa Nacional e para o 
País. A todas e todos o meu 
sincero agradecimento.

1 Em homenagem ao mentor da iniciativa, o secretário   
do Estado dos Estados Unidos, George Marshall. 

2 Valores reconhecidos em 2012 aquando da atribuição 
do Prémio Nobel da Paz à União Europeia. 

3 https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-fo-
reign-and-security-policy-european-union.

4 Tradução Livre

5 Nathalie Tocci passou também por Lisboa a 1 de Feve-
reiro no âmbito do seminário internacional promovido 
pelo IDN a 1 de Fevereiro e que tinha exatamente como 

Nota
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O orador convidado Prof. Doutor Felipe Pathé Duarte, especia-
lista em Terrorismo, Filosofia Política, Segurança e Política Inter-
nacional, promoveu o debate sobre o Estado Islâmico no contex-
to da ameaça Jihadistas.

Prof. Doutora Carla Fernandes
Secretária de Direção 

Sócia n.º 987/10

Auditores visitam a base aérea n.º 1 
e o Museu do Ar 

A AACDN realizou, no dia 12 de Setembro, uma visita à Base 
Aérea n.º 1 localizada na Granja do Marquês, em Pêro Pinhei-

ro. Esta iniciativa faz parte do plano de atividades do Grupo de 
Trabalho “Formação e Educação para a Cidadania, Segurança e 
Defesa” coordenado pela Prof. Doutora Carla Fernandes. 

O programa integrou várias iniciativas, tendo  início  com a vi-
sita Museu do Ar, aberto desde 1971. Ao longo das diferentes 
zonas que integram o Museu, auditores, familiares e amigos  
tiveram oportunidade de ouvir a apresentação e explicação so-
bre património histórico-museográfico aeronáutico existente, 
não só objectos relacionados com a aviação portuguesa, mas 
também da TAP.

A exposição visitada abarca o início da aviação em Portugal, 
fazendo o itinerário desde o inventor da passarola, o padre je-
suíta Bartolomeu de Gusmão no século XVIII até finais do século 
XX. É suplementada com um painel fotográfico que documenta 
os 100 anos da aviação em Portugal, consideradando esta data 
a partir de 1909,  quando o piloto francês Armand Zipfel fez a pri-
meira demonstração aérea em Portugal no avião Voisin Antoine-
tte. No hangar principal, estão expostos por ordem cronológica 
42 aeronaves, algumas das quais são raridades museológicas 
a nível mundial, como por exemplo o Ju-52, do Avro Cadet e do 
Dragon Rapid. Neste grupo, estão também inseridos as réplicas 
do Demoiselle, Caudron G3, Farman e do Blériot XII. 

Depois do museu, o grupo visitou as instalações do Palácio 
do Marquês integrado na Base Aérea n.º 1 e a capela do século 
XVIII, dedicada à Nossa Senhora do Ar, padroeira dos aviadores 
em Portugal. 

Esta iniciativa culminou com o almoço-debate com tema “Do 11 
de Setembro ao auto proclamado Estado Islâmico: que terroris-
mo(s)?”em Negrais. 
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Tecnologia e o desenvolvimento 
da economia do mar
abordados em seminário no Instituto 
Hidrográfico

A Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional 
(AACDN) e o Instituto Hidrográfico (IH) promoveram, no dia 

23 de setembro de 2015, um seminário subordinado ao tema A  
Tecnologia como Fator de Desenvolvimento da Economia do Mar. 
Os trabalhos decorreram nas instalações do Instituto Hidrográ-
fico (Auditório Duarte Pacheco Pereira), contando com 11 pales-
trantes e cerca de cem participantes. 

O evento teve subjacente o objetivo de contribuir para a dis-
cussão entre universidades, empresas e institutos públicos, de 
modo a identificar oportunidades de colaboração e desenvolvi-
mento nas áreas da economia e das tecnologias do mar. Com 
vista a melhor garantir a concretização dos objetivos previamen-
te traçados foi o seminário dividido em quatro sessões. A pri-
meira, de Enquadramento Estratégico, contou com duas inter-
venções: A Estratégia Nacional para o Mar – Ponto da Situação 
na Área das Tecnologias (do diretor-geral da DGPM, J. Fonseca 
Ribeiro) e A Economia do Mar da Lusofonia (da presidente do Ins-
tituto Camões, Ana Paula Laborinho).

Ainda durante a manhã teve lugar uma sessão subordinada 
ao tema do Conhecimento do Meio, que contou com interven-
ções sobre Redes de Informação (representante da CEIIA/+Atlân-
tico, eng. Artur Costa), Tecnologia do Mar e Redes de Monitoriza-
ção (Luís Quaresma dos Santos, da Marinha/IH), Assinalamento e 
Posicionamento Marítimo (Autoridade Marítima Nacional - Direção 
de Faróis, Jorge Santos Teles) e Gestão do Conhecimento – Sis-
temas de Informação Geográfica (ESRI, Vítor Lopes Dias).
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A parte da tarde foi dividida em duas sessões. A primeira so-
bre Oportunidades Tecnológicas, com quatro intervenções sobre 
Veículos Autónomos (CINAV, Vítor Lobo), Sensores (UAVISION, 
Nuno Simões), Energias Renováveis (WAVEC, Ana Brito e Melo) e 
Biotecnologia (BlueBio Alliance, Helena Vieira). A quarta e última 
sessão foi dedicada à apresentação de uma Visão para o Futuro 
e contou com uma palestra proferida por Tiago Pitta e Cunha so-
bre Tecnologia e Inovação na Economia do Mar: Novos Desafios.

Este Seminário realizou-se no âmbito das atividades do Grupo 
de Trabalho dedicado ao tema “Indústria de Defesa, Economia 
do Mar e Lusofonia”, coordenado pela vice-presidente da AA-
CDN, Prof. Doutora Teresa Rodrigues e pelo capitão-de-mar-e-
guerra Carlos Ventura Soares.

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

Vice-Presidente da Direção da AACDN
Sócia nº 1050/09
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Jantar-debate no Porto analisa os 
aspectos jurídicos da 
Plataforma Continental

A Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional or-
ganizou no passado dia 9 de outubro, na cidade do Porto, 

mais um jantar-debate, desta feita subordinado ao tema “A Ex-
tensão da Plataforma Continental Portuguesa – Aspetos Jurídi-
cos”. O evento teve lugar na Messe Militar do Porto, na Praça 
da Batalha, e contou com a presença de cerca de vinte e cinco 
associados e respetivas famílias. 

A iniciativa foi coordenada pela vice-presidente da AACDN, 
Prof. Doutora Teresa Rodrigues e pelo capitão-de-mar-e-guerra 
Carlos Ventura Soares, no âmbito das atividades do Grupo de 
Trabalho dedicado ao tema “Indústria de Defesa, Economia do 
Mar e Lusofonia”. Tratou-se do primeiro jantar-debate realizado 
pelo Grupo de Trabalho no norte do país.

Foram palestrantes convidados a Profª. Doutora Marta Chan-
tal Ribeiro, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e 
o comandante Paulo Neves Coelho, ex-responsável da EMEPC - 
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental. 
As apresentações efetuadas permitiram aos presentes obter e/ou 
consolidar informação menos presente nos debates sobre a pre-
tensão portuguesa quanto à extensão da nossa Plataforma Con-
tinental e geraram um debate muito participado e enriquecedor. 

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

Vice-Presidente da Direção da AACDN
Sócia nº 1050/09
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AACDN homenageou o 
“Condestável” no Porto 

A AACDN levou a cabo na cidade do Porto, em 7 de novem-
bro último, uma homenagem a Dom Nuno Álvares Pereira, o 

“Condestável “, também conhecido por São Nuno de Santa Maria.
Enquadrada nas atividades desenvolvidas pelo Grupo de Tra-

balho n.º 2, “Património Imaterial – História e Defesa Nacional”, da 
responsabilidade do tenente-coronel Paulo Lourenço, Vice-Presi-
dente da associação, a homenagem incluiu uma missa celebrada 
pelo Reverendíssimo D. Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas 
e de Segurança, na igreja de S. João Baptista, na Foz, um almoço 
na Messe Militar da Batalha, para convidados, associados e fami-
liares e uma conferência intitulada “Dom Nuno Álvares Pereira – o 
Homem, o Militar e o Santo”, no Forte de S. João Baptista, com 
intervenções do Prof. Doutor Adão da Fonseca, general António 
Barrento e frei Francisco Rodrigues.

Foi uma jornada excelente, de homenagem, convívio e cultura, 
extremamente valorizada pela beleza da homília realizada e pela 
qualidade das intervenções dos oradores.

Era uma homenagem que se impunha, um preito a um “homem 
de exceção”, recentemente beatificado, cujo respeito e admira-
ção granjeados na sua época, nas várias perspetivas abordadas 
na conferência, se estendem aos nossos dias. Tendo contribuído 
decisivamente para a consolidação da soberania portuguesa, é 
uma questão de justiça apontá-lo como exemplo de inteligência, 
coragem, determinação, espírito de servir, fé e patriotismo!

Ao evocarmos Dom Nuno Álvares Pereira, pretendemos exal-
tar portugueses que, pelo seu exemplo, nos sirvam de inspiração 
e nos permitam encarar o futuro com esperança e confiança em 
PORTUGAL!

A terminar, uma palavra de agradecimento ao IDN, às Caves 
Murganheira, à União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro 
e Nevogilde, ao cónego Rui Osório, a Dom Manuel Linda e aos 
oradores na conferência, pelo apoio e disponibilidade, que muito 
contribuíram para o sucesso desta homenagem. 

Paulo Lourenço
Tenente-Coronel

Vice-Presidente da AACDN
Sócio nº 1056/12
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Primeiro encontro-jantar do 
Conselho Consultivo da AACDN

Dia 19 de Janeiro, realizou-se, na Messe da Força Aérea, em 
Monsanto, o primeiro encontro-jantar do Conselho Consul-

tivo da AACDN: ex-presidentes da direcção, assembleia geral e 
conselho fiscal reunidos num simpático reencontro!

A todas/os o nosso muito obrigada!

MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO QUE 
ACEITARAM ESTAR PRESENTES NO JANTAR DO 

DIA 19 DE JANEIRO DE 2016

Doutor António Lopes Tavares – presidente da Ag – 2014-2015

Profª. Doutora Ana Isabel Xavier – presidente da Direcção – 
2014-2015

Engº. Carlos Manuel Seixas da Fonseca – presidente do CF 
– 2014-2015

Dr. Alberto dos Santos Ramalheira – presidente da Direcção – 
1982; presidente da Ag – 1983; presidente da Ag – 1998-1999

Dr. Jorge Tadeu Ferreira - presidente da Direcção – 1987; 
presidente do CF - 1988

Dr. Luis Manuel Martins Rebelo – presidente da Direcção - 1991

Drª. Maria Fernanda Mestre – presidente da Ag – 1992-1993

Dr. Carlos Duarte Ferreira – presidente da Direcção – 1992-
1993; presidente da Ag – 1994-1995

Dr. João Gamito Faria – presidente da Direcção – 1994-1995

Drª. Maria Perpétua Rocha – presidente da Direcção – 1996-
1997 

Dr. Alfredo da Silva Freitas – presidente do CF – 1998-1999

Major-General Rodolfo Bacelar Begonha – presidente da 
Direcção – 2000-2001; presidente do CF – 2004-2005

Dr. José António Fialho da Silva e Sousa – presidente da 
Direcção 2004-2005; presidente da Ag 2006-2007

Major-General João Manuel Mariz Fernandes – presidente da 
Direcção 2002-2003; presidente da Ag – 2010-2011

Tenente-General Frutuoso Pires Mateus – presidente da 
Direcção – 2012-2013
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Maia anfitriã do XIII 
congresso da AACDN 

De 23 a 25 de Outubro a AACDN organizou o seu XIII Con-
gresso na cidade da Maia sob o mote “O Mediterrâneo e a 

arquitetura de (in)segurança internacional - ameaças e desafios”. 
A sessão inaugural ficou a cargo do Eng, Doutor Ângelo Correia 
sobre “A crise dos refugiados, a segurança da Europa e o Concei-
to Estratégico de Defesa Nacional” moderado pelo Doutor Antó-
nio Tavares, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AACDN.

A sessão de encerramento ficou a cargo do Dr. Álvaro de Vas-
concelos sobre “Islamismo, Crise Síria e o Futuro da Europa” mo-
derado pela Prof. Doutora Ana Isabel Xavier Presidente da Dire-
ção da AACDN. 

As sessões de abertura e encerramento contaram com as in-
tervenções do Doutor António Tavares (Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral), Prof. Doutora Ana Isabel Xavier (Presidente 
da Direção) e Eng. Bragança Fernandes (Presidente da Câmara 
Municipal da Maia). Ilustres Auditores, Convidados e Maiatos esti-
veram presentes. Ao longo do fim-de-semana vários associados 
apresentaram as suas comunicações em três sessões temáticas 
diferenciadas. Brevemente será editado o livro de atas com o re-
sumo das principais intervenções ao congresso.
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Súmula da Conferência
de abertura do XIII Congresso

Na conferência de abertura, em 23 de outubro, o senhor Engº 
Ângelo Correia abordou o tema proposto, tendo apresenta-

do as seguintes ideias força do mesmo:

. A violência actual a Sul do Mediterrâneo tem uma causa es-
trutural que é a animosidade entre os Sunitas e os Chiitas.
. Os refugiados são o resultado de vários factores, nomeada-

mente da demografia, do desemprego e dos conflitos arma-
dos e respectiva violência nas regiões de origem.
. Considera que se trata fundamentalmente de um problema 

regional de solução regional, razão pela qual o “Ocidente” 
não deve intervir militarmente, pois, entre outras razões, tal 
aumentaria o risco de provocar uma maior hostilidade contra 
o mesmo.
. Assim, a solução para a conflitualidade na região, passaria 

por uma intervenção militar terrestre, internacional, mas com 
forças regionais, podendo a mesma incluir nomeadamente 
forças egípcias e jordanas, dadas as capacidades militares 
das mesmas.
. Na solução regional apresentada, indicou três aspectos a 

considerar para se obter êxito:

. Intervenção terrestre e regional;

. Apoio especializado “Ocidental” em informações à força re-
gional;
. Necessidade de impedir o financiamento do ISIS e da Al-

Qaeda, nomeadamente da parte de alguns países da re-
gião, que o fazem por interesses geopolíticos regionais, li-
gados à respectiva identidade religiosa sunita versus chiita.

. No caso concreto de Portugal e considerando o Conceito 
Estratégico de Defesa Nacional e o espectro de ameaças 

levantadas no mesmo, aludiu à ameaça do terrorismo, com 
origem naquele conflito regional, mas não relevando o nível 
da mesma e considerando que, ao nível das oportunidades 
resultantes da crise regional, Portugal também poderá tirar 
dividendos em algumas áreas, nomeadamente no turismo, 
fruto da alteração verificada no fluxo de turistas na região 
(Tunísia e Egipto, p. ex.).

| eng.º Ângelo Correia
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. A influência externa regional no conflito na Síria é negativa, 
tendo-se a situação agravado ao mundializar-se, com a par-
ticipação dos EUA e a intervenção russa apoiando o regime 
de Assad.

. A intervenção aérea dos EUA e da Rússia, teve o efeito 
de duplicar os efetivos do ISIS e tem-se mostrado ineficaz;
. Essa participação está a dificultar o combate local contra 

o ISIS, a provocar um aumento do número de refugiados 
e a aumentar a tensão EUA/Rússia, revelando-se desas-
trosa para a Síria.

. Considerando que se deve relativizar o problema dos refu-
giados na Europa, dado o seu número comparativamente ao 
existente nas regiões vizinhas da Síria (de que são exemplos 
o Líbano, a Jordânia e a Turquia),considera que a situação 
mais crítica para a Europa só ocorreria, caso os refugiados 
existentes naqueles países se deslocassem para a mesma!

. Considera que a situação pode criar problemas identitá-
rios na Europa, problemas esses que poderão conduzir a 
um radicalismo político prejudicial à mesma.
. Salientou o exemplo positivo da Alemanha e da Suécia 

na receção e integração dos refugiados.

Concluiu a apresentação considerando improvável uma desin-
tegração da Europa.

Paulo Lourenço
Tenente-Coronel

Vice-Presidente da AACDN
Sócio nº 1056/12

Na conferência de encerramento, em 25 de outubro, o senhor 
Dr. Álvaro de Vasconcelos abordou o tema proposto, tendo 

apresentado as seguintes ideias força do mesmo:

. O tema é da maior importância na actualidade, mas sobre o 
mesmo existe muita confusão, sendo a melhor forma de o 
analisar, a de partir do zero, para não se ser influenciado por 
percepções existentes.
. Começou por fazer referência a Samuel Huntington e à sua 

obra “Choque de civilizações”, evocando a antevisão da 
transformação das civilizações em actores internacionais e o 
conflito entre civilizações/culturas distintas, para partir para 
a sua apresentação.

A importância da diferenciação dos conceitos: mu-
çulmanos (o crente) e islamismo (o uso do islamismo 
político)

. No islamismo político existem duas grandes correntes, a 
pluralista, de que é exemplo o partido Enada, na Tunísia e 
a fundamentalista, que tem uma interpretação dogmática 
do Corão, com uma visão totalitária da sociedade – ex. ISIS.
. O ISIS é uma seita de inspiração religiosa, um movimento 

sectário anti-chiita, que tem como objetivo fundamental 
esta luta.
. Desaprova o uso da expressão Estado Islâmico, por ser 

incorrecta e favorecer as pretensões daquele movimento.

. O Médio Oriente está num processo de guerra de desinte-
gração, de que são exemplos mais fortes o Iraque e a Síria. O 
risco de isso acontecer no Egipto, agravaria muito a situação 
na região!

Súmula da Conferência
de encerramento do XIII Congresso
| Dr. álvaro de vasconcelos
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Apresentação da Visão Estratégica 
da Marinha do Brasil na delegação do 
Norte da AACDN

A AACDN teve o grato prazer de receber, nas instalações da 
Delegação Regional Norte, no Forte de S. João Baptista, na 

cidade do Porto, em 13 de novembro de 2015, o contra-almirante 
Flávio Augusto Viana Rocha, Diretor do Centro de Comunicação 
Social da Marinha do Brasil.

Para além da visita às instalações, o convidado proferiu uma 
conferência intitulada “A Visão Estratégica da Marinha do Brasil”, 
em que abordou a missão, a estrutura, os programas de reequi-
pamento e a visão estratégica de emprego da Marinha do Brasil, 
numa excelente apresentação, muito completa, informativa e en-
tusiasmante de seguir.

 
No final, foi servido um espumante de honra aos convidados, 

associados e auditores presentes.

A terminar, uma palavra de agradecimento ao IDN, às Caves 
Murganheira e ao nosso associado, dr. Artur Vitória, pelo seu em-
penho nesta iniciativa.

Paulo Lourenço
Tenente-Coronel

Vice-Presidente da AACDN
Sócio nº 1056/12
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No âmbito de um acordo em vigor a 
partir do início de 2015 protocolizado 

entre a Presidente da AACDN, Prof. Dou-
tora Ana Isabel Xavier e o editor Paulo No-
guês, têm sido muitos os associados da 
AACDN que têm marcado presença nos 
Almoços Debate promovidos pela concei-
tuada revista “Segurança e Defesa”. Por 
ocasião do lançamento da edição nº 31 da 
revista “Segurança e Defesa”, realizou-se 
no dia 21 de Outubro, no Palácio da Ordem 
de Malta, um almoço-debate com a Dra. 
Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral 
da República. Recorde-se que os associa-
dos da AACDN beneficiaram ao longo do 
ano de 2015 das mesmas condições que 
os assinantes da Revista “Segurança e 
Defesa”, recebendo um exemplar da últi-
ma edição no Almoço-Debate em que se 
inscreverem.

Associados da AACDN nos almoços da 
Revista Segurança e Defesa
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AACDN sopra 34 velas em 
Lisboa e no Porto

A 21 de Outubro a AACDN celebrou 34 anos de existência. Pretexto mais do que 
suficiente para convidar uma ilustre auditora e associada para partilhar con-

nosco o seu trabalho. Mais de 80 auditores visitaram a Fundação Champalimaud 
e jantaram com a Presidente do Conselho de Administração Dra. Leonor Beleza na 
Messe da Força Aérea em Monsanto.

Recorde-se que a missão da Fundação é criar e desenvolver, com independência, 
rigor, dedicação e criatividade e obedecendo aos mais elevados padrões éticos e 
científicos, um ambiente propício ao desenvolvimento de programas avançados de 
investigação biomédica e à prestação interdisciplinar de cuidados clínicos, numa 
perspetiva translacional, que resultem em descobertas pioneiras na área da saúde 
com um reflexo direto na qualidade de vida das pessoas. Através da sua atuação, 
a Fundação pretende ser líder mundial na inovação científica e tecnológica com o 
objetivo ultimo de prevenir, diagnosticar e tratar a doença, orientada por uma pos-
tura de desafio constante e contribuindo para uma sociedade mais desperta para 
os problemas de saúde que atingem a humanidade.

