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Isabel Meirelles
Associada n.º 1 

Caros Associados,

A edição deste Boletim tem como destaque central  
a situação no Magrebe, que é uma questão de  
política externa portuguesa, actualmente mais em 

evidência, não só pela situação de rastilho provocada, dada 
a proximidade geográfica, como pelos interesses que o 
nosso País aí joga, sobretudo ao nível económico e que a 
recente crise pode pôr em causa, pelo que, enquanto 
Auditores de Defesa Nacional, temos todo o interesse 
em seguir com atenção esta situação que também pode 
pôr em causa os já frágeis equilíbrios de Portugal e da 
União Europeia.
Noutra vertente mais nacional, temos também artigos de 
outros associados relacionados com questões de magna 
importância para o desenvolvimento do País e do seu 
futuro, como sejam, a Educação e a Justiça. Esta última 
está identificada como o cancro que mina a economia e 
todo o tecido social porque, para além de ser cara, é 
muito lenta, o que equivale, na prática, a denegar justiça, 
afugentando muitos investidores estrangeiros que não têm, 
assim, a segurança de ver os seus litígios resolvidos em 
tempo útil. Esta é, de resto, uma das causas mais frequentes 
de condenação de Portugal junto do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, em Estrasburgo.
Destaque neste trimestre para mais um Jantar-Debate,  
subordinado ao tema O desafio do desenvolvimento 
sustentável da economia portuguesa, o qual teve como 
conferencista convidado o Governador do Banco de 
Portugal, Doutor Carlos Costa, e como moderador o 
Dr. António Costa, Director do Diário Económico e 
Administrador da Ongoing.
O sucesso foi tal que a Direcção foi forçada a cancelar 
as inscrições, por inexistência de lugares. Porém, as 
expectativas não foram defraudadas, porquanto o 
intimismo foi patente, tendo o Governador do Banco 

de Portugal falado, com desassombro, de fracassos de 
políticas erradas e das suas consequências; bem como da 
crise financeira, do subprime e das motivações que lhe 
estiveram subjacentes; bem como, ainda, dos gravosos 
efeitos financeiros, económicos e sociais, abordando, 
tmbém, o endividamento do País, das empresas e 
das famílias, e de países trabalhadores, organizados e 
competitivos; e também da crise do desemprego, deixando 
embora, com a receita política certa, uma palavra de 
esperança.
Finalmente, a coroar esta e outras actividades, realizou-se 
em Fevereiro, no Instituto de Defesa Nacional, o primeiro 
curso de actualização, deste século, para os Auditores 
associados dos Cursos de Defesa Nacional do IDN. 
Tratou-se de uma iniciativa conjunta da AACDN e do 
IDN, que, pela sua relevância, contou com uma adesão 
maciça dos sócios da Associação e consequente dilação 
do numerus clausus inicialmente previsto, permitindo 
corresponder às solicitações dos associados, em número 
de 61, com os objectivos comuns de contribuir para afirmar 
o apoio à formulação e desenvolvimento do pensamento 
estratégico nacional, nos domínios relacionados com a 
Segurança e Defesa, e de fomentar a elaboração e 
discussão de outras vertentes com ele relacionadas. 
Importa realçar que esta é a primeira parceria entre a 
Associação e o Instituto, para o desenvolvimento de acções 
de formação, pautando-se a iniciativa, conforme a tradição 
de ambas as entidades, pela excelente qualidade dos 
conteúdos e dos conferencistas. 
Durante este período, foram, ainda, apresentados 
cumprimentos ao novo Almirante CEMA e ao General 
CEMGFA de quem esta Direcção tem vindo a receber 
um enorme apoio nas actividades desenvolvidas e a quem 
a Associação deseja as maiores felicidades no desempenho 
de tão altas e nobres funções. 
A Direcção também apresentou a AACDN aos novos 
Auditores do CDN 2010-2011, no sentido de os motivar 
a tornarem-se associados e a contribuirem para continuar 
este novo período de entusiasmo e dinamismo.
Finalmente, a Direcção esteve presente na cerimónia 
de inauguração da Delegação Regional do Norte que, 
com a sua habitual força e inspiração, nos presenteou, a 
todos, com uma homenagem ao nosso sempre associado 
honorário Professor Doutor Ernâni Lopes.
Estão previstas, no próximo trimestre, uma série de 
iniciativas, que serão preferencialmente comunicadas por 
email e que, pensamos, irão ter o maior sucesso, pelo 
que sugerimos aos associados que acompanhem com 
atenção as nossas próximas actividades e participem nelas. 
Até porque é essa a nossa razão de existir e também a 
nossa ambição! 
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Entrando no tema que me foi proposto – Crise da  
Justiça –, começo por referir que este assunto  
tem sido objecto de muitíssimos trabalhos e artigos 

escritos, publicados nos mais diversos órgãos da 
comunicação social, quer genérica, quer da especialidade, 
bem como tem sido tratado em muitos debates, sessões 
culturais, encontros, seminários, colóquios e conferências 
nos mais diversos meios de comunicação e nas mais 
variadas instituições de ensino, profissionais ou cívicas.

Justiça
Foi com preocupação que aceitei o desafio recebido da Presidente da nossa Associação, para escrever para 
o Boletim da ACCDN, pois, embora esteja no exercício pleno da actividade profissional, numa carreira 
que já conta trinta e oito anos de duração como magistrado do Ministério Público, inicialmente e depois 
da Judicatura nunca escrevi um artigo para qualquer publicação periódica.
Por isso conto com a benevolência dos senhores leitores para desculpar o resultado das minhas limitações 
neste campo.

Têm sido apontadas inúmeras causas e prescritos os mais 
diversos remédios ou soluções para este problema da 
sociedade portuguesa, sem que o decurso dos anos em 
que o problema tem sido diagnosticado com acentuado 
agravamento tenha feito surgir resultados visíveis de 
melhorias na Justiça portuguesa.
Para melhor introduzir a problemática em causa, farei 
a citação do meu ilustríssimo colega e amigo Juiz- 
Desembargador Manuel Tomé Soares Gomes, in 
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Outros apontam como causa principal a pouca 
produtividade ou o pouco apego ao trabalho dos juízes e 
dos demais operadores judiciários como Magistrados do 
Ministério Público e funcionários judiciais.

“Brumas da Crise da Justiça”, ao iniciar um profundo 
estudo jurídico sobre a questão:
“Falar da crise da Justiça, ou, como preferem alguns, da crise 
na Justiça é empreender uma abordagem de alto risco, face à 
complexidade problemática que encerra essa breve mas 
ressonante locução lapidada na forja do nosso viver colectivo.
Embora a crise da Justiça tenha sido, desde tempos 
imemoriais, um eco constante de apelo ao aperfeiçoamento 
das instituições judiciárias na mira de um ideal da Justiça 
quase olímpico, o cidadão comum identifica-a, muito 
simplesmente, na constatação da morosidade e na insatisfação 
sentida perante as decisões dos tribunais, seja na resolução 
dos conflitos individuais, seja, em geral, na realização de um 
direito justo que garanta a paz social em liberdade e 
segurança”.
As causas que mais têm sido apontadas para a crise da 
Justiça em Portugal são as mais variadas.
Assim, é frequentemente indicada como tal a acção dos 
advogados por se entregarem a todas as manobras 
dilatórias possíveis, no sentido de entorpecer o andamento 
regular dos processos judiciais.

... consciencialização
dos cidadãos
no sentido de
os levar a procurar
a resolução dos seus
litígios em meios
extra-judiciais

o legislador
deve procurar
estimular a prevenção
dos litígios

Há ainda quem defenda como causa da crise da Justiça o 
mapa judicial desactualizado com a sobredimensão dos 
tribunais do interior desertificado pelo êxodo das 
populações para o litoral e onde, por isso, os processos 
judiciais rareiam para o quadro do tribunal respectivo, 
em contraposição com os tribunais dos grandes centros 
populacionais do litoral, afundados numa autêntica 
torrente de processos a que a dedicação, por vezes 
meritória, dos operadores judiciários se revela impotente 
para dar vazão àqueles processos.
Também há quem aponte como causa essencial para a 
crise da Justiça a escassez de meios financeiros que os 
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... a simples
ameaça de corte
do fornecimento

[dos serviços]
fará diminuir

a necessidade
do recurso a tribunal

governos têm dedicado à necessária reforma dos tribunais 
e demais serviços complementares.
Há, ainda, quem defenda como causa desta problemática 
a crise social e económica da sociedade portuguesa, com 
a consequente multiplicação do número de processos 
entrados nos tribunais, ou seja, o aumento exponencial da 
litigiosidade em tribunal dos cidadãos e agentes económicos 
que integram a actual sociedade portuguesa.
Finalmente, é apontada, também, como causa da crise da 
Justiça a desadequação das leis vigentes - com referência 
às actuais características da sociedade portuguesa -, e à má 
qualidade das mesmas leis.
A análise, mesmo que superficial, destas causas 
sucintamente referidas, nomeadamente com a crítica sobre 
a real relevância de cada uma para o resultado a que se 
chama Crise da Justiça, levaria a um desenvolvimento 
técnico incompatível com a natureza da nossa revista.

Por isso, elegemos as duas últimas causas apontadas para 
sobre elas fazer incidir algumas considerações.
As alterações sócio-económicas que a sociedade portuguesa 
sofreu após a Revolução de Abril, com todas as 
transformações que o tecido económico e social português 
levou, potenciaram um incremento excepcional no recurso 
dos cidadãos e agentes económicos aos tribunais.
Estes, apesar do inegável aumento dos seus quadros e 
demais recursos, não foram capazes de responder em 
tempo útil aos desafios que aquelas transformações 
despertaram.
Assim, basta percorrer as estatísticas judiciais referentes 
aos processos de divórcio, de regulação das responsa- 
bilidades parentais, e de promoção e de protecção de 
menores, para se concluir pelo aumento constante e 
assombroso do número daqueles ao longo das últimas 
décadas.
Além disso, os milhares de processos que as grandes 
empresas, nomeadamente do ramo das telecomunicações 
ou de seguros, fazem dar entrada anualmente nos tribunais 
das áreas urbanas de Lisboa e do Porto fazem com que 
as estruturas judiciárias se mostrem impotentes para a 
resolução dos respectivos litígios em tempo útil.
Desta forma e atendendo a que os nossos recursos 
judiciários se situam em volume não inferior ao dos países 
da Europa, onde nos integramos, há que procurar por 
soluções que vão para além do constante aumento dos 
quadros e demais recursos.
Daí que a solução deve, em nosso modesto entender, 
procurar-se numa campanha de consciencialização dos 
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... defendemos um
acrescido cuidado
no processo
de elaboração das leis,
com um profundo
estudo sobre as suas
potenciais
consequências

Autor

cidadãos no sentido de os levar a conseguir a resolução 
dos seus litígios em meios extra-judiciais, como sejam os 
centros de arbitragem, já institucionalizados no campo 
dos litígios referentes ao arrendamento, a viagens ou aos 
direitos do consumidor.
Essa consciencialização deve incidir também na procura 
de soluções consensuais entre as partes em confronto, 
com ou sem o recurso a mediação externa.
Por outro lado, o legislador deve procurar estimular a 
prevenção dos litígios, nomeadamente junto das grandes 
empresas que despejam os processos que integram a 
chamada litigiosidade de massas - acções para cobrança 

alterações das anteriores, sem que as consequências da 
sua introdução hajam sido minimamente estudadas.
Esta circunstância leva a que se multipliquem as alterações 
das leis com um escasso lapso de tempo de vigência, com 
a consequente dificuldade de os operadores judiciários 
saberem qual a redacção concreta da lei aplicável - das 
várias que se sucedem no tempo - a cada litígio em apreço, 
decorrente das normas de aplicação das leis no tempo.
Por isso, sempre em nosso modesto entendimento, 
defendemos um acrescido cuidado no processo de 
elaboração das leis, com um profundo estudo sobre as 
suas potenciais consequências, a fim de evitar as constantes 
rectificações, aclarações ou interpretações legais, alterações 
ou substituições de normas decorrentes do pouco acerto 
das soluções introduzidas por aquelas normas legais.
Além disso e para finalizar, propomos que se reduzam o 
número das leis, ou seja, que apenas se altere a lei quando 
esta esteja claramente desadequada e que a nova 
regulamentação legal tenha atrás de si um estudo aturado 
sobre as consequências da mesma de forma a fazer 
perdurar, tanto quanto possível, a vigência daquelas.
Tudo isto ajudará certamente a minorar de forma subs-
tancial a chamada Crise da Justiça.

João Camilo
Conselheiro
Sócio n.º 619/97 da AACDN

de assinaturas ou gastos em telemóveis, em internet, 
de prémios de seguros, de dívidas referentes a cartões de 
crédito, de gastos relativos a fornecimentos de água, de 
gás ou de electricidade, entre outros.
As empresas credoras devem ser estimuladas a usar 
programas de serviços pré-pagos ou com exigência 
de caução-garantia de pagamento, com eventual corte 
imediato da prestação do respectivo serviço logo que 
se verifique o primeiro atraso no cumprimento dos 
pagamentos estipulados.
Dada a progressiva indispensabilidade dos serviços em 
causa, a simples ameaça de corte do fornecimento poten-
ciará uma inibição no incumprimento e consequentemente 
fará diminuir, de forma substancial, a necessidade do 
recurso a tribunal.
Passando à análise da última causa da crise da Justiça 
que nos propusemos tratar, vamos comentar a aludida 
desadequação das leis e a sua má qualidade.
É por todos reconhecido que os nossos diplomas legais 
fundamentais, nomeadamente de ordem processual, têm 
mantido os seus traços ordenadores ao longo de muitas 
décadas, traços esses que se vêm revelando totalmente  
desadequados ao resultado das transformações sócio-
económicas recentes, já mencionadas.
As alterações introduzidas entretanto, apesar do seu 
número elevado, não permitiram desenhar um quadro 
legislativo compatível com a actual composição da 
sociedade portuguesa.
Por outro lado, o processo de formação das leis tem 
sido pouco cuidado, permitindo fazer sair novas leis ou 
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No quadro do Conceito Estratégico de Defesa  
Nacional1  uma Política de Aquisições de Defesa  
visa essencialmente dotar as Forças Armadas 

nacionais, no momento adequado, com os meios e 
capacidades necessários à consecução dos objectivos da 
Política de Defesa Nacional.
Neste contexto e no âmbito do processo das aquisições 
de material de Defesa, o sistema de contrapartidas e o 
regime jurídico adjacente2  não são um fim em si mesmo; 
devem antes constituir um instrumento catalizador e 
mobilizador do desenvolvimento da base tecnológica e 
industrial nacional, que garanta a manutenção logística 

As Aquisições
de Defesa

Conceptualizando um novo paradigma 
para as ”contrapartidas” relacionadas com

dos sistemas de armas adquiridos e seja credível, 
competitiva e sustentável num mercado globalizado.
Ao longo dos variadíssimos anos da sua oficialização em 
Portugal, a experiência da implementação do sistema de 
contrapartidas relacionadas com as aquisições de Defesa 
tem demonstrado, salvo louváveis excepções pontuais 
(EDISOFT e OGMA), que este modelo está esgotado 
e que os seus objectivos instrumentais não têm sido 
atingidos, não obstante o enorme esforço legislativo, 
humano e financeiro despendido e as elevadas 
expectativas constantemente frustradas, sobretudo das 
PME.
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A importância estratégica das aquisições de Defesa, os 
elevados montantes de recursos públicos investidos em 
programas e projectos sujeitos a uma miríade de riscos 
processuais e os variados e nem sempre conciliáveis 
interesses envolvidos exigem que o complexo sistema 
de aquisições de Defesa tenha como traves mestras a 
transparência processual e a responsabilização na 
prestação das contas públicas (accountability).
O carácter específico das aquisições de Defesa e a 
confidencialidade, normalmente associada aos processos 
de aquisição de material militar por razões de segurança 
nacional, podem constituir obstáculos e prejudicar 
a aplicação dos princípios da transparência e 
“accountability”. Assim, como componente fundamental 
do sistema de aquisições de Defesa, o modelo baseado 
nas contrapartidas pode conter e propiciar condições 
favoráveis à corrupção, que devem ser minimizadas.
Como elemento instrumental, é indispensável repensar 
e redesenhar um novo paradigma do sistema de 
contrapartidas, a partir do qual a base tecnológica e 
industrial nacional, integrando naturalmente as chamadas 
indústrias e tecnologias de Defesa, possa crescer na cadeia 
de valor e ganhar competências qualitativas e 
competitividade que lhe permita, a médio-longo prazo, 
concorrer e participar em projectos cooperativos 
internacionais resultantes de um planeamento estratégico 
coerente e do consequente programa de reequipamento 
das Forças Armadas nacionais.
No processo de reformulação do novo paradigma do 
sistema de contrapartidas, é indispensável haver vontade 
política para se definirem estratégias de médio/longo prazo 
que evitem, tanto quanto possível, os efeitos económicos 
adversos da dispersão e atomização das contrapartidas, 
criando condições básicas para o reforço do potencial 
nacional, no sentido da minimização das vulnerabilidades 
de logística genética que possam pôr em causa a segurança 
nacional3. Assim, as contrapartidas resultantes dos 
contratos de aquisição de material de Defesa devem ser 
orientadas no sentido de garantir um base de sustentação 
logística dos sistemas de armas adquiridos ao longo do 
seu ciclo de vida e a criação das condições tecnológicas e 
industriais mínimas que facilitem, progressivamente, a 
participação das indústrias e empresas nacionais em 
projectos cooperativos internacionais de concepção, 
desenvolvimento e produção de sistemas e equipamentos 
de Defesa. 
A criação da empresa EDISOFT, associada ao processo 
de aquisição das fragatas Vasco da Gama e sua integração 
na cadeia de sustentação logística deste sistema de armas, 
e a actual participação desta mesma empresa no programa 
cooperativo NH 90, constituem por certo um bom 
exemplo a seguir. Um outro exemplo com potencialidade 
para ser mobilizador de um cluster aeronáutico em 
Portugal poderia ter constituído a continuação da nossa 
participação (OGMA e uma constelação de PMEs 
subcontratantes de 2º/3º nível) no programa de concepção, 
desenvolvimento e produção do avião europeu de 
transporte estratégico militar da próxima geração (A 400- 

M). Pode hoje afirmar-se que, sob o ponto de vista 
estratégico de desenvolvimento de um cluster aeronáutico, 
se tratou de uma oportunidade perdida, sobretudo devido 
aos avanços e recuos da indecisão política associada ao 
facto de Portugal ter entrado e saído duas vezes deste  
projecto de cooperação europeia4, com perda de 
credibilidade nacional, e os naturais inconvenientes para 
as estratégias empresariais.
A recente aquisição de dois submarinos para a nossa 
Armada, no valor aproximado de 1.000 milhões de euros, 
constituiu a maior aquisição de material de Defesa, pelo 
menos dos últimos 50 anos, incluindo o período da 
chamada Guerra do Ultramar, onde as Forças Armadas 
tiveram de actuar em simultâneo em vários teatros de  
operações. As contrapartidas resultantes de um contrato 
de aquisições deste jaez (no valor aproximado de 1.300 
milhões de euros) poderiam e deveriam ter sido 
mobilizadoras da criação de determinados nichos de 
competências tecnológicas estratégicas, orientados para o 
reforço e desenvolvimento da base tecnológica e industrial 
nacional, nomeadamente no que respeita à capacidade 
de manutenção logística, ao longo do seu ciclo de vida, 
do sistema de armas adquirido. Mas parece não ter sido 
assim, a fazer fé na informação pública que tem vindo a 
lume; uma vez mais frustraram-se expectativas e perdeu- 
se uma excelente oportunidade de colocar as 
contrapartidas ao serviço da economia nacional e 
rentabilizar os elevados montantes públicos financeiros 
despendidos com a aquisição da capacidade submarina. 
Por outro lado, as contrapartidas resultantes da aquisição 
de 12 helicópteros EH-101 Merlin para a Força Aérea, 
no valor aproximado de 400 milhões de euros, poderiam 
também ter sido melhor orientadas para uma estratégia 
de maximização de benefícios económicos directos e 
indirectos.
Talvez agora, com os ensinamentos colhidos das lições 
do passado, Portugal queira e saiba aproveitar a excelente 
oportunidade oferecida pela nossa eventual participação 
no programa de desenvolvimento e produção do avião 
militar de transporte táctico (KC 390), integrado num 
consórcio internacional liderado pelo Brasil, para criar 
as condições propícias ao lançamento das bases do tão 
almejado cluster aeronáutico nacional. A recente 
afirmação pública do Ministro da Defesa Nacional5 de 
que Portugal pondera seriamente integrar o referido 
consórcio internacional liderado pela empresa brasileira 
EMBRAER, em que a OGMA e outras empresas 
nacionais da área aeronáutica e das tecnologias de 
informação poderão participar, conjuntamente com a 
notícia divulgada pela imprensa6  de que a OGMA estuda 
a possibilidade de expansão para o Brasil, são excelentes 
notícias no sentido do desenvolvimento do referido cluster 
aeronáutico e do fortalecimento da indústria portuguesa 
deste sector.
A título de exemplo pode referir-se que o valor teórico 
das contrapartidas associadas à actual Lei de Programação 
Militar (LPM)7  é da ordem de 3.858 milhões de euros. 
Tendo presente os elevados montantes em jogo, mesmo 
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considerando que o valor real das contrapartidas é 
significativamente menor por estarem sujeitas a factores 
de majoração8, não seria compreensível, nem aceitável, 
que em futuras aquisições de material de Defesa 
Portugal não aproveitasse de forma inteligente estas 
oportunidades, para concentrar o objecto das 
contrapartidas ao serviço de uma estratégia de 
desenvolvimento da economia nacional, criando valor  
tecnológico e industrial acrescentado e capacidade 
competitiva.
Neste contexto, as contrapartidas poderão e deverão 
ser orientadas para a constituição da base instrumental 
essencial que permita ao sistema científico, tecnológico e 
industrial nacional ganhar competências e participar 
efectivamente em projectos cooperativos internacionais. 
Uma outra mais-valia resultante desta participação 
cooperativa consiste na possibilidade de integração da 
nossa base de sustentação logística numa rede de 