A Dra. Leonor Beleza acompanhou o grupo em toda a visita, explicando detalha-
damente todas as valências e projetos futuros da Fundação. Durante o Jantar, não 
só partilhou a história da Fundação como proferiu palavras emocionadas sobre a 
AACDN e recordou estórias do seu Curso de Defesa Nacional. 

Lisboa
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No dia 24 de Outubro, no âmbito do 
Congresso Nacional, os 34 anos da AACDN 
também foram assinalados na cidade do 
Porto com um jantar convívio onde esti-
veram presentes cerca de 50 auditores e 
amigos.

Porto
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Convívio de Natal dos 
auditores madeirenses

A Delegação da Região Autónoma da 
Madeira da Associação de Auditores 

dos Cursos de Defesa Nacional – AACDN 
– presidida por Brazão de Castro, promo-
veu o habitual Convívio de Natal envol-
vendo: convidados, auditores dos Cursos 
de Defesa Nacional (CDN) e auditores dos 
Cursos Intensivos de Segurança e Defesa 
(CISEDE).

O convívio que reúne interessados nas 
áreas de segurança e defesa (S&D) decor-
reu com a habitual cordialidade.

Ao brinde, Brazão de Castro agradeceu 
os apoios do Governo Regional e do Co-
mando Operacional da Madeira.

Recordou a importância das Conferên-
cias de Segurança e Defesa que recente-
mente tiveram lugar em Câmara de Lobos.

Referiu a importância da articulação 
com o Instituto de Defesa Nacional e com 
o Comando Operacional da Madeira que 
possibilita o acesso às conferências e se-
minários do Instituto de Defesa Nacional 
que ocorrem ao longo do ano e realçou, de 
entre estes, o denominado “A União Euro-
peia e a crise dos refugiados” pela opor-
tunidade e pela grande adesão verificada.

Estiveram presentes o Secretário Regio-
nal de Educação, Jorge Carvalho e o Gene-
ral Comandante Operacional da Madeira, 
Marco Serronha.

Nestes tempos caraterizados pela in-
certeza e pela volatilidade, as matérias 
de segurança e de defesa (S&D) assumem 
uma ainda maior importância.
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Dias 27 e 28 de Novembro, a Câmara Municipal de Câmara de 
Lobos organizou uma conferência intitulada “Particularida-

des Geopolíticas e Geoestratégicas da Região Autónoma da Ma-
deira no Pensamento da Grande Estratégia Nacional”. O evento 
decorreu no Museu de Imprensa-Madeira numa iniciativa conjun-
ta do Município em colaboração com o Comando Operacional da 
Madeira, o Instituto de Defesa Nacional, a Universidade da Ma-
deira e a delegação da Madeira da Associação de Auditores dos 
Cursos de Defesa Nacional. O objetivo era promover um debate 
aprofundado sobre as particularidades geopolíticas e geoestra-
tégicas da Região na reflexão a fazer na definição duma Grande 
Estratégia Nacional com a presença de um painel de conferen-
cistas de reconhecida competência nestas áreas. 

A organização do evento sintetizou desta forma o mote para a 
discussão: a posição geográfica do arquipélago, em pleno ocea-
no Atlântico, um dos extremos do chamado Triângulo Estratégi-
co Português contém, com certeza, particularidades que influen-
ciam o Poder Nacional nas suas diversas dimensões, que podem 
atrair oposições de outros atores do Sistema Internacional e que 
deverão ser equacionados na definição dum Conceito Estratégi-
co Nacional para que Portugal possa prosseguir os seus interes-
ses nacionais e atingir os objetivos a que se propõe. Mas, nesta 
reflexão, as perspetivas da Região e da sua Autonomia Política, 
consagrada na legislação nacional, constituem também um pilar 
estruturante na definição do chamado interesse nacional.

A Prof. Doutora Ana Isabel Xavier, Presidente da Direção, foi 
uma das oradoras do painel “Uma grande estratégia nacional – 
realidades e perspetivas” moderado pelo Dr. Brazão de Castro, 
Presidente da Delegação Regional da Madeira e que contou tam-
bém com a presença do Prof. Carlos Gaspar e do Prof. Doutor 
Ricardo Cabral. 

Câmara de Lobos e a Delegação 
Regional da Madeira da AACDN 
promoveram pensamento da 
grande estratégia 
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Numa organização conjunta com o 
Exército, a AACDN levou a cabo no 

dia 14 de janeiro, na cidade de Lisboa, 
uma evocação da tomada de Ceuta, com 
uma conferência intitulada “Tomada de 
Ceuta, 600 Anos Depois”, proferida pelo 
coronel Américo Henrique.

Num dos belíssimos salões do palácio 
Vilalva, antigo quartel-general do Gover-
no Militar de Lisboa e atual instalação da 
Inspeção-Geral do Exército, bem como do 
Conselho Superior de Disciplina do Exérci-
to e do Jornal do Exército, e na presença 
de associados, amigos e familiares des-
tes, bem como de quadros do Exército, 
o coronel José Geraldo, nosso associado 
e diretor do “Jornal do Exército”, deu as 
boas vindas e apresentou o conferencis-
ta, seguindo-se uma entusiasmante e bri-
lhante conferência. 

Abordando o período histórico da época 
e a situação do reino de Portugal, o con-
ferencista partiu para uma apaixonante 
apresentação, falando de aspetos diver-
sos, desde as motivações da Casa Real, 
do trabalho diplomático, da preparação 
logística da operação, do recrutamento e 
aprontamento operacional da força, até à 
operação propriamente dita e do simbo-
lismo da mesma na política externa e de 
expansão marítima do reino, nos tempos 

que se seguiram!
No final, a Presidente da Direção da 

AACDN, Prof. Doutora Ana Isabel Xavier, 
felicitou o conferencista e agradeceu a 
colaboração do Exército, na pessoa do 
senhor tenente-general Rovisco Duarte, 
Inspetor-Geral do Exército, bem como a 
iniciativa do coronel José Geraldo, con-
vidando de seguida todos os presentes 
para um cocktail.

No final do convívio, o coronel José Geral-
do convidou os presentes a fazerem uma 
visita a uma exposição itinerante com onze 
ilustrações elaboradas por Alexandre Gon-
çalves, que homenageiam a participação 
dos militares portugueses na I GM, no tea-
tro de operações africano. 

Tomada de Ceuta evocada por 
iniciativa do Exército e da AACDN

Paulo Lourenço
Tenente-Coronel

Vice-Presidente da AACDN
Sócio nº 1056/12
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”Segurança Interna” 
- Reflexões do grupo de
 trabalho da AACDN
André Inácio 

O quadro da segurança nacional exige permanente atuali-
zação face às alterações exógenas e endógenas, avalian-

do os níveis de risco e de ameaça, dando resposta aos novos 
desafios e identificando vulnerabilidades e oportunidades. Tal 
atualização, para ser proficiente, implica uma análise holística e 
multidisciplinar conducente à identificação dos principais sinais e 
redefinição dos princípios, prioridades e estratégias a adotar no 
domínio da segurança pública.

Concomitantemente, a Segurança assume-se como um direito 
mas também como um dever de todos e de cada um, respon-
sabilizando os cidadãos, envolvendo-os ao nível da Prevenção 
Primária.

Tal envolvimento da sociedade pressupõe uma cidadania ati-
va, pautada por uma postura cooperativa e preventiva.

Honrando os fins de preservação e projeção dos valores cul-
turais que contribuam para o reforço da identidade nacional, a 
Direção da AACDN para o biénio 2013/15, enquanto entidade ca-
talisadora de interesses e práticas que poderão e deverão ser 
discutidos de forma livre, criou o Grupo de Trabalho “Segurança 
Interna”, potenciando o exercício de uma cidadania mais ativa e 
participativa e promovendo o debate salutar de ideias.

Correspondendo a tal desígnio, o Grupo de Trabalho, integran-
do associados e personalidades de reconhecido mérito, assumiu 
o projeto ambicioso, embora prioritário, de promover e ser parte 
na discussão, avaliação e compreensão crítica do nosso sistema 
de segurança interna.

O grupo foi desenvolvendo um olhar multifacetado sobre a 
função da segurança interna, perspetivando-a no seu papel nu-
clear de defesa da legalidade democrática e dos direitos, liber-
dades e garantias das pessoas, mas também na sua dimensão 
prestacional de serviço público e de componente da cadeia de 
valor do produto nacional, visando contribuir para o reforço da 
Cultura de Segurança em Portugal. Ao mesmo tempo reforçou 
a parceria com Entidades oficiais, Institutos e Escolas de Forma-
ção Policial e Militar, acompanhando e desenvolvendo iniciativas.

Importa neste momento de balanço realçar a visita à nova 
sede da Polícia Judiciária, a qual constituiu um enorme sucesso, 
forçando inclusive o desdobrar da mesma em duas datas dis-
tintas assim permitindo que o máximo de associados pudesse 
conhecer aquele ex-libris da arquitetura policial.

Destaque também para iniciativas que, sendo da responsabi-
lidade da Direção, tiveram o modesto contributo deste Grupo de 
Trabalho, como seja o jantar debate que teve como convidado 
o Sr. Ministro da Administração interna ou o lanche de Natal de 
2014, com um balanço do quadro de segurança global, efetuado 
por um painel de reputados jornalistas.

A representação permanente nos almoços debate da revista 
Segurança e Defesa, na sequência da parceria levada a cabo 
entre a AACDN e aquela revista, foi outra preocupação deste 
Grupo, ali bebendo e partilhando reflexões sobre o quadro de 
segurança.
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Como resultado da reflexão e Análise sobre o quadro de Segu-
rança Interna em função do atual quadro constitucional irá bre-
vemente ser divulgada uma investigação de fundo, subordinada 
à temática do regime da Segurança Interna, apresentando con-
tributos para uma adequada harmonização normativa.

Muito ficou por fazer. A boa vontade e dedicação de todos os 
membros do grupo não foi suficiente para ultrapassar o ritmo da 
vida e a complexa conjuntura do país. De tudo o que gostaríamos 
de ter feito merecem destaque duas iniciativas, a visita às insta-
lações do Sistema de Informações de Segurança, a qual, apesar 
dos bons ofícios dos seus responsáveis, se inviabilizou por ques-
tões inerentes ao realojamento dos serviços de informações, o 
outro ambicioso objetivo que não se cumpriu foi o lançamento 
dos “Cadernos de Segurança Interna” pela AACDN, dando es-
tampa às reflexões produzidas no seio do grupo e contando com 
o inestimável contributo da academia e de personalidades de 
reconhecido mérito nacional.