sustentação logística internacional, não só para efeitos 
de obtenção de economias de escala e rentabilização 
dos elevados investimentos feitos, mas sobretudo para 
garantia de uma capacidade nacional de logística genética.
Assim, trata-se essencialmente não só de alterar o 
paradigma em que assenta o actual sistema de 
contrapartidas, mas sobretudo de recriar um novo 
modelo com base numa mudança radical de cultura e 
de atitude estratégica de governantes, planeadores, 
industriais e empresários nacionais, que são aliás os 
agentes e actores fundamentais do sistema de 
procurement nacional.
De facto, continuar a privilegiar o primado das 
contrapartidas como um fim em si mesmo, sem uma 
estratégia de topo orientadora de uma acção mobilizadora 
e coerente, conduzirá sistematicamente a aquisições off 
the shelf, de aleatório e incerto retorno tecnológico e 
industrial de interesse nacional, sempre com custos e 
esforços acrescidos e muito dificilmente satisfazendo 
os requisitos operacionais do utilizador. Numa visão 
de longo prazo e num cenário de globalização da 
concorrência e da competitividade, este modelo, 
além de esgotado, tem tendência a desaparecer e é 
manifestamente insuficiente para alimentar a nossa 
base científica, tecnológica e industrial com saber e 
competências inovadoras, que poderiam ser obtidas 
através da participação em projectos cooperativos 
internacionais, desde a sua fase mais inicial.
O facto de Portugal em mais de 60 anos, como membro 
fundador da NATO, ter apenas participado em 1 
programa cooperativo internacional de reequipamento 
militar (helicóptero NH 90), é sintomático das 
dificuldades culturais e estruturais do País para evoluir 
progressivamente de um modelo de aquisição off the 
shelf/contrapartidas, para um novo paradigma baseado 
no primado da participação em projectos cooperativos 
internacionais de reequipamento de Defesa.
Uma nova Directiva Comunitária sobre as “Aquisições 
na área da Defesa” foi aprovada em 2009 pelas 
instituições europeias competentes (Comissão, Conselho 
e Parlamento), devendo ser vertida no normativo jurídico 
nacional até meados do corrente ano9. Nela estão 
plasmadas restrições significativas no domínio do recurso 
sistemático a contrapartidas, que poderão ser prejudiciais  
ao interesse nacional, a manter-se o actual modelo de  
contrapartidas, em relação à nova política europeia 
de compensações industriais (contrapartidas). A 
implementação desta nova Directiva, que ocorrerá já 
em meados do corrente ano, imporá desafios acrescidos 
à nossa política de contrapartidas para a aquisição de 
material de Defesa.
Este desafio deve, contudo, constituir uma janela de 
oportunidade para se proceder a uma reflexão nacional 
séria e profunda das implicações para Portugal desta 
nova Directiva Comunitária, que possa eventualmente 
conduzir a uma reforma radical do actual paradigma 
das contrapartidas, centrando o modelo de desenvol- 
vimento da base tecnológica e industrial nacional 
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na participação em projectos cooperativos internacionais 
na área do reequipamento de Defesa. Com estratégia e 
inteligência, Portugal poderá ir criando e aproveitando 
as oportunidades para a obtenção de vantagens 
económicas para os elevados investimentos públicos 
associados aos contratos de aquisições de material de 
Defesa10.
Concomitantemente com a Directiva Comunitária acima 
referida, o novo paradigma proposto para o sistema de 
contrapartidas nacional, além de minimizar potenciais 
fontes de corrupção, introduzirá maior transparência e 
accountability nos acordos de contrapartidas, facilitando 
assim a implementação dos códigos de conduta para as 
aquisições de Defesa (defence procurement) e para as 
contrapartidas (offsets) aprovados pela Agência Europeia 
de Defesa, tendo em vista a criação de um Mercado 
Europeu de Equipamentos de Defesa (EDEM) 
competitivo e ao fortalecimento da Base Tecnológica e 
Industrial Europeia de Defesa (EDTIB).
As importantes e oportunas reflexões, decisões e 
orientações políticas na área da economia de Defesa 
emanadas do Conselho de Relações Externas da União, 
de 09 de Dezembro de 2010, no formato de Defesa e 
Desenvolvimento11 , para fazer face à actual crise financeira 
europeia, enquanto mantendo ou mesmo reforçando as 
capacidades militares necessárias ao suporte da política  
comum de Segurança e Defesa, nomeadamente no 
que respeita ao poder multiplicador da cooperação 
internacional, às sinergias resultantes de projectos 
conjuntos civis-militares e às potenciais economias de 
escala da operacionalização dos novos conceitos de 
pooling e sharing, criam as condições facilitadoras da 
mudança de paradigma proposta.
A participação em projectos/programas cooperativos 
exige, a montante, um planeamento estratégico com um 
horizonte temporal de pelo menos 10-15 anos. Só um 
planeamento estratégico desta profundidade permitirá 
assegurar a indispensável articulação sistémica e 
coordenação transversal e intersectorial (Defesa, Ciência, 
Economia, Indústria/Empresas) que, partindo da 
satisfação das necessidades do utilizador (Defesa), garanta 

o aproveitamento total das potencialidades oferecidas 
pelo processo cooperativo, nomeadamente a identificação 
de nichos tecnológicos prioritários de interesse estratégico 
nacional e a preparação atempada das competências 
necessárias à correspondente base tecnológica e industrial. 
Neste novo contexto conceptual, as contrapartidas (que 
continuarão obviamente a existir, uma vez que o universo 
da cooperação internacional não esgotará, pelo menos 
no curto-médio prazo, as necessidades de reequipamento 
de Defesa) deverão ser orientadas prioritariamente para 
a aquisição, em devido tempo, das competências técnicas 
e do saber fazer que permitam a participação em projectos 
cooperativos.
Louvam-se os instrumentos de planeamento estratégico e 
programação das actividades relativas ao reequipamento 
das Forças Armadas, recentemente aprovados pelo MDN/ 
DGAIED, tais como a Estratégia para o Desenvolvimento 
da Base Tecnológica e Industrial de Defesa (BTID)12  
Nacional, identificando capacidades-chave tecnológicas e 
industriais, e os consequentes Plano de I&D de Defesa e 
Plano de Armamento (em desenvolvimento). Uma 
operacionalização oportuna, coerente, coordenada e eficaz 
destes novos instrumentos, poderá constituir um 
contributo precioso para a mudança de paradigma 
do sistema de contrapartidas que temos vindo a 
conceptualizar.
Nos últimos anos, a política governamental tem sido 
caracterizada por uma aposta no desenvolvimento de 
uma sociedade de conhecimento baseada no reforço 
da investigação científica e tecnológica. Em coerência 
com esta política, a participação, progressivamente 
crescente, de Portugal em projectos de investigação e 
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  1Resolução do Conselho de Ministros nº 6/2003, de 20 de Janeiro 
de 2003.
  2DL 33/1999, de 5 de Fevereiro (regulamenta o processo de 
aquisição de material de defesa).
DL 153/2006, de 7 de Agosto (regulamenta o estatuto da Comissão 
Permanente de Contrapartidas).
  3III Relatório sobre Contrapartidas, da Comissão de Assuntos 
Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Assembleia 
da República, de Dezembro de 2008.
  4III Relatório sobre Contrapartidas, da Comissão de Assuntos 
Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Assembleia 
da República, de Dezembro de 2008.
  5Público, 07 de Janeiro de 2011.
  6OJE, de 10 de Janeiro de 2011.
  7Lei Orgânica nº 4/2006 e anexo, de 29 de Agosto de 2006.
  8Em Portugal o valor médio de majoração das contrapartidas é 
da ordem de 2,186, enquanto que a média mundial é 1,197.
  9Directiva 2009/81/EC, de 21 de Agosto de 2009.
10III Relatório sobre Contrapartidas, da Comissão de Assuntos 
Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Assembleia 
da República, de Dezembro de 2008.
1117745/10, de 9 de Dezembro de 2010.
12Resolução do Conselho de Ministros nº 35/2010, de 15 de Abril 
de 2010.
13De acordo com o “Defence Data of EDA participating Member 
States in 2008”, Portugal despendeu em 2008 em Investigação e 
Tecnologia de Defesa 0,21% da despesa total de Defesa, quando 
comparado com 0,19% em 2007 (a média dos países participantes 
na EDA foi 1,24%). Contudo, também de acordo com a mesma 
fonte, do montante total despendido por Portugal em Investigação 
e Tecnologia de defesa, apenas cerca de 8% diz respeito a projectos 
cooperativos europeus (a média dos países participantes na EDA 
foi de 16%).

Augusto de Jesus Melo Correia
Major-General 
Vice-Presidente da EuroDefense-Portugal
Sócio n.º 137/85 da AACDN

Autor

desenvolvimento tecnológico de Defesa13, quer em 
projectos no âmbito da Agência Europeia de Defesa 
(EDA), quer em outras iniciativas bi/multilaterais, 
constituem uma esperança renovada de dotar a BTID 
nacional de competências suficientes para poder participar 
em projectos cooperativos internacionais de concepção, 
desenho, desenvolvimento e produção de equipamento 
de Defesa. Interessa, pois, assegurar que esse esforço 
seja orientado e se enquadre de forma coerente no novo 
modelo de contrapartidas proposto.
Assim, a fim de se evitar a atomização e fragmentação que 
caracteriza o actual sistema de contrapartidas, canalizando 
o seu elevado potencial para a criação de novos nichos 
tecnológicos e industriais, numa perspectiva de 
desenvolvimento nacional, torna-se indispensável e 
urgente, de uma forma coordenada, integrada e sistémica, 
actuar simultaneamente em cinco eixos estruturantes de 
acção estratégica:
- Definir e desenvolver uma estratégia nacional global 
de médio-longo prazo, que defina de forma clara as 
orientações político-estratégicas para as futuras áreas 
tecnológicas preferenciais e os nichos industriais 
prioritários, e que congregue à sua volta vontades e 
mobilize capacidades para uma subsequente acção 
coordenada. A estratégia de desenvolvimento da BTID 
nacional poderá constituir o instrumento mobilizador; 
- Reorientar as contrapartidas para a aquisição das 
competências tecnológicas e industriais necessárias a esses 
nichos. O Plano I&D de Defesa deverá constituir o 
instrumento fundamental para este desiderato;

- Reorientar e aprofundar o planeamento estratégico de 
Defesa e consequente planeamento de Forças, em 
satisfação de necessidades nacionais de médio-longo 
prazo, coerentemente integradas nos processos de 
desenvolvimento de capacidades nos quadros da 
NATO e da UE. O Plano de Armamento deverá ser o 
instrumento mobilizador;
- Identificar, num horizonte temporal tão dilatado quanto 
possível, projectos cooperativos internacionais a que 
nos possamos associar, que satisfaçam necessidades 
nacionais e que sejam mobilizadores da nossa base 
industrial e tecnológica. Utilizar o Plano de Armamento 
como documento central;
- Definir estratégias empresariais que se enquadrem 
coerentemente nas prioridades do Plano Estratégico 
Nacional (tecnológico e industrial), que se orientem para 
a satisfação das necessidades nacionais decorrentes 
do planeamento de Forças e que concorram para 
desenvolver, em antecipação estratégica e eventualmente  
utilizando as competências adquiridas através do 
processo de contrapartidas, a base industrial e 
tecnológica nacional para participação nos projectos 
cooperativos internacionais identificados. A Lei de 
Programação Militar poderá constituir o documento 
mobilizador.
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Neste contexto, é indispensável assegurar a integração 
de esforços e capacidades, a coordenação sistémica 
intersectorial e garantir que as indústrias e empresas 
desenvolvam e assumam uma estratégia de risco.
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Na 
Gávea
da Nau

A Escola não é um solar
da burocracia,

mas um espaço privilegiado
da pedagogia

É deprimente e perversa a lide que se tem vindo a  
desenrolar na arena em que se transformou o  
ministério dito da educação. Perante o olhar 

atónito, confuso e perplexo do espectador pagante - vulgo 
contribuinte - desfilam empolgados figurantes de sorriso 
alvar, peritos destros na arte do golpe traiçoeiro, atrevidos 
forcados na procura da sua auto-afirmação e servis peões 
de brega na prática da sabujice.
Esta é, com efeito, a imagem que nos chega do espectáculo 
que decorre desde há muito no redondel em que se 
tornou o ministério cujo dever constitucional é assegurar 
a criação e manutenção das condições indispensáveis 
ao funcionamento da Escola, tendo por finalidade o 
desenvolvimento integral e equilibrado de todos os alunos, 
em geral, e de cada aluno, em particular.
A “festa brava”, como se sabe, é um espectáculo caro que, 
para além dos custos elevados dos equipamentos e outros 

meios indispensáveis à sua concretização que se deseja 
empolgante, envolve variados interesses de carácter 
financeiro, como são, a título de exemplo, os contratos 
dos toureiros ou as comissões dos respectivos 
apoderados. Como tal, trata-se de uma actividade que, 
visando o lucro, implica a demonstração e divulgação 
panfletária de actuações e resultados de sucesso, pelo 
que exige uma gestão eminentemente financista servida 
por especialistas da área.
Desde algum tempo que este modelo de gestão 
foi introduzido no ministério dito da educação. A 
preocupação dos seus mentores está condicionada 
por uma mera visão mercantilista da Escola e de costas 
voltadas para o preceito constitucional que aponta no 
sentido de esta possibilitar aos alunos a aquisição dos 
instrumentos científicos, morais, técnicos e humanos 
necessários ao seu desenvolvimento integral.
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O empolamento em clima de euforia panfletária dado 
ao resultado estatístico de pretensas avaliações do 
conhecimento dos jovens estudantes portugueses em 
áreas como a Língua Materna e a Matemática são desta 
actuação evidente paradigma. Como o são as sucessivas 
medidas atinentes à imposta redução de despesas, de 
forma arbitrária, sem dispensar prévia atenção às suas 
reais consequências no que se refere ao prosseguimento 
dos fins educativos consagrados no texto constitucional. 
Tais medidas traduzem-se, sem quaisquer dúvidas, na 
perversão do papel da Escola no contexto da sociedade 
justa, livre e democrática que se diz querer legar aos 
vindouros.
A título de esclarecimento, debrucemo-nos sobre duas 
das medidas ultimamente tomadas por esta equipa 
ministerial. Ambas têm a virtude de nos ajudar, por um 
lado, a identificar e compreender a gravidade pedagógica 
do erro administrativo cometido pelo ministério que tem 
a seu cargo velar pela boa prática dos princípios da 
Pedagogia e, por outro, a demonstrar o não cumprimento 
da disposição legal que consagra e garante a gratuitidade 
do ensino obrigatório.
Comecemos pela medida que reduz de dois para um o 
número de professores por turma a leccionar a cadeira 
de Educação Visual e Tecnológica no segundo ciclo do 
Ensino Básico.
Para já, esta medida legal, por mais que os seus autores o 
pretendam desmentir, vai provocar no próximo ano lectivo 
a dispensa de metade dos docentes que durante o ano em 
curso leccionam a cadeira. Assim sendo, os professores 
contratados que nela exercem a docência não irão ter 
o seu contrato renovado. Ora, tal facto vai traduzir-se  
inevitavelmente no aumento do desemprego entre a 
classe docente. Setembro próximo se encarregará de o 
confirmar. Em contrapartida… diminui-se a despesa do 
Estado!...
Por outro lado, como o próprio nome da disciplina faz 
prever, ela é composta por duas componentes técnico-
científicas de feição prática que se complementam e 
exigemuma variedade grande de instrumentos cortantes - 
portanto, algo perigosos - para a execução dos trabalhos 
programados. Em face de tais condicionantes, e também 
do nível etário dos alunos a frequentar o segundo ciclo do 
ensino básico, a prudência e o senso pedagógico impõem 
a divisão das turmas em dois grupos, a fim de que os 
jovens possam ser acompanhados de perto por cada um 
dos docentes de modo a utilizarem com segurança, 
correctamente e com eficácia o equipamento ao seu dispor. 
Estamos perante uma situação em que o autor da lei se 
deveria preocupar mais com as consequências futuras 
da sua aplicação do que com os resultados imediatos e 
a curto prazo que pretende alcançar. É que a médio e 
longo prazo - e disso só duvida quem nunca leccionou 
turmas neste nível de escolaridade - tal medida vai 
contribuir inelutavelmente para a degradação da 
qualidade do ensino e da aprendizagem e deixa a porta 
aberta à criação de situações de risco para a segurança 
dos jovens.

Será que esta é a melhor forma de o Estado gerir a 
Educação? 
Será que este é o caminho mais indicado para garantir as 
condições para o bom desempenho escolar dos alunos? 
Será que o legislador se lembrou de observar no terre-
no como se processam o ensino e a aprendizagem da 
disciplina, tendo em vista a produção da lei motivado por 
razões de natureza pedagógica, ou, sem sair do gabinete e 
nele instalado comodamente, decidiu legislar em função 
de mero factor contabilístico-financeiro? 
Onde está o sentido do desenvolvimento integral e 
equilibrado do aluno consagrado legalmente?
Fiquemos pelas perguntas e passemos ao tércio seguinte, 
o qual tem a ver com a lide em torno dos contratos de 
associação com estabelecimentos de ensino de gestão 
particular e cooperativa. Lide que tem ocupado espaço 
panfletário nunca visto, inclusive com direito ao 
preenchimento de subservientes programas televisivos, 
como o Prós e…Prós, pois quando surge a vez dos 
Contras, o seu discurso é interrompido.
Desde os primeiros passos desta lide que saltou à vista do 
espectador atento que os políticos que tutelam este ministério 
da educação integram a geração de estudantes que usufruiu 
do facilitismo instalado, como as passagens administrativas 
nas Faculdades portuguesas ou os mestrados concluídos 
em três meses nos Estados Unidos da América. Daí, a pouca 
apetência para a análise investigativa dos fenómenos sobre 
que legislam e a ausência da dimensão prospectiva 
do saber para se aperceberem das consequências dos 
diplomas legais que geram.
Como consta dos arquivos que alimentam a História da 
Educação em Portugal, o ensino foi, ao longo do tempo, 
assegurado por instituições a cargo das ordens religiosas 
que, no culto dos valores do humanismo personalista, 
sempre tiveram como objectivo o desenvolvimento das 
capacidades biopsíquicas do aluno e não o adestramento 
de robôs acríticos para a produção de riqueza, como 
acontece com a escola de modelo utilitarista e tecnicista 
hoje em voga.
A maioria dos colégios que existem em Portugal pertence 
a ordens religiosas e, salvo as imposições programáticas 
impostas pelo Estado, prossegue ainda idênticos fins, 
prestando ao País um serviço público, embora com gestão 
privada ou cooperativa. Daí que, quando comparados com 
as escolas de gestão pública a cargo do Estado, venham 
ao de cima a qualidade pedagógica e o rigor científico do 
ensino neles ministrado.
Conhecedores deste facto, é natural e legítimo que os pais 
verdadeiramente responsáveis se empenhem na procura 
dos estabelecimentos de ensino mais bem apetrechados 
humana, científica e axiologicamente para a educação 
de seus filhos. Ao Estado, por sua vez, de acordo com 
os preceitos constitucionais, compete assegurar-lhes essa 
liberdade de escolha. Como?
 Aí exige-se aos responsáveis pela gestão do sistema 
educativo que se esforcem na descoberta das soluções 
adequadas, na certeza de que estas, olhar posto nos reais 
interesses dos alunos, não passam pela mero corte das 
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despesas no sector pedagógico e operante do sistema - as 
escolas -, enquanto se mantém opado o seu sector 
burocrático e inoperante, como são as mui empoladas 
direcções gerais, os institutos, as direcções regionais, as 
coordenações educativas e outros serviços burocráticos 
que para mais não servem do que emperrar, perturbar 
e encarecer o funcionamento do sistema, bem como 
arrumar e acomodar em prateleiras douradas familiares, 
compadres e amigos.
Uma das eventuais medidas a tomar será o legislador 
fixar-se atentamente no comando legal que estabelece a 
gratuitidade do ensino (obrigatório e não só), empenhar-se 
na sua interpretação à luz do espírito da Lei, tentar esclarecer 
o vero alcance do conceito de ensino e, após concluir que 
este não dispensa a função docente, impor legalmente ao 
Estado o encargo financeiro com os Professores que 
leccionam a matéria programática da dimensão curricular, 
exerçam estes a docência em escolas de gestão pública 
ou em escolas de gestão privada e cooperativa, dado que 
ambas prestam um serviço público ao País.
Deste modo, todos os alunos - ricos, pobres ou remediados 
- teriam acesso à liberdade de escolha de ensino consagrada 
na Constituição Política. Quanto ao acesso às actividades 

da dimensão não curricular, seria uma opção a suportar 
pelos encarregados de Educação, apoiados ou não pelas 
autarquias e por organizações de carácter social. No que 
respeita aos almoços, existe o Serviço de Acção Social 
Escolar que se encarregaria de tomar as medidas adequadas 
a cada caso, como hoje se verifica nas escolas de gestão 
pública. 
Em suma, o que se impõe é racionalizar a gestão do sistema, 
privilegiando a sua dimensão pedagógica e aliviá-lo do peso 
administrativo. Reencaminhar para as escolas, de gestão 
pública e privada, as centenas de professores destacados 
nos inoperantes e perturbadores serviços centrais e 
regionais de cariz burocrático é, garantidamente, uma 
excelente solução, até em termos financeiros. Haja a 
coragem política para o fazer, que o País agradece.
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Portugal e o
Norte de África: 

Portugal: de uma tradição atlântica a uma 
evolução mediterrânica

uma nova prioridade da política
externa portuguesa

No domínio das relações externas de Portugal, as 
prioridades tradicionais são os Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa, EUA, e as estruturas ou alianças de 
que fazemos parte, como a UE e a NATO. No entanto, 
a partir de finais dos anos 80, os governantes portugueses 
começam a mostrar interesse pela região do Magrebe, 
o que está, por sua vez, relacionado com a integração 
europeia de Portugal. O advento da democracia, 
associado ao fim do domínio colonial, gerou uma 

mudança nas prioridades da política externa portuguesa, 
dominado pela aposta económica e política da integração 
europeia. Por outro lado, a presença num espaço político, 
económico e diplomático tão extenso, forneceu ao nosso 
País os recursos necessários para a afirmação de um país 
pequeno como Portugal. Apesar das chamadas 
“constantes” histórico-geográficas, a política externa altera 
os seus eixos tradicionais para se centrar na diversificação 
dos relacionamentos.
Após a sua adesão, Portugal incluiu os países do 
Mediterrâneo, na sua agenda de política externa -, pela 
primeira vez em séculos - como parte de uma abordagem 