Ainda assim o caminho está esboçado, cabendo à futura Dire-
ção decidir sobre o seu futuro. Resta-me, na qualidade de coor-
denador do Grupo de Trabalho, agradecer a todos aqueles que 
responderam ao desafio, com sacrifício pessoal e profissional, 
em nome de um desiderato maior que é o contributo para uma 
cidadania mais ativa e participativa, promovendo o salutar deba-
te de ideias.

Um Grande Bem Hajam

António José André Inácio
Vogal de direção da AACDN

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

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa,
Pós-graduado em “Criminologia” e em “Direito Penal Eco-

nómicoe Europeu”, é Mestre em Direito Penal, aguardando 
defesa da tese de Doutoramento em Direito Público. Audi-
tor de Defesa Nacional (2003) é Vogal da atual direção da 
AACDN e coordenador do Grupo de Trabalho “Segurança 
Interna”

É membro fundador do OSCOT, Professor convidado nas 
áreas da Segurança, Criminologia e Direito Penal, com vários 
artigos públicos em temas de segurança e criminalidade.

Foi Investigador Criminal na PJ e desempenha atualmen-
te funções na Autoridade Nacional de Aviação Civil.

Pt-linkedin.com/pub/andré-inácio/14/361/149/

Nota Biográfica
António José André Inácio 
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A sustentabilidade das
organizações não lucrativas

Ângelo Augusto Santos Oliveira

Por organização não lucrativa entendem-se aquelas cujo ob-
jectivo final não é o lucro, ou seja não se destinam a remu-

nerar o accionista.
Nas organizações não lucrativas, os conceitos de procura e 

oferta são equivalentes aos das organizações lucrativas; toda-
via, em algumas não lucrativas (e.g.: associações, IPSS, ONG’s, 
etc) podemos atuar em mercados menos abertos e/ou regula-
dos, pelo que os modelos económicos teóricos podem não ter 
aplicação direta.

Tradicionalmente, as organizações lucrativas interpretavam o 
conceito de sustentabilidade numa escala temporal mínima de 
amortização dos investimentos. Por seu lado, as organizações 
não lucrativas viam exclusivamente na continuidade de financia-
mento a sustentabilidade básica.

Aos dias de hoje, a sustentabilidade das organizações é mais 
ampla (no escopo) e mais exigente (nos objectivos) que outrora.

Uma organização sustentável deve garantir as necessidades 
atuais e, simultaneamente, acautelar a capacidade das gera-
ções futuras em garantir as suas mesmas necessidades. Exis-
tindo uma panóplia de conceitos quanto à definição de “neces-
sidades”, podemos utilizar como referencial o modelo TBL - triple 
bottom line que Elkington estabeleceu em 1990. Este conceito 
de organização assenta no equilíbrio de três pilares: económico, 
ambiental e social. Algumas variantes posteriores incluem outros 
pilares subsidiários (e.g. a posição competitiva no mercado), mas 
estes três são os comuns a toda a literatura e teoria.

Nas organizações não lucrativas, os eixos “económico” e “so-
cial” são frequentemente percepcionados, interiorizados e dis-
cernidos pela gestão, de forma técnica ou intuitiva. Por serem 
eixos axiomaticamente incontestados, e tendo em conta as li-

mitações de espaço do presente artigo, não serão detalhados, 
neste perfil organizacional.

Estes conceitos de abordagem organizacional, derivados do 
TBL, são hoje massivamente aplicados em organizações lucrati-
vas, mas algumas vezes descurados nas não lucrativas. Seja por 
existir ainda uma ideia de que as organizações não lucrativas 
não devem ser escrutinadas do ponto de vista ambiental, seja 
pelo facto de a gestão não estar completamente profissionaliza-
da, os eixos “ambiente” e “posição competitiva” são esquecidos 
frequentemente…

O “ambiente” está para além da questão ecológica, e inscreve 
conceitos de adaptação populacional, de recursos humanos, es-
tabilidade das fontes de abastecimento de recursos, segurança 
e estabilidade, entre outros. Isto é, o risco ambiental comporta 
restrições e/ou condicionalismos de natureza diversa e multiva-
riada, cuja gestão deve ser acautelada à luz do equilíbrio holísti-
co da organização.

As ferramentas de gestão destes contextos ambientais são 
diversos e heterogéneos, mas o apelo à análise de cenários é 
permanente, seja de forma isolada, ou composta com outros ins-
trumentos. Esta ferramenta – análise de cenários – é recorren-
temente indicada para gestão dos eixos do pilar ambiental, pelo 
que o domínio desta ferramenta reforça o apelo à gestão profis-
sionalizada. 

A análise de cenários impõe inscrições descritivas detalhadas, 
pelo que é uma abordagem eminentemente situacionista. Esta 
característica confere a esta análise uma natureza de quadro es-
pacial. São análises espacialmente detalhadas, embora fixas no 
eixo temporal, tal qual o princípio audiovisual da fotografia.

O “posicionamento competitivo” traduz a percepção de valor 
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da organização junto dos seus stakeholders. Este valor pode ser 
induzido por gerado por competitividade de preço, diferencial de 
oferta, aporte de inovação, prestígio, ou outro qualquer atributo 
de valorização colectiva.

Este eixo é evolutivo no tempo, por ser fruto de um sistema de 
outras variáveis acrescido do conjunto de dinâmicas dos pares 
de cada organização. Por cada oferta a descoberto pelo ecossis-
tema, os pares / concorrentes vão-se movimentando e ocupando 
esse “território” o que leva a sucessões de acções e reacções.

Por outro lado, os inputs ambientais também geram altera-
ções no perfil de procura, o que induz também reajustamentos 
da oferta.

Neste eixo a ferramenta mais utilizada, embora não em exclu-
sividade, é a conhecida análise SWOT, e tem uma natureza de 
matriz temporal. É uma análise dinâmica, tal como o princípio au-
diovisual do vídeo.

Em suma, em matéria de sustentabilidade de uma organiza-
ção não lucrativa, o caminho faz-se na aproximação aos avança-
dos conceitos aplicados nas lucrativas. Estes conceitos impõem, 
para além dos tradicionais racionais “económico + social”, outros 
racionais que acolhem abordagens estáticas e dinâmicas. Apor-
tam assim a uma monitorização permanente e detalhada, não 
obstante o seu carácter estrutural de último nível.

A gestão da sustentabilidade das organizações são, assim, o 
último reduto em matéria de estruturação da mesma e de pla-
neamento de longo prazo, configurando o mais elevado nível de 
execução estratégica. No caso das não lucrativas, esta activi-
dade da gestão torna-se mais crítica pela circunstância de ser 
menos aplicada e os modelos de aplicação sectoriais estarem 
menos desenvolvidos.
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Europa - novos equilíbrios: 
políticos, económicos e sociais

António Macieira Coelho

Vão ler um economista que fará uma 
apreciação politicamente incorrecta e 

contra a corrente. Essa é a sua apreciação 
fáctica, porque tem uma visão não confor-
mista, não canónica e muito crítica da evo-
lução da economia no ocidente e dos seus 
desenvolvimentos nos últimos anos. Fer-
nando Pessoa, sempre o mestre de quem 
quer pensar, sublinhou que Portugal pre-
cisa de perturbadores. Este trabalho per-
corre os últimos anos, as diferentes crises 
sobrevindas e principalmente o que se 
passou nos Estados Unidos depois do co-
lapso do Lehman Brothers em Setembro 
de 2008 e a sua repercussão na Europa e 
naquelas as crises sobrepostas nos Esta-
dos-Membros que as sofreram por razões 
não coincidentes mas que têm dado ori-
gem a uma perigosa paragem no prosse-
guimento da construção europeia, da sua 
união e da sua integração económica e 
politica. Analisamos a credibilidade da polí-
tica, a falta de coesão europeia em grande 
parte proveniente dos nacionalismos que 
imperam, os erros dos tratados sucessivos 
longe de introduzirem regras fundamen-
tais, dando origem a dificuldades de inte-
racção e aos desequilíbrios económicos.

Nestes desequilíbrios a critica sobre o 
capitalismo actual aprofunda como os ins-
trumentos financeiros se tornaram mais 
complexos e as fórmulas de agregação 
monetária usadas pelos bancos centrais, 
a que falta a regulação rigorosa, incluindo 
na Reserva Federal americana, passaram 
a ser obsoletas.

Não deixamos igualmente de colocar a 
questão do euro, como moeda europeia, 
nos seus exactos princípios originários.

O trabalho estabelece guiões para se-
rem seguidos no futuro da União Europeia. 
Na segunda parte dedica a Portugal o que 
entende o país precisar de tomar cons-
ciência urgente do seu novo destino e de 
o construir sem atrasos.

Vamos desenvolver uma análise que 
abranja na Teoria Económica os raciocínios 
e as interpretações comparativas das três 
principais teorias do pensamento atual: 
a neoclássica, a keynesiana e a marxia-
na numa lógica inter-relacionada em que 
se referem as imperfeições do mercado, 

as faltas e deficiências da regulação e da 
actuação de governança na política cor-
rente, os comportamentos individuais e 
colectivos.

Ao fazer essa análise é obrigatório ex-
plicar a crise ou as crises que no tempo 
presente dominaram o mercado europeu 
e nestes erros cometidos quando da sua 
institucionalização.

É comum dizer-se que estamos perante 
uma crise mundial e que a crise da zona 
euro é uma crise do euro. Primeiro afirmo 
que a crise não é mundial pois sempre 
houve crises em várias partes do mundo 
em várias épocas e de diferentes causas 
instaladas em diferentes países, tendo-se 
vindo a resolver nos seus próprios espa-
ços e com mais ou menos longos períodos 
cíclicos.

Segundo, a crise europeia não é uma 
crise do euro. A crise recente que come-
çou nos Estados Unidos em 2007/2008, 
aumentada depois da falência do Lehman 
Brothers, iniciou-se por factos bem preci-
sos que vamos enunciar sem poder desen-
volvê-los pois estaria fora deste ensaio.

A crise americana teve alguns reflexos 
na crise europeia motivada pela própria 
natureza expansiva da economia do país 
de origem, mas na Europa teve motiva-
ções diferentes. Esta não se deve descul-
par com as causas daquela.

É preciso notar que a macroeconomia 
cria interacções entre as nações e que são 
acentuadas pela globalização que vai pene-
trando em todos os países sempre amea-
çando crises extensivas supervenientes.

Nos Estados Unidos a crise emergiu de 
forma típica num sector da maior liberaliza-
ção financeira como é o sector imobiliário.

Começou no mercado de habitação com 
concessões de créditos (hipotecas de alto 
risco) excedendo os valores de garantia 
usuais e aumentados ao longo do perío-
do dos empréstimos sobre o património 
principal. A acompanhar estas facilidades 
creditícias o mercado financeiro introduziu 
e divulgou desmesuradamente produtos 
financeiros com emissões criativas que se 
sucediam imparavelmente a partir do pri-
meiro título ou primeira emissão, coberto 
sempre por outro como garantia do risco 
e tornando o produto, correntemente cha-
mado crédit default swaps (CDS) um meio 
de pagamento sendo mero representante 
de sucessivos empréstimos ou “derivados” 
para cobertura de risco de incumprimento. 
Assim foge à sua origem monetária, pas-
sa a ser um bem de transacção financeira 
próprio, como se correspondesse a uma 
mercadoria não de natureza económica 
mas de origem financeira fictícia, desre-
gulada e desenvolvida através de tecno-
logias informáticas autónomas. Criou-se 
um mercado financeiro absurdo, impuro e 
especulativo de produtos financeiros não 
estruturados como tal.

A falta de regulação financeira e a erra-
da aplicação do conceito schumpeteria-
no de destruição criativa autorizada por 
Greenspan, o presidente da entidade má-
xima de controlo monetário, o Federal Re-
serve Bank, que ao deixar o lugar publica 
o livro The Age of Turbulance, onde prova 
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não entender os acontecimentos, deram 
origem ao desastre financeiro estaduni-
dense.

A crise foi tão grave que se comparou à 
crise de 1929/1931. Mas, a meu ver, as cri-
ses não são comparáveis pois foram dife-
rentes nestes dois factos fundamentais 
que explicitamos a seguir. As perturbações 
originadas no sistema financeiro america-
no em 2007 com as facilidades do crédi-
to hipotecário concedido por várias com-
panhias, inclusivamente estatais, bancos 
e seguradoras, sem suficientes garantias 
patrimoniais, em excesso e em doses re-
petidas até à exaustão, que ficaram deno-
minadas por sub-prime, desencadearam o 
início de uma crise geral de liquidez. Desse 
mercado circunscrito inicialmente ao sec-
tor imobiliário, alastrou-se a todo o mer-
cado financeiro denunciando operações 
de cobertura de riscos através de instru-
mentos financeiros, sem sustentação, e 
que se repetiam em vendas compras e re-
compras, sem prudência e sem cálculo de 
risco.

A última crise instalou-se nos Estados 
Unidos e saltou o Atlântico, primeiro para a 
Europa onde os bancos mais relacionados 
com o mercado americano foram atingi-
dos por idêntica falta de liquidez utilizando 
processos semelhantes. Depois passou 
para mercados financeiros asiáticos por 
razões que já veremos a seguir.

Associado a este dominó onde as pe-
dras caíam uma após outra, revelou-se 
que responsáveis destas operações ha-
viam sido arrastados pela ganância e que 
a própria natureza das operações não 
estavam introduzidas nos seus balanços 
falseando por completo os rácios obrigató-
rios de equilíbrio dos capitais próprios.

O pensador Wittengstein disse com ra-
zão que o capitalismo é a nova religião 
sem dogma. Os indicadores de liquidez e 
solvabilidade não eram cumpridos atingin-
do verdadeiras fraudes contabilísticas.

Nos Estados Unidos as falências de 
bancos sucederam, até com exemplo 
preocupante da maior seguradora, e no 
espaço europeu as consequências atingi-
ram iguais proporções mesmo com situa-
ções de países encarando a bancarrota a 
nível nacional.

As causas principais podemos encon-
trá-las nomeadamente: na não tomada 
de atenção a sinais de aviso que o mer-
cado dava, na finalidade procurada para a 
obtenção de lucros fictícios, na fraude de 
responsáveis na concessão de créditos, 
na falta da medida do risco afecto às ope-
rações financeiras, na ausência de uma 
regulação específica para o tipo de instru-
mentos criados.

A acrescentar a estes factores hoje ge-
ralmente reconhecidos houve, no meu en-

tendimento, uma desmedida utilização na 
concessão de créditos de natureza finan-
ceira especulativa concedidos em cadeia 
ininterrupta sem sustentação económica.

Se o descalabro não foi total deve-se 
à pronta actuação dos governos dos paí-
ses mais atingidos, injectando meios finan-
ceiros, promovendo empréstimos às insti-
tuições ou mesmo nacionalizando-as no 
princípio geral da teoria bancária que os 
bancos centrais são as instituições de úl-
timo recurso.

A crise desencadeada no mercado finan-
ceiro repercutiu-se na economia em geral 
como consequência da rarefação de meios 
financeiros que alteram o ritmo do sec-
tor produtivo por quebra de consumos. O 
desemprego veio imediatamente a seguir 
como praga social de efeitos alarmantes.

A comparação com a crise financeira de 
1929/1933 só mostra que os resultados da 
crise presente, oitenta anos depois, se as-
semelha em muitos factores de incidência, 
não obstante diferenças assinaláveis que, 
a nosso ver, não têm sido suficientemente 
analisadas.

Primeiro que todas a chamada na histó-
ria económica como a Grande Depressão, 
começou por ser económica, o que a tor-
nou mais grave, e passou para o sector 
financeiro na corrida aos bancos por falta 
de meios monetários na população atingi-
da pelo enorme desemprego na activida-
de produtiva. Note-se que a Europa não foi 
então atingida em termos corresponden-
tes ao da presente crise e o Reino Unido 
teve a sua economia pouco abalada.

Por outro lado os governos actuaram 
desta vez de forma mais rápida e eficaz 
porque as instituições reguladoras que 
afinal tinham sido benevolentes, não o 
foram na actuação interveniente obriga-
toriamente rápida. Por isso também for-
necendo liquidez ao sector financeiro e 
procedendo a medidas da velha lição key-
nesiana, mais como um neokeynesianismo 
estatizado, os estímulos económicos indis-
pensáveis estão presentes para reanimar 
a economia com o paralelo apoio de ordem 
social no encurtar do tempo de desempre-
go no mercado de trabalho.

As potencialidades da economia ame-
ricana revelam o favorável desempenho 
das medidas praticadas e é neste país que 
no fim do 1º semestre do ano que findou 
já se notam uns sinais de lenta saída da 
recessão instalada desde 2008 e em fins 
de 2014 saiu completamente da recessão. 
A Europa terá de esperar até diz-se ago-
ra 2015. Portanto o grau de profundidade 
das duas crises, se as quisermos compa-
rar, é substancialmente diverso embora a 
contracção produtiva ainda se mantenha 
o que faz prova a uma mais lenta recupe-
ração da micro e macroeconomia.

Desta crise há muitas lições a tirar até 
pelas proporções que tomou, porém não 
nos esqueçamos que na história económi-
ca há também muitos exemplos de crises 
que foram sempre resolvidos de forma a 
fazer a economia retomar o seu cresci-
mento.

O número elevado de crises sobrevin-
das resolvem-se quantas vezes como 
dissemos sem a percepção generalizada 
das populações, e ainda bem, mas sempre 
com uma atuação direta das autoridades 
monetárias e governamentais quando es-
tão atentas aos fenómenos económicos.

Muitas e variadas foram as motivações 
originárias das quais enunciaremos as 
mais importantes no seu conjunto: debili-
dades monetárias internas, sistemas ban-
cários virtualmente insolventes, contas 
públicas deficitárias, instabilidades políti-
cas, alterações de liquidez internacional, 
políticas monetárias desajustadas, infla-
ções não controladas, elevados endivida-
mentos, más práticas governativas, falta 
de legislação adequada. Por aqui se vê 
como é difícil mas importante saber con-
trolar e dirigir a economia.

Atribui-se muito a algumas destas crises 
a liberalização monetária como causadora 
das crises nacionais e depois internacio-
nais. Pensamos que a liberalização finan-
ceira foi causadora de algumas das crises 
mencionadas por motivo dos excessos 
aludidos, mas que ela é fomentadora de 
crescimento económico se os fluxos mo-
netários forem devidamente controlados 
nas transacções efectivas do comércio 
internacional, é provado pelos benefícios 
colhidos em muitas economias. Há exem-
plos em que a liberalização financeira foi 
maior nos países em desenvolvimento que 
nos países desenvolvidos havendo as cri-
ses aumentado mais nos segundos, o que 
contradiz as teses de Stiglitz quanto a 
esse perigo da globalização nos primeiros.

A teoria neoclássica ensinou-nos que 
os mercados funcionavam e que o cresci-
mento económico seguia o seu curso só 
ocorrendo perturbações quando os me-
canismos eram postos em causa. A actual 
crise económica mundial surge depois de 
uma sucessão de crises bancárias, crises 
bolsistas e crises cambiais que sobrevie-
ram nas últimas três décadas do século 
findo principalmente por razões muito es-
peciais no início do nosso século depois do 
ataque islâmico às Torres de Nova Iorque. 
Aprofundemos estas causas e os efeitos 
positivos.

As três décadas de instabilidade finan-
ceira foram uma sequência às três déca-
das do pós-guerra em que o desenvol-
vimento capitalista confrontado com o 
sistema comunista foi estimulante para os 
países ocidentais.
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A ligação transatlântica entre a Europa 
e a América do Norte e em que esta deu 
enorme impulso à economia europeia na 
sua recomposição depois da guerra mun-
dial, foi marcante provando o dinamismo 
do sistema financeiro na acumulação ca-
pitalista.

Não nos deixemos iludir com os críticos 
da globalização. Foi a liberalização dos ca-
pitais e o estímulo dos investimentos priva-
dos acompanhado do estímulo dos inves-
timentos públicos com o abaixamento das 
taxas de juro, que impulsionou o desenvol-
vimento económico e deu lugar às vanta-
gens da globalização para as economias 
seguirem as vias da internacionalização.

Forte exemplo dessa descompressão 
globalizante está no confronto bipolariza-
do entre um mundo ocidental aberto, de 
valores humanistas e economias participa-
das com base num sistema capitalista de 
mercado e o outro mundo onde a ideologia 
marxista defendida por um comunismo de 
regime colectivista sem humanidade e cir-
cunscrito aos seus próprios conceitos não 
tinha condições de sobrevivência.

A sua implosão e consequente abertu-
ra aos conceitos ocidentais fê-lo entrar em 
participação activa e competitiva no espa-
ço mundial.

Se a antiga União Soviética e os seus 
pobres acólitos, dos quais muitos já fazem 
parte da União Europeia, rapidamente 
passaram a beneficiar dessas mudanças 
tão radicais, vemos a enorme China tam-
bém delas a usufruir embora continuando 
a utilizar o eufemismo de “um país dois sis-
temas”.