 Cidadania e Defesa Boletim Informativo da AACDN
17

O Mediterrâneo
passa, assim, a ser
parte integrante
de uma política
externa portuguesa
“cada vez mais
mediterrânica”

ht
tp

://
w

w
w

.p
cm

.g
ov

.p
t

... na medida
em que Portugal
se apresenta
àquele espaço sem
quaisquer traumas
coloniais
ou reivindicações
territoriais

europeia distinta. Portugal reencontrou no Magrebe 
interesses recíprocos que impunham a aposta nesta zona, 
seja ao nível bilateral ou multilateral. Apoiando as várias 
acções multilaterais (Processo de Barcelona da UE, 
Diálogo 5 + 5) que visam a melhoria na relação com os 
países do Magrebe, Portugal tem também feito um esforço 
para articular uma política externa autónoma, coerente e 
estruturada para a região. O Mediterrâneo passa, assim, 
a ser parte integrante de uma política externa portuguesa 
“cada vez mais mediterrânica”.1 
A intensificação deste vector de política externa acentua-se 
no início da década de 90, altura em que o Magrebe se 
torna o flanco sul problemático da Europa, sobretudo a 
partir da crise da Argélia. Outros fatores contribuem para 
o crescente interesse de Portugal em relação à região, 
além da proximidade geográfica: a sua importância em 
termos de fornecimento de energia; a necessidade de dar 
respostas à instabilidade política, económica e social; a 
noção premente de que a segurança da Europa e do 
Mediterrâneo estão interligadas. Portugal partilha a visão 
de que a segurança europeia e a do Mediterrâneo sul são 
dependentes e que o desenvolvimento sócio-económico 
da região é fundamental para quebrar esta dependência 
negativa. Embora não seja vista como uma ameaça 
militar para a Europa, a zona é considerada uma 
fonte de riscos de natureza não militar. Acredita-se que 
o subdesenvolvimento económico, uma fonte de 
descontentamento social, especialmente entre as vastas 
camadas de jovens desempregados nesses países (como 
se assistiu recentemente na Tunísia), cria as condições 

favoráveis para a propagação do islamismo político, ou a 
migração para os países europeus.
Sobre isto diria em 1994 o então primeiro-ministro Cavaco 
Silva: “embora reconhecendo a importância fundamental 
dos desenvolvimentos em curso no Leste para a segurança 
europeia, Portugal tem chamado a atenção para a 
necessidade de a Europa não esquecer o seu flanco sul e 
nomeadamente o Magrebe”, ao que acrescentaria a 
premência de uma maior e melhor preparação da Europa 
“para enfrentar desafios e ameaças a Sul, no Médio 
Oriente e Magrebe, onde as situações de impasse no 
desenvolvimento económico, a pressão demográfica e 
os estímulos radicalizantes do fundamentalismo islâmico 
requerem a maior atenção”. Trata-se, no fundo, da 
necessidade de dar maior atenção ao Magrebe e de 
acompanhar pró-activamente a sua evolução.
O renovado interesse pode-se constatar na crescente 
importância que esse tema recebeu durante a Presidência 
portuguesa da UE (1992, 2000 e 2007), principalmente 
a partir de 2000. 
Embora não sendo um espaço de projecção original 
de Portugal, o novo fôlego conferido às relações com o 
Magrebe permitiu que o nosso país “ganhasse um peso 
específico também no quadro multilateral”.2  Na realidade, 
para os países da orla sul do Mediterrâneo, o interesse 
de Portugal é diferente do dos restantes parceiros 
europeus da Europa do sul, e em particular do espanhol, 
francês ou italiano, na medida em que Portugal se 
apresenta àquele espaço sem quaisquer traumas coloniais 
ou reivindicações territoriais. Por outro lado, a diplomacia 
discreta portuguesa e o facto de não ser tão vulnerável 
às pressões migratórias do Magrebe são vantagens 
comparativas e que representam uma mais-valia não 
despicienda a nível comunitário. Portugal tem tratados 
de amizade e acordos bilaterais de cooperação com 
Marrocos (1994), Tunísia (2003) e Argélia (2004).
Em Março de 2010, durante um périplo de dois dias pelo 
Magrebe (Líbia, Argélia, Tunísia e Marrocos), Sócrates 
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afirmou: “A nova prioridade para a política externa 
portuguesa é o Magrebe”. Na Tunísia, o Chefe do Governo 
deixou claro que Portugal tem uma nova prioridade na 
sua política externa: o Norte de África. Este novo interesse 
visa sobretudo reforçar a diplomacia económica num 
momento de crise e reduzir a dependência de Portugal 
dos mercados tradicionais: reforçar as relações comerciais 
para diversificar as exportações, abrir novos mercados 
para as empresas portuguesas, isto é, a sua inter-
nacionalização, e explorar oportunidades de investimento 
estrangeiro. A Argélia é o país que tem mais significado, 
dada a dimensão do relacionamento; Marrocos pela sua 
proximidade e pela maturidade da relação; a Tunísia 
porque há uma ligação profunda em termos de negócios; 
a Líbia é um mercado emergente e há empresas portu-
guesas com fortes interesses nesse país.
O Governo Sócrates tem feito um esforço louvável para 
incrementar o relacionamento, intensificando o ritmo das 
cimeiras bilaterais, das reuniões de alto nível e das comis-

sões mistas a nível de peritos. As cimeiras e os contactos 
realizados ajudam a solidificar estas relações, a abrir novas 
portas, a dar um sinal positivo ao reforço das ligações 
comerciais e a desbloquear relacionamentos mais 
difíceis, como aquele recente com a Líbia. As deslocações, 
acompanhadas por delegações de empresários, servem 
para encorajar as empresas a alargar e diversificar as 
parcerias, intensificar os investimentos e participar nos 
concursos lançados por ambas as partes.
O Magrebe é verdadeiramente um espaço geo-estratégico 
único pela proximidade geográfica e pelo comum 
passado histórico, bem como pelos aspectos culturais 
comuns, facto neglicenciado durante séculos, após a 
retirada portuguesa em 1769 de Mazagão, última praça- 
forte portuguesa no Norte de África. A proximidade 
geográfica e histórica comum, juntamente com uma 
estreita relação política, torna estes países parceiros 
naturais nas nossas relações externas. Para mobilizar o 
potencial de espaços diferentes, mas complementares, 
Portugal tem confirmado o interesse recíproco. A nossa 
proximidade geográfica pode reduzir os custos de 
exportação, investimento ou deslocalização das 
empresas. A boa imagem de que Portugal goza nestes 
países, bem como a experiência dos empresários 
portugueses, constituem argumentos a favor do reforço 
da parceria económica e da requalificação dos laços 
de cooperação bilateral. Não aproveitando estas 
oportunidades, as empresas portuguesas poderão 
perder irremediavelmente terreno em favor das suas 
concorrentes naturais, sobretudo francesas, espanholas 
e italianas.
Os países com mais potencial são a Argélia e a Líbia. 
A Argélia superou os anos de isolamento no cenário 
internacional, a partir das primeiras sanções norte- 
americanas nos anos 80 e culminando com a imposição 
do embargo pela ONU que durou cerca de uma década. 
A Argélia também ultrapassou a problemática década de 
90, marcada pelo terrorismo islamita e tem vivido desde 
1997 um período de estabilidade política e social e de 
crescimento económico. Nos dois casos, o sector dos 
hidrocarbonetos tem sido o motor do desenvolvimento 
económico. As receitas elevadas alcançadas, o potencial 
ainda por explorar, bem como os concursos abertos em 
numerosas áreas, oferecem oportunidades que merecem 
ser aproveitadas. Tudo isto tem sido reforçado por 
políticas de abertura económica e modernização que vêm 
sendo seguidas. No âmbito dos programas de reformas 
estruturais e de investimento em infra-estruturas, estes 
países procuram atrair o investimento directo estrangeiro 
com destaque para os seguintes setores: construção (para 
suprir carências em infra-estruturas), turismo, comércio, 
saúde, transportes e comunicações, telecomunicações e 
educação. Canalizando recursos avultados e, simultanea-
mente, fomentando o investimento directo estrangeiro em 
infra-estruturas, abrem-se na Argélia e na Líbia janelas de 
oportunidades de negócio aos empresários portugueses. 
Só na Argélia, o Programa Nacional de Desenvolvimento 
prevê até 2014 um investimento total na ordem dos 250 
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mil milhões de dólares, em estradas, barragens, caminhos 
de ferro, infra-estruturas energéticas, habitação e redes 
de água potável, no qual participam já empresas portu-
guesas.
Numa altura em que a aposta do governo português em 
grandes obras foi limitada pelo PEC, o governo português 
não hesita em apontar um caminho na Argélia, dada a 
grande experiência da construção civil portuguesa. Na 
Tunísia, o apelo foi idêntico. O primeiro-ministro anunciou 
o investimento de 700 milhões de euros em projectos 
ferroviários urbanos e interurbanos e antecipou obras 
como a construção de dois troços de auto-estrada e uma 
refinaria de petróleo.
Nos últimos anos, Portugal tem tentado captar o interesse 
destes países na área das energias renováveis, sobretudo 
na Argélia e Tunísia, sector em que nos últimos cinco 
anos Portugal teve um dos desenvolvimentos mais 
importantes. 
No Magrebe, Marrocos é o país com o qual Portugal tem 
uma relação política mais especial e próxima. A base geral 
do relacionamento entre os dois Estados é conferida pelo 
Tratado de Boa Vizinhança e de Cooperação de 1994. 
Este cria um quadro legal para uma cooperação ampla e 
fornece as bases para o diálogo e cooperação global. As 
cimeiras têm mantido a periodicidade e vão já na sua XI 
edição. A nível comercial, Portugal tem uma balança que 
lhe é favorável: em 2009, exportou para  Marrocos 197,8 
milhões de euros, importando 52,6 milhões. Entre 1999 
e 2003, Portugal foi o primeiro investidor em Marrocos, 
posição que perdeu a parir de 2003.
A Tunísia é o outro país com quem Portugal tem uma 
balança comercial positiva. As exportações atingiram em 
2009 um total de 116,4 milhões de euros e as importações 
19,1 milhões. Portugal é, presentemente, o quarto maior 
investidor no país (excluindo o sector da energia). Há 
ainda potencial para aumentar as trocas comerciais.
A Argélia reveste-se para o nosso país de importância 
estratégica, pois dela provém 40% do gás natural que 
consumimos. Em termos de relações económicas, em 2009, 
Portugal importou da Argélia, 274,9 milhões de euros e 
exportou 197,4 milhões, com o gás a representar cerca de 
97% das compras portuguesas. É um dos países para onde 
as nossas exportações mais aumentaram nos últimos anos 
e oferece grandes potencialidades devido ao robusto 
crescimento da economia argelina, induzido sobretudo 
pelo comportamento favorável do mercado de produtos 
petrolíferos e pelas políticas de abertura económica e 
modernização implantadas.3