E agora pergunta-se: E a Europa? A 
Europa a braços com uma crise sistémi-
ca, que atinge o equilíbrio do crescimento 
assente na acumulação capitalista, neste 
momento de incertezas e dúvidas em que 
uns raciocínios simplistas afirmam que a 
solução está no socialismo e outros mais 

teóricos e de pensamento mais elaborado 
clamam o regresso a Marx.

Na base da História Europeia encontra-
se sempre uma capacidade de saída das 
crises, sejam elas políticas, económicas, 
ideológicas, imprimindo a renovação por 
novos conceitos ou novas ideias, resol-
vendo soluções de continuidade espúrias. 
E isto não obstante a conflitualidade do 
seu próprio pluralismo.

A de 1929 foi uma crise económica pro-
veniente de uma deflação monetária na 
consequente paralisação da economia 
americana com desemprego e corrida 
aos depósitos bancários. A de 2008 foi 
uma crise financeira motivada pelos factos 
referidos e acrescentada pela especula-
ção financeira onde a ganância e a fraude 
sem vigilância reguladora deram origem a 
um espectáculo degradante do ponto de  
vista moral e ético. Há um filme americano, 
Inside Job, que descreve tudo isto de for-
ma verdadeira e iniludível.

A intervenção do governo americano, 
após estes acontecimentos, (nem sempre 
adequada a da justiça) foi essencialmente 
uma política monetária keyneziana ativa e 
tem vindo a fazer sair os Estados Unidos 
da recessão em que caiu e a reduzir as ta-
xas de desemprego, recuperando o cres-
cimento com actual bom comportamento. 
A Europa não soube tirar os mesmos en-
sinamentos.

Regressemos então à Europa e a Portu-
gal que é o tema que nos ocupa.

Portugal viu-se como outros países eu-
ropeus, mergulhado numa crise que nos 
obrigou a recorrer ao auxílio externo de co-
bertura financeira pois estávamos em ban-
carrota sem meios financeiros para solver 
a dívida pública até para pagar os salários 
dos funcionários e dos pensionistas. E foi 
obrigado a tomar medidas drásticas de au-
mentos de impostos forçados e elevados, 
restrição de despesas familiares e quebra 

geral do consumo. Destas medidas há 
efeitos e consequências que atingem de 
forma injusta a população sendo as mais 
graves o desemprego e até a pobreza.

Neste particular o Estado é confrontado 
com situações sociais que imediatamente 
dão razão às teorias da ideologia marxiana 
que pugnam contra as assimetrias inacei-
táveis.

Mas devemos recordar Karl Popper e o 
que ele preconizava fazer no século pas-
sado quando também com razão defendia 
reformas graduais opondo a “piecemeal 
democratic reform” à “utopian social engi-
neering”.

E aqui insere-se a acusação corrente 
de austeridade como se fosse uma políti-
ca económica quando é uma política fiscal 
compulsiva pelas razões conhecidas.

A obsessão mal utilizada contra a aus-
teridade é tal que até já se criou o termo 
“austeritário” que não existe no nosso vo-
cabulário.

Reverter a dívida pública é um desígnio 
nacional. Já voltaremos a estes conceitos. 
Os erros cometidos para não debelar a po-
breza estão na falta de incentivos à cria-
ção de emprego através do investimento 
e da inovação, pois se as receitas do Es-
tado têm de superar as despesas obriga-
toriamente a política tem de agir na via do 
desenvolvimento com recursos bem apli-
cados.

Mas não se podem tomar decisões ex-
clusivamente à base de taxas e impostos 
sem proceder a uma reforma fiscal com-
pleta cuja ausência altera o equilíbrio dos 
mercados e das atividades socioeconómi-
cas justas e equilibradas.

Os países europeus mais apontados 
pela situação de crise, necessitando de 
empréstimos externos são a par de Portu-
gal, a Grécia, a Islândia, a Irlanda, a Espa-
nha, e de certa forma a Itália a que a Fran-
ça já se juntou. É preciso notar que a crise 
que assolou estes países tem em cada 
qual diferentes características. Analisan-
do a seguir Portugal, identificamos sucin-
tamente os casos originados nos quatro 
seguintes países com semelhanças com 
o nosso.

A Grécia tem muitos pecados. Foi um 
país que sempre mentiu na informação es-
tatística prestada, sempre gastou os fun-
dos europeus recebidos sem formação fixa 
de capital e em puro desperdício, pratican-
do salários excessivos, redução de horas 
de trabalho, fuga aos impostos, dispêndio 
na compra de material de guerra na previ-
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são irrealista dum possível conflito com a 
Turquia até com aquisição de dois subma-
rinos que se passeiam no Mediterrâneo. 
Estas são algumas das muitas culpas gre-
gas e chega a ser cómico afirmações de 
“oráculos délficos” de que é preciso salvar 
a Grécia porque é o berço da civilização 
europeia.

Atenas está longe de ser a cidade fun-
dada por Atena, deusa da sabedoria. Hoje, 
depois da crise, dominada pelos anarquis-
tas e em que os políticos gregos de parti-
dos radicais e não radicais se odeiam uns 
aos outros, onde está a mitologia ou a Re-
pública democrática de Platão? Os espe-
táculos degradantes da Syntagma ou as 
cenas violentas no parlamento grego por-
ventura proveem das tragédias de Ésqui-
lo, Sófocles ou Eurípedes? Atenas era há 
uns anos uma cidade animada, cheia de 
turistas, com restaurantes e cafés reple-
tos até de madrugada, música nas ruas e 
vivendo feliz na ilusão do que não tinha e 
enganando a Comissão Europeia que tam-
bém se deixava enganar.

A Islândia é uma pequena ilha com pou-
ca população, fraca economia em que a 
principal produção é o alumínio e os recur-
sos pesqueiros, ajudada pelo turismo e em 
que os bancos se endividaram exceden-
do-se em operações financeiras de activos 
externos que se tornaram tóxicos.

A Irlanda é uma economia protegida 
pela língua inglesa e o investimento ame-
ricano, com uma carga fiscal para as em-
presas muito reduzida, em que os bancos 
com fundos externos para além das apli-
cações internas emprestaram a irlandeses 
que vieram construir para o estrangeiro 
desmedidamente e sem critérios de rigor 
financeiro. Conheci alguns que construí-
ram inúmeros projetos no Algarve e de um 
sei que se regressar à Irlanda será preso 
pois já está condenado por incalculáveis 
fraudes, cometidas com o seu banco.

A Espanha posso resumir desta for-
ma. A crise é mais bancária do que orça-
mental. Os bancos consentiram créditos 
exorbitantes às empresas construtoras 
permitindo um boom imobiliário desconfor-
me, transformando em “bolha imobiliária”. 
Basta dizer que entre 1997 e 2007 foram 
construídos em Espanha cinco milhões 
de casas novas, o dobro do aumento de 
novas famílias donde resultou e economia 
espanhola crescer mais depressa do que 
o resto da zona euro numa falsa realidade 
que não se admite poder escapar ao con-
trolo das instâncias europeias.

Vemos desta sucessão de factos a razão 
por que afirmo que a crise não é do euro. O 

que deu portanto motivo à crise?
Os gastos sem controlo de disciplina 

monetária donde resultou a falta da con-
solidação orçamental e os gastos exces-
sivos por falta de recursos internos, re-
correndo ao crédito externo criando uma 
dívida incomportável não a favor da eco-
nomia dos respectivos países.

Entre a dívida pública que é uma dívi-
da soberana, ou seja dos Estados, e uma 
dívida externa, ou seja, das famílias, das 
empresas, das instituições de crédito, as 
falências na governação conduziram a 
crises que têm em comum terem origem 
nas erradas políticas públicas dos Esta-
dos, dos bancos privados e dos bancos 
centrais. E porque estes últimos deixaram 
de ser emissores de moeda e não têm 
políticas cambiais e monetárias, houve, a 
meu ver, enormes erros no papel do Ban-
co Central Europeu e nas suas responsa-
bilidades como instituto central da União 
Monetária Europeia e ainda, se não maio-
res, responsabilidades nessa ausência de 
determinações de instrumentalização de 
regras de política pública nos Tratados Eu-
ropeus. A União Europeia que logicamente 
deve ter uma moeda comum, o euro, uma 
vez que é uma União de Estados com abo-
lição de fronteiras alfandegárias e econo-
mias abertas à livre troca de mercadorias, 
deve ter também regras monetárias que 
obriguem os seus membros a respeita-
rem-nas e a puni-los se eles por si próprios 
não têm na sua governação o sentido da 
política, da política económica e da política 
financeira.

Falar da saída do euro é uma incon-
gruência relativamente aos princípios e 
ao espírito inicial da comunidade euro-
peia. Nem se entende uma política eco-
nómica comum sem uma moeda comum. 
Diferentes moedas são a abolição da livre 
concorrência através dos câmbios e das 
desvalorizações pontuais praticadas para 

benefícios nacionais e que apanham to-
dos os outros países de surpresa. É por 
isso que para mim, e volto a dizê-lo, a crise 
não é do euro mas sim uma crise de credi-
bilidade política e da competência e qua-
lidade política e económica dos seus go-
vernantes.

Por isso ainda entendo as razões da 
Alemanha na sua doutrina europeia de 
disciplina e rigor. Na minha formação aca-
démica fui bolseiro de três Universidades 
alemãs e convidado a dar aulas em Frank-
furt. Conheço bem os seus princípios de ri-
gor que tanto encontramos no pensamen-
to filosófico, na cultura como na prática da 
vida onde se exerce a política e se traçam 
os seus desígnios. Para Portugal, além dis-
so, a Alemanha é o segundo parceiro co-
mercial e o maior investidor industrial don-
de colhemos expressivos benefícios.

A atual crise financeira com consequên-
cias repercutidas numa crise económica 
não pode consentir divisões é mais uma 
ocasião para encarar realidades nacionais 
tendentes à divisão de interesses e à de-
fesa de interesses próprios que não se po-
dem permitir.

Relativamente à Europa tais factos 
não podem ser consentidos pois seria um 
atentado à coesão económica e coesão 
social que a UE já atingiu. Há que prosse-
guir afincadamente nos princípios e enten-
dimentos para criar uma coesão territorial, 
a par da coesão política, de feição mais 
institucional, para completar o desenvolvi-
mento integrado em sólidas bases econó-
micas, sociais, ambientais.