A Líbia é o segundo maior fornecedor de crude a Portugal. 
As empresas portuguesas estão muito interessadas no 
mercado líbio, nomeadamente no sector dos cimentos, 
petróleo e também da construção civil.
Das negociações económicas entre Portugal e Líbia, cons-
ta a venda de computadores Magalhães; aprofundamento 
dos negócios de manutenção aeronáutica das OGMA; 
negócio da finalização da compra de uma participação 
de 40 por cento no capital social do Aman Bank for 
Commerce and Investment Stock Company, um banco 

privado pelo BES, bem como a parceria entre a portuguesa 
Cabelte e a Libyan Telecom. 
Embora recente, Portugal tem hoje uma relação política 
normalizada com a Líbia devido ao investimento 
diplomático feito nos últimos anos – como a abertura de 
uma embaixada e de uma delegação da AICEP. José 
Sócrates, que visitou a Líbia quatro vezes enquanto 
primeiro-ministro, descreveu-a como um parceiro 
estratégico de Portugal, afirmando que os investimentos 
naquele país eram importantes para equilibrar a balança 
comercial muito desfavorável a Portugal, devido às 
importações de petróleo. Neste quadro de relações, um 
factor importante foram as relações pessoais entre Sócrates 
e Kadhafi, que foram cimentadas aquando da realização 
da cimeira entre União Europeia e África, em Dezembro 
de 2007, em Lisboa.
De acordo com dados oficiais nacionais, desde 2007 
que Portugal tem duplicado sistematicamente as suas 
exportações para a Líbia, que atingiram os 34,5 mil 
milhões de euros em 2009, apesar da conjuntura de 
crise internacional. 
Nos últimos anos, e fruto de um grande esforço de 
desenvolvimento da Líbia no campo das infraestruturas, 
várias empresas portuguesas têm investido no país, descrito 
em 2010 pelo então Ministro da Economia, Manuel Pinho, 
como “um mercado excelente”. As relações comerciais têm 
evoluído, mas ainda não foram suficientes para vencer o 
défice comercial. Em 2009, Portugal importou 332,2 
milhões de euros e vendeu 35,4 milhões de euros, um valor 
baixo, no entanto, muito superior às vendas portuguesas 
em 2007, que não ultrapassaram os 500 mil euros.
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As revoluções árabes

O final do ano de 2010 foi marcado pelo explodir de uma 
revolução na Tunísia que levou, em inícios de 2011, ao 
derrube do regime. Desde então, vários países do Magrebe 
e Médio Oriente têm sofrido convulsões semelhantes. 
No Egipto, a revolta popular levou também à demissão do 
Presidente Mubarak. As revoltas continuam em países como 
o Íemen, Bahrein e a Líbia. Em Março, os tumultos na 
Líbia atingiram grandes proporções, levando a uma guerra 
civil entre o regime de Muammar Khaddafi e os revoltosos.

No dia 17 de Março, face à intensificação da repressão do 
regime sobre os revoltosos no leste do país, o Conselho de 
Segurança (CS) das Nações Unidas aprovou a imposição 
de uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia. A resolução 
contempla o recurso a “todas as medidas necessárias” para 
proteger a população civil contra as forças do líder líbio. A 
resolução deu lugar a uma intervenção militar que incluiu 
forças francesas, britânicas, americanas e de alguns Estados 
árabes. Portugal, que faz parte do Conselho de Segurança 
como membro não permanente, votou a favor da resolução, 
justificando a sua posição com a continuidade de ataques a 
civis pelo regime após a aprovação da resolução 1970 do 
CS. Portugal ficou de fora da intervenção militar na Líbia, 
mas poderá vir a participar na dimensão humanitária.
A intervenção militar para implementar uma zona de 
exclusão aérea e proteger a população civil não começou 
da melhor maneira. A operação foi decidida de forma 
demasiado intempestiva, deixando por esclarecer algumas 
questões de comando e controlo que acabaram por gerar 
atritos entre países membros da NATO. Alguns membros 
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desta coalition of the willing retiraram-se da operação nos 
primeiros dias. Os EUA tiveram desde o início uma postura 
cautelosa e nutrem dúvidas sobre a dimensão das 
operações militares a levar a cabo no âmbito do mandato 
conferido pelo CS. Alguns países europeus têm relutância 
em deixar-se arrastar para uma operação comandada pela 
França, país que foi o grande impulsionador da mesma. 
O âmbito das operações parece ter excedido o mandato 
conferido pela ONU para criar uma zona de exclusão 
aérea, indicando que a intenção da coligação é derrubar 
o regime e não apenas proteger a população líbia.
Deu-se início a uma operação muito complexa e de efeitos 
muito limitados para o confronto que ocorre no país. A 
operação pode levar a coligação a um beco sem saída, pois 
uma intervenção aérea pode não ser suficiente para 
remover Khaddafi do poder. Até hoje houve dois casos de 
implantação de zonas deste tipo: no norte do Iraque em 
1991, para proteger os Curdos dos ataques aéreos de 
Saddam Hussein, e nos anos 90 na Bósnia-Herzegovina. 
Este tipo de acção justifica-se se forem postas em prática 
outras medidas para derrubar um regime recalcitrante. Por 
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isso, para a maioria dos especialistas, faria mais sentido 
uma intervenção de tropas por terra para proteger os 
oposicionistas da acção das forças leais a Khaddafi e também 
para apoiar os esforços humanitários às pessoas refugiadas 
nas fronteiras do país. Ora, a resolução da ONU não 
permite uma operação terrestre, cenário que de resto não 
agrada aos EUA, devido à má experiência do Iraque e Afe-
ganistão na década passada e ao seu envolvimento militar 
ainda muito consistente neste último.
Esta intervenção poderá, aliás, ter um efeito desastroso 
que todos querem evitar: não conseguir retirar Khaddafi 
do poder, mas provocar uma cisão do país. De um lado, a 
parte ocidental controlada por Khaddafi; do outro, o 
território da Cirenaica nas mãos dos rebeldes. Nesse ce-
nário de vazio de poder, podem materializar-se os receios 
de uma “somalização” do país ou de penetração da al-Qaeda.

investido na região para salvaguardar estes fornecimentos 
estratégicos, assegurando, por outro lado, uma participação 
em economias de grande potencial;
O vector securitário – além de promover o investimento e 
contribuir para a estabilidade na região, Portugal tem também 
apoiado o processo de integração naquela zona, como a 
União do Magrebe Árabe e outras iniciativas multilaterais,
O vector humano/societal – o sucesso da relação e a 
prosperidade partilhada passa por reforçar o diálogo e a 
aproximação entre os povos e encontrar respostas comuns 
a problemas que afectam, directa ou indirectamente, 
os países europeus, especialmente aqueles que, como 
Portugal, têm a sua fronteira mais próxima no Magrebe.
As revoluções árabes levaram já a uma mudança de regime 
na Tunísia, país em que Portugal tinha apostado na 
intensificação das relações com o Magrebe, e a uma guerra 
ainda sem fim à vista na Líbia, onde a situação de empresas 
portuguesas que para lá exportam é muito preocupante. 
Em Janeiro já se começou a verificar uma diminuição das 
exportações que será acompanhada por um decréscimo 
muito grande das exportações e do investimento. Antes 
dos conflitos, havia seis empresas a trabalhar na Líbia que 
tiveram de suspender todas as operações. Estas empresas 
estão agora paradas, mas continuam expectantes em relação 
ao futuro. Estas revoltas no Norte de África preocupam 
também empresas portugueses que têm enormes 
investimentos na zona do Magrebe, para onde, segundo o 
Presidente da AICEP, Portugal exporta cerca de mil milhões 
de euros. É provável que os acontecimentos recentes 
ponham em questão grande parte deste investimento.

Agradece-se o contributo para este artigo de Francisco Melo, 
Mestrando em RI na Universidade do Minho.
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Conclusão

Pode-se falar de uma política externa portuguesa para o 
Magrebe, na medida em que há um padrão intensificado 
de relacionamento com os países dessa zona geográfica. 
Após uma fase inicial de institucionalização das relações 
bilaterais, Portugal está agora no processo de consolidação 
dessas relações por meio de acções concretas.4 Os 
responsáveis políticos lusos têm apostado nesta “nova 
prioridade”, a qual finalmente ultrapassa o plano 
meramente retórico.
Além de contribuírem para o adensamento e 
aprofundamento das relações luso-magrebinas ao nível 
bilateral, estas contribuem para aumentar o seu peso e 
cultivar a imagem de Portugal junto destes países, além de 
ganhar prestígio nos fora multilaterais em que participa. 
Podemos, portanto, de forma breve, resumir a coopera-
ção portuguesa em três grandes áreas:
O vector económico/energético – face à sua dependência 
energética em relação aos países magrebinos, Portugal tem 
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Integrada na “Semana Evocativa do Esforço  
da Nação Portuguesa e das suas Forças 

Armadas na Guerra do Ultramar – 50º Aniversário 
do Início dos Acontecimentos”, teve lugar no 
Museu do Combatente, no Forte do Bom Sucesso, 
no passado dia 11 de Fevereiro, com a presença 
do Ministro da Defesa Nacional, a inauguração 

Integrado no Plano de Actividades da nossa Associação,  
decorreu no passado dia 7 de Fevereiro, na Messe de 

Oficiais da Força Aérea, mais um Jantar-Debate, este 
subordinado ao tema O Desafio do Desenvolvimento 
Sustentável da Economia Portuguesa, o qual teve como 
conferencista convidado o Governador do Banco de 
Portugal, Dr. Carlos Costa.
A importância e actualidade do tema, por um lado, e as altas 
qualificações e experiência profissional do orador, por outro, 
cedo suscitaram o interesse dos associados, que em grande 
número responderam ao desafio formulado pela Direcção. 
Com efeito, não obstante a amplitude da sala, a Direcção foi 
forçada ao constrangimento de cancelar as inscrições, por 
inexistência de lugares. A Presidente da Direcção abriu 
a sessão com palavras de saudação ao conferencista, ao 
moderador e, naturalmente, a todos os associados e 
acompanhantes presentes. 
A apresentação do orador foi feita pelo moderador da 
palestra, Dr. António Costa, Director do Diário Económico 
e Administrador da Ongoing, que, a par de algumas notas 
sobre o  extenso e brilhante curriculum do Governador do 

Banco de Portugal, salientou também as suas qualidades 
profissionais e humanas, naturalmente reflectidas na 
dinâmica que imprimiu ao funcionamento da instituição 
que superiormente dirige.
Usou, então, da palavra o conferencista.
Excelente comunicador, falando-nos de coisas complexas e 
densas numa linguagem fluente e simples, teve o condão 
de constantemente manter presos a nossa atenção e o nosso 
interesse. E no enlevo e entusiasmo das suas palavras, diante 
de nós foram desfiando dificuldades e desafios, projectos 
e fracassos, políticas erradas e suas consequências.
Falou-nos de temas que, pela sua importância e actualidade, 
eram só por si motivo para outro jantar-debate. Falou-nos 
da crise financeira, do subprime e das motivações que 
lhe estiveram subjacentes, bem como das gravosas 
consequências financeiras, económicas e sociais. 
Falou-nos do endividamento do País, das empresas e das 
famílias. Falou-nos de países trabalhadores, organizados e 
competitivos. Falou-nos do Estado Providência e da Europa 
solidária. Falou-nos da crise do desemprego e da 
inevitabilidade da cessação de muitos dos postos de trabalho 
em actividades mais tradicionais, a par das dificuldades de 
criação de novos empregos que satisfaçam as justas aspirações 
dos jovens desempregados, alguns deles altamente 
qualificados. Mas falou-nos também da vontade e das 
ambições colectivas de um Povo que, ancorado no seu 
passado e na sua História, acabará por ultrapassar estes 
tempos difíceis e por trilhar os caminhos do progresso. 
E se é verdade que a expectativa era grande, também não 
é menos verdade que esta foi largamente superada.
Terminada a parte expositiva, entrou-se no período de 
debate, vivo e animado, aproveitado pelos associados 
para formularem as suas questões, às quais o Senhor 
Governador, detalhada e abertamente, respondeu.
Infelizmente, o adiantado da hora não permitiu que todas 
as dúvidas fossem apresentadas.
Este foi, inquestionavelmente, um excelente jantar-debate.

de três exposições: Programa Afonso Henriques, As Três 
Frentes em África e A Guerra do Ultramar – 50 Anos Depois.
A AACDN fez-se representar pelo seu Vice-Presidente.
A semana evocativa foi preenchida com várias conferências, 
uma tertúlia e o lançamento do livro do Presidente da Liga 
dos Combatentes, General Chito Rodrigues, intitulado “Há 
sempre um vapor acostado ao cais”.