A nosso ver, muitas razões há porém 
para duvidar de, no nosso tempo, poder-
mos assistir a uma coesão política quan-
do vemos: o alheamento e desinteresse 
das populações por ocasião das eleições  
europeias; as mudanças de representação 
nacional no Parlamento Europeu consoan-
te os resultados eleitorais nacionais o que 
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dá origem a diferentes decisões quanto 
ao interesse comum quando o Parlamen-
to vai tendo sistematicamente reforçados 
os seus poderes efectivos; o eurocepticis-
mo que grassa em pequenos partidos de 
países como a Polónia, a República Checa, 
a Letónia; a posição de uma direita radical 
de extrema-direita também eurocéptica 
que elege deputados em países tão impor-
tantes como a Áustria, a Itália, a Holanda, 
a Hungria, a Finlândia, a Dinamarca; e por 
último, o euroceptismo britânico represen-
tado pelo partido conservador que chega 
a admitir o abandono comunitário.

Será assim que a Europa se consegui-
rá fortalecer para se defender no quadro 
de uma economia mundial onde cada vez 
contará menos a sua posição histórica?

É inegável que do necessário fortale-
cimento faz parte um entendimento com 
os Estados Unidos, o país que nasceu de 
uma emigração europeia como os outros 
países do mesmo continente, e desse en-
tendimento é urgente estabelecer uma 
compreensão mútua sobre a forma de 
analisar a História no contexto actual da 
globalização. Por isso é tão importante o 
Acordo Transatlântico entre a UE e os E.U. 
que está em curso de elaboração. A globa-
lização que é imparável e indissociável dos 
processos de liberalização económica e da 
revolução tecnológica activada pelas no-
vas tecnologias de informação e comuni-
cação, também por si próprias imparáveis, 
faz parte deste projecto.

Referirei agora outros erros nas fases 
da construção da União Europeia. Come-
çou por ser uma comunidade estabelecen-
do princípios de coesão económica atra-
vés da criação de fundos estruturais que 
não tiveram sempre aplicação estruturan-
te e ajustada e foram entregues livremen-
te aos seus membros fazendo em muitos 
casos deles mau uso. Porém, não foram 
criados nos tratados mecanismos de cor-

recção para a coesão das regras financei-
ras e do seu necessário rigor, e medidas 
do âmbito fiscal indispensável para os 
equilíbrios orçamentais dos quais depen-
de o crescimento. Cada Estado resolve-as 
por si próprio.

Damos como exemplo o erro clamoroso 
e só agora corrigido: os limites dos défices 
da dívida orçamental e pública, 3% e 60% 
do PIB, (chamados regras de ouro) foram 
estabelecidos por protocolo com o Banco 
Central Europeu. Não foram sancionados 
os seus desvios, e o Banco, no tempo do 
último presidente Trichet só pensava no 
controlo da inflação e dos preços. Mas 
como se disse estes princípios estabeleci-
dos em 1992 não tinham valor vinculativo 
sancionável e estavam inseridos no Trata-
do de Lisboa como um Protocolo de pro-
cedimento com o Banco Central Europeu.

Só a partir de 2014 agora com o Trata-
do Orçamental se tornou uma imposição 
obrigatória e não de meros princípios pas-
sando até o valor de referência do défice 
orçamental a alcançar valor inferior a 3%, 
atingindo os 0,5%.

Vamos prosseguir nesta análise em que 
abordamos os erros cometidos ou por re-
gras não introduzidas atempadamente 
nos sucessivos tratados ou por alterações 
de circunstância do tempo histórico mal 
apreciados nas suas consequências para 
o equilíbrio e coesão comunitária.

Outro fator que ajudou à falta de coor-
denação europeia no seu difícil prossegui-
mento comunitário foi a rápida abertura a 
novos membros provenientes do colapso 
da União Soviética somando hoje 28 mem-
bros no mosaico europeu, aumentando 
assim a descoordenação antes de uma 
correcta integração que deveria ter sido 
feita de forma planeada e foi muito domi-
nada pela pressa de satisfazer desejos de 
integração europeia democrática.

A crise em países da Europa como a 

descrevemos nesta nossa análise, pôs 
em evidência os diferentes nacionalismos 
que já não são bélicos como outrora, mas 
são económicos na defesa dos interes-
ses próprios, afinal sem tratados ou cimei-
ras sucessivas (depois da crise houve 24) 
que saibam pensar e resolver seriamente 
a convergência de interesses comuns e 
contribuir para a coesão política da Euro-
pa. A coesão política não existe e cada vez 
que há eleições nos Estados-Membros ve-
mos que as diferentes facções políticas, 
por escolha eleitoral, causam naturalmen-
te disparidades de opinião e até repulsa 
noutros Estados como se vê actualmente 
com os extremismos votados na Grécia 
bem opostos das maiorias dos outros paí-
ses da UE.

Superar divisões e incoerências de inte-
resses numa justa posição de planos na-
cionais de entendimento e coordenação 
intergovernamental, será a única via para 
reforçar uma governação europeia forte e 
eficaz. Desta também faz parte uma com-
preensão para o novo papel da Federação 
Russa, que ocupa dois continentes, intro-
duzindo-a num novo equilíbrio perdida a 
ideologia de domínio soviético mas não per-
dida a ancestralidade do poderio czarista.

Além do fator transatlântico a Europa, 
passado o seu apogeu histórico e acaba-
da a bipolarização, é hoje parcela plane-
tária de um mundo com novos polos de 
intervenção onde se incluem duvidosas 
realidades presentes e futuras. São elas: 
a emergência sul-americana, a continuada 
ameaça islâmica, a cada vez mais próxima 
presença asiática, a por muito tempo ain-
da instável continentalidade africana.

Levar-nos-ia longe a apreciação do con-
fronto europeu com cada um desses es-
paços de características geopolíticas e 
geoeconómicas próprias e muito distintas, 
mas referiremos em síntese as essenciais 
distinções a que uma governação europeia 
integradamente coesa, se algum dia o for, 
terá forçosamente de medir confrontos.

Recordemos a História. O fim da Guer-
ra dos Trinta Anos, que cansou e desgas-
tou a Europa, com o Tratado de Vestefália 
criou os Estados-Nação. Os países euro-
peus estabeleceram fronteiras para cons-
tituir em definitivo nações identificadas 
pelas suas línguas, as suas raças, as suas 
religiões, as suas histórias.

Os séculos XIX e XX seguintes esgota-
ram o continente com os grandes conflitos 
armados hegemónicos, napoleónico e to-
talitários, que levaram políticos visionários 
e lúcidos no fim da II Grande Guerra a co-
meçarem por propor um acordo económico 
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CECA (do Carvão e do Aço) que acabasse 
com as guerras. Completaram-no como 
Tratado alargado a seis assinado em Roma 
donde se constituiu no passo seguinte 
uma Comunidade Económica Europeia 
alargada que passou a União Europeia 
tendo como objectivo uma Federação Eu-
ropeia à semelhança dos Estados Unidos 
da América (Constituição de 1787).

As últimas crises provocaram o re-
crudescimento dos nacionalismos com 
acentuação de tudo que os diferencia. A 
ilusória e meio esquecida Constituição Eu-
ropeia assinada em 2004 e não votada por 
todos, evidentemente não substituiria as 
Constituições nacionais, pois coexistiria 
com as dos respectivos países. A União 
Europeia que afinal continua dividida com 
os Estados a defender os seus interesses 
próprios, ainda não percebeu que a Eu-
ropa já não é “o centro de gravidade” do 
mundo, que perdeu o seu potencial de in-
fluência: perante o poderio asiático; peran-
te os chamados países emergentes; pe-
rante um continente africano, lentamente 
e subrepticiamente a entrar no cenário 
mundial. Três quartos da economia mun-
dial estão fora da União Europeia e mais 
de oitenta por cento do crescimento mun-
dial são gerados também fora da União 
Europeia.

Numa Europa de Estados e Nações, di-
vididos por assimetrias significativas, além 
da crise financeira vive-se uma crise eco-
nómica, social e política que não tem tido 
governantes à altura e a que a Comissão 
Europeia acrescenta falhas circunstan-
ciais. Neste particular enquadram-se o 
crescimento e o desenvolvimento econó-
micos, objectivos necessários e perma-
nentes das sociedades e do seu progres-
so, sem os quais a vida coletiva estagna e 
retrocessa.

Por outro lado, as políticas públicas 
identitárias arrogam-se conceitos de so-
berania dos Estados que contrariam a 

fundamentação federal por ora tenden-
cialmente pretendida e que ao final deve-
ria centralizar no governo da Federação o 
poder soberano onde se decide a coope-
ração, a solidariedade, o multilateralismo. 
Esse é o sentido federalista.

Fica a interrogação. Chegados aos pri-
meiros quinze anos do novo milénio sa-
berá a Europa constituir-se como uma vi-
gorosa União para extrair das suas raízes 
culturais a capacidade de continuar a con-
trolar as crises cada vez mais sistémicas: 
de salvar os valores culturais e éticos, de 
criar uma sabedoria de governabilidade 
mundial, de encontrar o entendimento das 
civilizações em diálogo intercultural?

E saberá Portugal fortalecer-se na Eu-
ropa, criar o seu próprio espaço europeu, 
corrigir os erros praticados, implantar-se 
com meios próprios, abrir-se a novos desti-
nos? Penso que sim e apontarei caminhos.

Recuemos na nossa história para diag-
nosticar muitos males e efeitos que cau-
saram ao longo do tempo as situações em 
que nos encontramos hoje e que não há 
decisões voluntariosas e inteligentes para 
sair delas.

Em 1974 a mudança política para uma 
democracia que saiu de uma convulsão 
política alterou as estruturas da econo-
mia portuguesa de uma forma profunda, 
em grande parte destruindo-a com con-
sequências que se prolongam ao longo do 
tempo e tiveram como resultado o desa-
parecimento de indústrias importantes e 
de outras que perderam peso produtivo, 
outras que foram nacionalizadas e depois 
desapareceram e puseram os seus pro-
prietários em fuga.

A quebra de rendimentos e a suspen-
são do progresso tecnológico redundou 
numa redução da acumulação de capital 
e das externalidades positivas que como 
ensina Stiglitz abrangem sectores onde a 
aprendizagem poderá gerar benefícios e 
onde, como também lembra Arrow aponta 

a importância do learning by doing.
A política económica não incentivada 

tem deixado para trás a criação de no-
vas indústrias e, isto é, falta de criação 
de riqueza, e se as exportações têm tido 
nestes últimos tempos um bom comporta-
mento é preciso realçar que elas se devem 
às indústrias já existentes e ao bom traba-
lho e inteligente gestão dos empresários 
introduzindo novas tecnologias na pro-
dução, abrindo mercados com modernos 
processos de marketing, desenvolvendo 
o comércio da nossa exportação com ex-
pressivos métodos competitivos. É preciso 
enfatizar que o aumento das exportações 
é devido às iniciativas privadas e não a 
uma política pública ou de investimento 
público.