Jantar-Debate com o Governador do Banco de Portugal

Guerra do Ultramar – 50º Aniversário 
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Em  2 de Março, a Dra. Isabel Meirelles, Presidente  
da AACDN, acompanhada pelos seus vice-presidentes, 

Dr. Marques Fernando e Dra. Maria do Céu Madeira, 
deslocou-se ao CEMGFA com o fim de apresentar 
cumprimentos ao novo Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas, General Luís Araújo.
Este encontro, para além do carácter protocolar, levou 
a uma conversa plena de interesse, sobre assuntos da 
conjuntura actual, tendo sido um prazer falar com um 
General CEMGFA que é, também, Auditor e, portanto, 
conhecedor dos fins da Associação.
A Presidente da AACDN formulou votos dos maiores 
êxitos ao General Luís Araújo nestas novas altas funções, 
reiterando a disponibilidade da AACDN em cooperar 
com o General CEMGFA em tudo aquilo que este en-
tendesse por conveniente.

No passado dia 24 de Janeiro, a Presidente da  
AACDN, Dr.ª. Isabel Meirelles, acompanhada 

pelos seus Vice-Presidentes, deslocou-se ao Estado-Maior 
da Armada a fim de apresentar cumprimentos ao CEMA, 
Almirante Saldanha Lopes. 
O encontro, que não se limitou aos cumprimentos 
protocolares, foi amistoso e profícuo, pois o Almirante 
CEMA mostrou-se disponível para colaborar com a  
Associação, nomeadamente facultando aos seus 
associados a possibilidade de visitarem instalações e 
navios da Marinha.
A Presidente da AACDN formulou votos dos maiores 
êxitos ao Almirante Saldanha Lopes nestas novas altas 
funções.

Apresentação de cumprimentos ao General CEMGFA

AACDN apresenta cumprimentos ao Almirante CEMA

Tenente-General Valença Pinto, 
Sócio Honorário da AACDN

Em reunião da Assembleia Geral da AACDN, que  
teve lugar no IDN na passado dia 24 de Janeiro, foi 

aprovada por unanimidade, a proposta da Direcção da 
Associação para que o Tenente-General Luís Vasco 
Valença Pinto, actual Chefe de Estado-maior das Forças 
Armadas, fosse nomeado Sócio Honorário da Associação 
de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional.
Nessa reunião, entre outros assuntos, a Presidente da 
Direcção expôs o Relatório de actividades relativo ao 
período de Março a Dezembro de 2010, salientando as 
acções empreendidas para o reconhecimento e prestígio 
da Associação.
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Actualização de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional

No dia 8 de Fevereiro, deslocaram-se ao Instituto da  
Defesa Nacional, a Presidente e os vice-presidentes 

da Direcção, bem como os presidentes da Assembleia 
Geral e do Conselho Fiscal, a fim de apresentarem a 
Associação aos Auditores que frequentam o Curso de 
Defesa Nacional de 2010/11.
O Presidente da Assembleia Geral, Major-General 
Mariz Fernandes, dirigiu algumas palavras de saudação 
aos novos Auditores, anunciou o propósito da visita 
e introduziu de imediato a Presidente da Direcção, 
dando-lhe a palavra.
A Dra. Isabel Meirelles historiou o aparecimento da 
Associação, fez um resumo da sua finalidade e dos 
seus objectivos, bem como das principais actividades 

Apresentação da AACDN aos novos Auditores

conduzidas por esta Direcção durante o ano de 2010. 
Terminou a sua exposição com um diaporama ilustrativo 
das referidas actividades e exortou os auditores a 
inscreverem-se como sócios.
O Presidente do Conselho Fiscal, Dr. José Monteiro, 
tomou em seguida a palavra, fazendo notar o dever 
moral dos Auditores corresponderem ao investimento 
feito pelo Estado na sua formação, continuando a 
interessarem-se pelos assuntos da Defesa, bem como 
as vantagens que poderão retirar da sua adesão à 
Associação, como fonte de informação e de convívio.
A sessão foi seguida de um almoço gentilmente oferecido 
pelo Director do IDN, no qual antigos e novos Auditores 
tiveram oportunidade de contactar e trocar impressões.

Teve início no passado dia 14  
de Fevereiro, no Instituto de 

Defesa Nacional, um curso de 
actualização para antigos Auditores 
dos Cursos de Defesa Nacional. 
Trata-se de uma iniciativa conjunta 
da AACDN e do IDN, que, pela 
sua relevância, contou com uma  
adesão maciça dos sócios da 
Associação.
Foram 61 os associados selec-
cionados para este curso.
Na abertura solene, onde usaram 
da palavra o Presidente do IDN, 

Major-General Rodrigues Viana, e a Presidente da 
AACDN, Dr.ª Isabel Meireles, foram evocados os 
objectivos comuns de contribuir para afirmar o apoio 
à formulação e desenvolvimento do pensamento 
estratégico nacional nos domínios relacionados com a 
Segurança e Defesa e de fomentar a elaboração e 
discussão de outras vertentes com ele relacionadas. A 
oportunidade e relevância da formação, face ao actual 
quadro de riscos, desafios e ameaças que assola o 
Mundo, constituiu o momento ideal para a frequência 
do curso, o qual contou com uma excelente plêiade de 
conferencistas.
Por tudo, esta foi uma iniciativa plena de sucesso.
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A convite do Instituto de Estudos Superiores Militares,  
IESM e da ESRI Portugal, o Vice-Presidente da 

AACDN, Dr. Marques Fernando, assistiu ao seminário 
dedicado ao tema “Potencialidade da Visão Unívoca no 
Reforço das Capacidades da Defesa e da Segurança”, que 
teve lugar no IESM, no passado dia 1 de Março. A Dr.ª 
Isabel Meirelles fez-se representar pelo seu Vice-Presidente.
Num cenário operacional, a possibilidade de uma Visão 
Unívoca da área de interesse, das condições do próprio 
teatro de operações, das condições envolventes, das 
condições ambientais e disposição de meios são cruciais 
para a determinação de eventuais vulnerabilidades.

A Delegação do Porto da AACDN promoveu no  
passado dia 7 de Janeiro uma sessão de homenagem 

ao recentemente falecido Prof. Doutor Ernâni Lopes, sócio 
honorário da Associação e Professor de muitos Auditores.
Foi convidado para fazer o elogio do homenageado o 
Tenente-General Garcia Leandro tendo, também, usado 
da palavra um membro da Delegação e a Presidente da 
AACDN, Dra Isabel Meirelles.
Foi descerrada uma foto do homenageado que ficará a 
perpetuar a sua memória na sala dos Auditores.
Na mesma ocasião procedeu-se à reabertura das instalações, 
após obras de remodelação e adaptação aos novos desafios 
que os dirigentes eleitos pretendem levar a cabo.
Estiveram presentes na cerimónia cerca de 50 Auditores, 
tendo a mesma terminado com um Porto de Honra.

A visita, organizada pela Direcção  
da AACDN em colaboração com 

a Câmara Municipal de Borba, 
iniciou-se com uma recepção no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.
Às boas-vindas dadas pelo Presidente 
da Câmara, Dr. Ângelo de Sá e 
nosso associado, e à intervenção da 
Presidente da AACDN, seguiu-se uma 
visita ao espaço do Balcão Único do 
Município.
A visita guiada à unidade percorreu o casco histórico, 
passando pelo cine-teatro, onde foi tirada a fotografia 
de grupo.
O Palacete dos Melos, a Igreja do Convento das Servas 
e a Igreja do Senhor Jesus dos Aflitos foram motivos 
dignos de registo.
O almoço, gentilmente oferecido pela Câmara Municipal 
de Borba, teve lugar no restaurante A Nora, no moderno 
Pavilhão de Eventos de Borba, local da realização da Festa 

Homenagem ao Prof. Doutor Ernâni Lopes

Tal Visão Unívoca dá-se mercê dos Sistemas de Informação 
Geográfica e garante um panorama operacional comum 
consubstanciado num comando operacional conjunto.
Assim, o poder da Visão Unívoca na Potenciação das 
capacidades de Geointelligence, na Integração de Informação 
METOC, na luta Contra a Pirataria e no Controlo de Meios 
Não Tripulados e, ainda, no Reforço da Relação entre a 
Sociedade Civil e as Forças de Segurança, ou nas Operações 
das Forças Armadas, foi muito bem exposto por oradores, 
como  é o caso dos Engenheiros Francisco Nobre, Vítor 
Carvalho e Nuno Figueiredo, do Capitão de Fragata Bessa 
Pacheco e do Coronel Fernando Soares.

da Vinha e do Vinho - motivo gerador desta agradável 
visita.

Seminário sobre Visão Unívoca

Grupo de Auditores visita Borba
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Nos termos conjugados dos artigos 19º e 24º dos Estatutos, 
a Direcção da AACDN submeteu à apreciação da 
Assembleia Geral, para ratificação, a admissão dos 
seguintes novos associados:

972/94 - Dr. Manuel de Novaes Cabral
973/03 - Dr. Jorge António Tomé Fiens
974/10 - Prof. Doutor Eurico José Gomes Dias
975/10 - Arqtª. Lisete Rodrigues Vieira Pinto
976/10 - Cor. Dr.  João Amorim Esteves
977/10 - Cor. Vitor Manuel Gil Prata
978/10 - Drª. Maria Altina da Silva Rento
979/10 - TCor. José Eusébio P. Barata Cordeiro de Araújo
980/10 - Cor. José Augusto de Salles Pimentel Furtado

981/04 - Dr. Augusto de Albuquerque de Athayde
982/98 - Dr. Marcos Perestrello
983/10 - Cor. Jorge Paulo do Sêrro Mendes dos Prazeres
984/10 - Drª. Lénia Godinho Lopes
985/10 - Cor. Francisco Xavier Ferreira de Sousa
986/95 - Dr. Manuel José Rafael de Jesus Alves
987/10 - Mestre Carla Isabel Patrício Fernandes
988/10 - Adriano Braga da Cruz Azeredo
989/08 - Cor. Joaquim de Sousa Pereira Leitão
990/10 - Dr. Franquelim Fernando Garcia Alves
991/10 - Profª. Doutora Dárida Maria Fernandes
992/06 - Drª. Fátima Faria 
993/94 - Drª. Maria Otília Gomes da Costa Novais
994/08 - Prof. Doutor Manuel Ressurreição Cordeiro

Cumprindo objectivos da AACDN…

Um Sócio Honorário, o Tenente-General Garcia Leandro, um Sócio Ordinário, o Coronel José Geraldo, e um 
ex-combatente, o Coronel José de Moura Calheiros deram à estampa estas três obras distintas, que dão a conhecer 
momentos e factos relevantes da nossa História de Portugal.