A par desta falta de investimento públi-
co criador de crescimento temos de referir 
outra vertente da política pública que fa-
lhou totalmente e onde paira muita confu-
são no significado e sentido das palavras. 
Fala-se nas Reformas estruturais e na sua 
falta, fala-se do Crescimento e da sua fal-
ta, fala-se no Estado Social e na sua into-
cabilidade.

Mas nada se diz sobre o desenvolvi-
mento da nossa economia que está de-
pendente disto tudo. Ora não há desen-
volvimento sem crescimento e este sem 
as obrigatórias reformas estruturais e o 
ajustamento no sistema social consentâ-
neo com a própria economia. Quando se 
referem essas reformas do sistema social 
onde se inclui a segurança social, a saú-
de, a educação, é totalmente falacioso di-
zer que fazer reformas é atingir o Estado 
Social.

O crescimento sustentável obriga a 
um equilíbrio do Estado Social dentro dos 
meios e recursos existentes, isto é, o pro-
duto interno bruto é que limita o Estado So-
cial pois este não pode criar dívida pública.

Portanto quando se fala em reformas 
tem de haver uma relação entre a reforma 
do Estado Social, as suas necessidades 
e obrigatoriedades, e a Reforma da Ad-
ministração Pública onde estão os meios, 
donde provêm meios para os gastos públi-
cos, os gastos do Estado. E dela também 
provêm os maiores desperdícios os maus 
gastos, os excessos que põem em causa a 
gestão da dívida pública e que dão origem 
ao défice desregulado.

Vejamos então o crescimento.

Como dissemos não há crescimento 
sem criação de riqueza e é urgente defi-
nir uma política económica que seja motor 
de riqueza e crescimento correspondente 
a um modelo económico construído e bem 
delineado.
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Dele temos falta há anos – sem escopo, 
sem visão, sem doutrina.

No século passado dizia-se que no século 
XXI o petróleo seria a água. Pois passados 
quinze anos do novo século Portugal tem 
obrigação de olhar o seu destino em três 
vertentes: a interna, a externa e a interconti-
nental onde a água é factor preponderante.

Portugal é um país rico em recursos hí-
dricos muitas vezes desperdiçados. Mal 
aproveitados durante longos anos na agri-
cultura, finalmente a barragem do Alqueva 
levou o país com a irrigação de terras de 
sequeiro a uma muito auspiciosa produção 
agrícola, até motivada por estrangeiros, e 
que está a dar os melhores resultados em 
novas e variadas produções agrícolas que 
até já chegam com sucesso a mercados 
europeus e asiáticos. A agricultura está a 
ganhar espaço na nossa economia. Esta é 
uma vertente. A outra é a nossa nova pla-
taforma continental com uma zona econó-
mica marítima de enorme extensão.

Não é só urgente, é imediato, que se de-
fina a estratégia: em estudo, em planea-
mento, em investimento, para o conheci-
mento dessas enormes potencialidades 
que terão consequências incomensurá-
veis, repetimos incomensuráveis, no apro-
veitamento dos recursos da plataforma 
marítima que nos cabe.

A terceira vertente é a nossa consoli-
dação e solidariedade no mundo global 
em que a posição atlântica com extensão 
transatlântica nos coloca em lugar privile-
giado de encontro de civilizações, algumas 
a que até já estivemos ligados historica-
mente, como a China, e a que hoje presta-
mos o veículo da sua entrada no ocidente.

Nestes três percursos temos de incluir 
a introdução da ciência e das tecnologias 
aplicadas nos processos de produção eco-
nómica que deverão ser preocupação de 
todos os empresários e da política das ins-
tituições estatais.

Jürgen Habermas, o poderoso filósofo 
do nosso tempo que invade no seu pensa-
mento a economia e a política realidades 
que estão sempre presentes na organiza-
ção social colectiva, afirma com clarividên-
cia que a “racionalização” progressiva da 
sociedade depende da institucionalização 
do progresso científico e técnico. Para o 
afirmar invoca Max Weber quando o soció-
logo introduz o conceito de “racionalidade” 
para definir a forma de actividade econó-
mica capitalista.

A globalização, esta nova realidade, em 
que os portugueses foram nos séculos XV 
e XVI pioneiros obriga hoje a uma nova 
estratégia, geopolítica, geoeconómica e 
tecnológica para a qual me atrevo a dizer 
como economista, é necessário uma nova 

Teoria Económica, mais que uma nova or-
dem económica.

Nesta estratégia entendo que Portugal 
poderá e deverá ter um papel preponde-
rante. O nosso país que esteve sempre 
envolvido na História da Europa e do Mun-
do não é, ao contrário do que se diz, um 
país periférico. Portugal, embora esteja na 
periferia da geografia europeia, é, como 
país atlântico, central, acrescido da sua 
vasta Zona Económica Exclusiva na plata-
forma marítima. Num centro atlântico que 
foi a sua História e que no mundo actual 
faz triângulo com o Brasil, a quinta maior 
economia do mundo, e a antiga África por-
tuguesa, valorizado este espaço pela lín-
gua comum. A mesma língua que exprime 
uma cultura e que pode ajudar a formular 
uma visão conjunta do mundo. Saibamos 
prosseguir juntos a evolução que a Histó-
ria nos reserva.

Voltemos à Europa nesta problemática 
intercontinental e multicultural. Será que a 
mitologia grega que faz parte da nossa cul-
tura ajuda a admitir um equilíbrio com esse 
outro lado do mundo? Afinal a Europa, pro-
longamento do continente asiático herdei-
ra da Grécia, de Roma, de Jerusalém-berço 
asiático do cristianismo – com línguas indo
-europeias na sua maioria de idiomas, tem 
o nome de uma princesa fenícia filha da-
quelas paragens, arrebatada por Zeus que 
lhe deu o reino de Creta. Nesta complexa 
cosmogonia das relações globalizadas os 
mitos talvez ainda ajudem às interpreta-
ções de causas históricas enquanto o pro-
cesso histórico não evidencie a realidade 
dos efeitos num mundo em mudança ace-
lerada e de evolução imprevisível.

Assim, por tudo o que disse sobre a Eu-
ropa e baseado nas minhas convicções 
aqui expostas termino com a última nota 
de pessimismo, ou melhor, de realismo.

A construção europeia tem de ser cons-
tantemente repensada e arquitectada mas 
nunca será uma Federação, será antes 
uma verdadeira União de Estados Euro-
peus com as suas próprias idiossincrasias 
e nacionalismos soberanos. Vê-la como 
sendo aquele o objectivo é um erro e nele 
teimar é visioná-lo como uma sonhada e 
irrealizável Utopia.

Errare humanum est in error preseverare 
stultissimum. E estaria mais de acordo com 
a visão de Winston Churchill em 1945, que 
vaticinava “uma espécie de Estados Uni-
dos da Europa”, que fortaleceria em união 
este “turbulento e poderoso Continente” 
na sua brilhante síntese.

Depois da falência, ao longo da História, 
de outras ideologias utópicas, a algumas 
assistimos, suportámos e sofremos, esta 
seria a perigosa utopia dos nossos tempos.

O autor não escreve de acordo com o 
novo acordo ortográfico.
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AACDN e a Universidade 
Europeia assinaram protocolo de
cooperação
Foi assinado em janeiro entre a Associação dos Auditores dos 

Cursos de Defesa Nacional e a Universidade Europeia um 
protocolo de cooperação que permite aos associados da AACDN 
com as quotas em dia, e seus familiares diretos, condições espe-
ciais no pagamento das propinas dos cursos ministrados na UE.

As vantagens traduzem-se na atribuição de um cheque ensi-
no anual que, para as licenciaturas, é de 450 ou 750 euros (neste 
caso para a frequência de licenciatura do tipo global), e de 350 
euros para o regime pós-laboral. Nos mestrados, os descontos 
anuais nas propinas são de 550 ou 450 euros (este valor nos ca-
sos pré-Bolonha), e de 850 euros para os internacionais.

Nos cursos de formação o desconto é de 10 por cento, nas 
pós-graduações de cinco por cento e na frequência de Executive 
Master A ou B de 20 por cento.

São elegíveis para estas vantagens os sócios da Associação 
dos Auditores com as quotas em dia e seus familiares diretos 
(cônjuges, pais e filhos), mas as candidaturas aos cursos ao abri-
go do protocolo têm de ser enviadas para o email da AACDN, 
aacdn.sede@mail.telepac.pt, com o respetivo currículo e a indica-
ção de parentesco, se for o caso. Os serviços da AACDN envia-
rão, depois, o processo para a secretaria da Universidade Euro-
peia que entrará em contacto com os candidatos.

No mês de março arranca uma pós-graduação em ciberse-
gurança.
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O projeto “Pensar o Presente, Construir Futuro” apesentou-se 
às eleições de 20 de Fevereiro de 2014 com objetivos de ação 
apartidários, intergeracionais, descentralizados, multidisciplina-
res e construtivos, com sentido de missão e motivação cívica, 
em prol da AACDN e de Portugal. Pretendíamos assumir também 
um compromisso com a transparência e com o livre debate de 
ideias e projetos, em respeito pelo legado da Associação, mas 
com a ambição de dinamizar o presente e perspetivar o futuro, 
contribuindo para a divulgação e consolidação das temáticas da 
segurança e defesa nacional. 

As nossas linhas de ação para o biénio 2014/2015 passavam por:

. Promover o reconhecimento da missão da AACDN enquanto 
catalisadora de interesses e práticas que poderão e deverão 
ser discutidos de forma livre, promovendo o encontro entre 
profissionais de diversas áreas, tendo por objetivo a criação 
e promoção de networking entre todos os associados;

. Contribuir para o reconhecimento e o prestígio da AACDN, 
dos Cursos de Auditores de Defesa Nacional e reforçar o sen-
timento de “pertença identitária” do Auditor;

. Potenciar as sinergias resultantes da experiência dos qua-
dros mais antigos e a disponibilidade e vontade dos quadros 
mais jovens, para dinamizar e prestigiar a AAACDN;

. Promover uma liderança descentralizada, transparente e 
aberta; 

. Alargar a ação da Associação às capitais de distrito, organi-
zando conferências e seminários sobre temáticas da atuali-
dade e com interesse mediático de segurança e defesa na-
cional;

. Criar condições para o exercício de uma cidadania mais ativa 
e participativa, associando-nos a eventos e efemérides que 
marcam o ano civil, a nível nacional e internacional, servindo 
de plataforma de encontro e debate salutar de ideias;

. Incrementar a disseminação de informação relevante sobre 
a AACDN e dar a conhecer as conclusões dos debates re-
sultantes de seminários e conferências e com interesse me-
diático/publico, tanto aos associados como à sociedade civil.

Pensar o Presente, 
Construir futuro!
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