Novos Sócios
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19
Março

Integrada nos Sábados Culturais da AACDN, realizou- 
se, no passado dia 19 de Março, uma visita ao Centro 

de Investigação Champalimaud, em Belém.
Acompanhou-nos nesta visita a Dra. Maria João Villas-Boas, 
que nos orientou pela entrada principal do edifício, que dá 
acesso a um jardim tropical de grandes dimensões, coberto 
por uma pérgula, onde pudemos observar as mais variadas 
espécies, oriundas dos quatro cantos do mundo, e ouvir as 
primeiras referências ao arquitecto Charles Correa, que 
idealizou este magnífico espaço, num claro tributo a Portugal.
A magnificência do jardim, a transparência e a luz faziam-nos 
antever uma extraordinária obra de arquitectura.
Admirando a coragem de Vasco da Gama e dos navegadores 
portugueses “…em avançar por aquele braço de mar, dobrar 
o cabo e mergulhar no oceano desconhecido que se estendia 
á sua frente…” este arquitecto indiano, de origem goesa, de-
senhou três volumes de edificação com uma área comum.
A este majestoso projecto de arquitectura, associou-se 
um vasto grupo de consultores especializados, que 
interpretaram magistralmente as exigências de médicos, 

investigadores e pacientes.
O Centro, constituído por dois edifícios dispostos de forma 
a promover um espaço a céu aberto, concretiza o objectivo 
da Fundação de promover a investigação científica 
multidisciplinar e de referência no campo da biomedecina.
Assenta num modelo de investigação translacional, que 
permite a ligação entre a investigação básica e a investigação 
clínica, e traduz as descobertas científicas em melhoria na 
prestação de cuidados de saúde e na adopção de melhores 
práticas ao serviço da comunidade, em duas áreas de acção: 
Neurociências e Oncologia.
Percorremos o edifício A, com os dois pisos dedicados aos 
centros de diagnóstico e de tratamento (Imagiologia, Medicina 
Nuclear, Oncologia Clínica, Radioterapia) e aos laboratórios 
de investigação.
Os laboratórios e os gabinetes abrem-se para o jardim tropical, 
de molde a facilitar a interacção entre profissionais e pacientes 
e absorvem os vários elementos, ar, água, céu e floresta 
tropical, usados como terapias, num conceito de globalidade 
e harmonia ao serviço da investigação.

Visita ao Centro de Investigação Champalimaud
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No piso 2 visitámos o Laboratório de Neurociências, 
que incorpora um conceito diferente e único no âmbito 
da investigação em Portugal, espaço direccionado para a 
articulação entre o investigador principal e o seu grupo de 
15 investigadores agregados.
Este espaço construído de raiz, com uma esplêndida vista 
para o rio, confere-lhe uma localização privilegiada, muito 
especial para jovens investigadores e, esperamos nós, que 
muito motivadora …
De seguida, pudemos observar o Open Lab, com capacidade 
para 200 profissionais, funcionando em turnos, 24/24 horas, 
e que reflecte toda a modernidade, quer na tipologia 
de equipamentos muito sofisticados, ainda em fase de 
calibragem, quer nas cores vivas em oposição ao cinzento 
claro e às cores fluidas utilizadas nas salas de tratamento da 
Clínica de Ambulatório, dada a especial sensibilidade dos 
doentes oncológicos, que ali irão ocorrer.
Percorremos o edifíco, ouvindo as explicações entusiasmadas 
da Dra. Maria João, e surpreendemo-nos, a cada passo, 
com conceitos como “intimidade entre quem investiga e o 
doente”, “empatia do paciente com o investigador,” “ciência 
com serenidade”, etc., etc..
Claramente um espaço pensado para pessoas com muito 
sofrimento.
Constatámos, ainda, que a Fundação se propõe disponibilizar 
recursos para combater as listas de espera de consultas 
e tratamentos de oncologia, através de celebração de 
protocolos com o Ministério da Saúde.
Permitimo-nos acrescentar uma breve nota para referenciar 
o C-TRACER -Champalimaud Translational Centre of 
Eye Research, numa parceria com o Instituto Prasad, na 
Índia, que antecipou o início da actividade da Fundação e 
que contribui para a prevenção e erradicação de doenças 
da visão nos países de Língua Portuguesa e Índia, numa 

homenagem ao fundador, António de Champalimaud.
A tudo isto acresce uma outra nota, dedicada à exposição 
itinerante designada por Champimóvel, que permitirá 
às crianças da Península Ibérica uma experiência única, 
no contacto com a ciência, através de uma excursão 
tridimensional e interactiva pelo corpo humano.
Foi-nos referenciado, também, que a Fundação conta 
com personalidades de reconhecido prestígio e mérito 
científico, entre as quais se destacam no Conselho de 
Curadores, Fernando Henriques Cardoso, Simone Veil 
e António Damásio.
Ao atravessar a ponte em vidro, que liga o edifício A ao 
edífico B, constituído pelo auditório, área de exibições, 
administração e restaurante, não podemos deixar de nos 
surpreender, mais uma vez, com a grandiosidade deste 
projecto minimalista em vidro e pedra de lioz.
A finalizar a visita, avistámos ao cimo da rampa duas 
esculturas monolíticas de pedra, que consubstanciam os 
marcos entre o conhecido e o desconhecido e se perdem 
num espelho de água, que se funde com o rio e este com 
o oceano, o que nos permite, imaginariamente, partir à 
descoberta de um objecto misterioso … a carapaça de uma 
tartaruga? uma medusa? uma ilha exótica?
Deixemos os Auditores descobrirem nas próximas visitas …
No anfiteatro ao ar livre e como pano de fundo o Tejo, 
agradecemos a magnífica visita, que nos proporcionaram.
À fundação Champalimaud e à sua Presidente, Dra. Leonor 
Beleza, nossa associada, por esta admirável obra 
arquitectónica, que muito prestigia a cidade de Lisboa, e 
por este projecto de investigação, que nos orgulha, enquan-
to Portugueses,  obrigada! 

Maria do Céu Madeira
Vice-Presidente

Foto de Rui Ochôa
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Muitos continuam

a ser os Auditores

dos Cursos de Defesa Nacional que,

ao longo de mais de três décadas,

se notabilizaram

nas mais diversas áreas: nas Artes

ou nas Letras,

nas Ciências ou

na Educação, na Política ou na Guerra. 

Porque a sua acção

é digna de mérito,

vale a pena ficar

a conhecê-los... indiscriminadamente...

O Dr. Manuel José Rafael de Jesus Alves nasceu em Lisboa em 6 
de Março de 1949, num ano que ficou marcado pela criação da NATO, aliança da qual Portugal foi um dos doze 
membros fundadores.

Começou a sua actividade profissional em Abril de 1961, o ano de todos os acontecimentos (assalto ao Santa Maria, 
início da guerra em Angola, Golpe de Estado falhado do General Botelho Moniz, abandono, por Portugal, do forte 
de São João Baptista de Ajudá, início da construção do Muro de Berlim, desvio de um avião da TAP por elementos 
da Oposição ao Estado Novo, queda do Estado português da Índia e assalto ao quartel do RI3).

Tirou o Curso Geral de Comércio, nocturno, na antiga Escola Comercial Veiga Beirão, no coração do Chiado e, de 
Outubro de 1970 a Janeiro de 1974, prestou o serviço militar obrigatório no Exército (Beja-RI3, Leiria-RAL4,Trafaria-
BRT, e de novo Beja-RI3) tendo sido mobilizado para Angola (BCaç 3857) entre 1971 e 1974, que actuou no leste 
e no norte da colónia.

De regresso à Metrópole, e após completar o 3º ciclo liceal, ingressou na Faculdade de Direito de Lisboa onde tirou 
o respectivo curso, sempre como trabalhador-estudante. Nessa faculdade, e como monitor, deu aulas de Ciência 
Política. Entretanto, desde Janeiro de 1980, foi autarca numa Assembleia de Freguesia na cidade de Lisboa.

Em Janeiro de 1983 entrou na Magistratura do Ministério Público e exerceu funções nas comarcas de Mação, Alcácer 
do Sal, Faro, Lisboa e Cascais. Pelo meio, foi Director-Geral e de Pessoal numa multinacional do ramo agro-alimentar 
e advogado.

Entre 1997 e 1999, e sendo ministros António Vitorino, Veiga Simão e Jaime Gama, exerceu o cargo de Subdirector-
Geral de Pessoal na DGP do Ministério da Defesa.

Fez uma pós-graduação em Direito na Universidade Lusíada, em Lisboa.

Frequentou o Curso de Medicina Legal e os mestrados em Estratégia e em Relações Internacionais (ISCSP e 
Universidade Lusíada) para lá de dezenas de conferências, seminários, mesas redondas e cursos ligados às áreas da 
Justiça, Economia, Geoestratégia, Relações Internacionais e Transportes.

É auditor do CDN95 e durante o mesmo visitou as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e a Grécia.

O seu interesse pela actividade militar ao vivo levou-o, a convite dos respectivos Chefes de Estado-Maior, a voar, em 
formação de combate, num “Fiat G-91R/4”, a mergulhar durante quatro horas no submarino “Albacora” e a assistir a 
vários exercícios militares que tiveram lugar no Campo Militar de Santa Margarida.

Escreveu para várias revistas militares (Baluarte, Jornal do Exército e Revista da Armada) e participou no livro “Israel 
Ontem e Hoje”.

Jubilado desde 2003, dedica-se ao estudo de questões ligadas à Defesa e Segurança, Médio e Extremo-Oriente, 
Forças Armadas (tipos de armas, efectivos, conceitos e operações no terreno), Indústrias de Defesa e Estado Novo 
(na sua vertente militar).

Tem dado conferências sobre as questões que investiga.

Como Associado da AACDN tem o n.º 986/95. 



 Cidadania e Defesa Boletim Informativo da AACDN
31



Visite o nosso site em:
www.aacdn.pt

Consulte o nosso Blog através de:
http://aacdn-aacdn.blogspot.com 

Tenha acesso ao Facebook:
http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000410894�17#!/

profile.php?id= 1000010306�089&v=info&ref=ts

Visite-nos em:
Praça do Príncipe Real, �3 - r/c Dtº, 1�50-184 Lisboa

Telefone: 00351 �1 346 5888




