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Editorial
O Presidente da Direcção
Frutuoso Pires Mateus
Tenente-General
Sócio n.º 186

“Tenho uma Bandeira entregue à minha defesa.
Não tombará no solo por cansaço ou por descuido das minhas mãos”.

J. D’Almeida

O FUTURO É, TERÁ DE SER (sempre) PORTUGAL!

Caros Colegas Auditores dos Cursos de Defesa 
Nacional, este será o último Boletim – CIDA-
DANIA E DEFESA – da nossa responsabili-

dade, pois com as eleições a realizar em 20 de Fevereiro 
terminará o mandato da actual Direcção.
Procurámos cumprir com o nosso dever superando as 
dificuldades e ultrapassando os obstáculos que foram 
surgindo.
Para tal, AGIR foi o “mote” e a ÉTICA a atitude.
Vaidade ou complexo de superioridade se por acaso 
alguém notou no nosso trabalho, pela AACDN, seja 
entendido que o sabor das coisas, por vezes difíceis e 
mal entendidas, é o mel mais doce que podemos expe-
rimentar. E o trabalho na e pela nossa AACDN valeu a 
pena.
Passar a “vida” a trabalhar é saber que a “vida” é mais 
importante, todavia sentir é mais importante, ser cordial 
é mais importante, ser útil é mais importante do que a 
minha “vida”…
Mas… nenhuma associação ou organização ou insti-
tuição como a nossa AACDN sobrevive com colabora-
dores pouco empenhados ou indiferentes. Por isso será 
justo, por ser verdade, dizer que como Presidente tive a 
colaboração efectiva e activa dos “meus” Vice-Presi-
dentes, Tesoureiro, Secretário e alguns Vogais; e 
também o apoio e a notável acção dos Presidentes das 
Delegações Regionais. O pluralismo e a partilha de 
ideias e normas de agir colmataram o vazio e evitaram a 
ausência e a apatia.

As organizações nem sempre conseguem ser mais  
ricas do que a soma dos indivíduos, mas a AACDN é. 
Por isso é uma INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA!
Caberá aqui dizer que a Edição do nosso Boletim teve 
(sempre) da Doutora Carla Fernandes trabalho e 
vontade de bem-fazer, aliando a firmeza à competência 
e ao querer a tenacidade.
Mas… no Secretariado, a Sra. D. Albertina Alves no 
exercício das suas funções para além da lhaneza no 
trato, marcou o seu dia-a-dia com prontidão, lealdade e 
honestidade, servindo a AACDN.
Caros Auditores, durante este tempo procurámos 
SERVIR a AACDN marchando com a missão e o 
querer à frente, a coragem à esquerda e a disciplina à 
direita, apoiados pela verdade e transparência, pela 
seriedade e honradez. À manipulação opusemos a 
rebeldia agindo com ética e sendo diligentes.
A “vida”, quando a prezamos, é feita de projectos que 
prosseguimos sempre com o cuidado de não os comprar 
pela lógica do facilitismo nem da satisfação imediata, 
mas com a força interior que nos move para SERVIR 
bem… olhando para PORTUGAL e dignificar a nossa 
PÁTRIA.
Será bom que nós, Auditores dos Cursos de Defesa 
Nacional, estejamos unidos e em apoio mútuo com o 
sentimento de partilha, cultivando a esperança e com fé 
no Futuro.
O FUTURO É, TERÁ DE SER (sempre) PORTU- 
GAL! 
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A ATIvIDADE DE INTELIGêNCIA, EM NívEL ESTRATéGICO, UMA PROPOSTA PARA O BRASIL

1. Introdução

“O Serviço de Inteligência é o escudo invisível 
da Pátria e da Nação”.

Professor Raimundo Teixeira de Araújo 

O propósito da presente trabalho é o de mostrar a 
importância da Atividade de Inteligência, em nível estra-
tégico, como instrumento de assessoria e apoio às deci-

A atividade de 
Inteligência, em 
nível estratégico, 
uma proposta para 
o Brasil 

sões de Estado e o de apresentar algumas sugestões para 
o incremento dessa Atividade no Brasil.
Realizando uma breve retrospectiva histórica dessa 
Atividade pode-se afirmar que ela é tão antiga quanto à 
própria humanidade, isto porque a busca pelo conheci-
mento é inerente ao ser humano.
Inicialmente, seu campo de ação se restringia tão 
somente ao ambiente militar. Os líderes guerreiros dos 
povos em luta lançavam mão de pessoas que, infiltradas 
nas hostes inimigas, enviavam informes aos seus chefes. 
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Aquele que obtivesse os melhores conhecimentos 
sobre o adversário, entrava em combate com nítida 
vantagem.
No início do século XX, alguns países já possuíam 
Serviços de Inteligência estruturados, sendo que na 
Primeira Guerra Mundial ela papel destacado. Entre-
tanto, foi durante a Segunda Guerra Mundial que a Inte-
ligência se consolidou de forma ampla e decisiva, com a 
criação e aperfeiçoamento de vários Serviços e o desen-
volvimento de novas técnicas.
Ao final da Segunda Guerra, no período que se conven-
cionou chamar de “Guerra Fria”, onde os países do 
Ocidente se uniram para fazer frente ao expansionismo 
da União Soviética. Mais uma vez, a Atividade de Inteli-
gência teve papel destacado trabalhando em termos de 
ameaça a um eventual conflito, sendo que sua concepção 
passou a ser predominantemente voltada para os 
aspectos político-ideológicos e militares.
O colapso da União Soviética ocorrido em 1991 e o 
conseqüente fim da bipolaridade, ambiente onde predo-
minava a estratégia da contenção, cedeu lugar a um 
panorama difuso com indefinições dos pólos de poder 
absoluto. Dentro dessa nova concepção, a Inteligência 
foi redirecionada, passando a acompanhar áreas especí-
ficas das quais se destacam:
–  o Terrorismo Internacional; 
–  o Narcotráfico e outros crimes estruturados;
–  a Fabricação e controle de armas de destruição 

massiva;
–  a Espionagem, com ênfase às áreas de ciência e tecno-

logia; e
–  o Desenvolvimento de tecnologias de uso dual. 
Nos dias de hoje, é tal a complexidade das decisões a 
serem tomadas, que nenhuma nação pode prescindir de 
conhecimentos oportunos e exatos. 
O Brasil, por sua extensão territorial e potencialidades, 
vem se destacando, cada vez mais, no cenário interna-
cional. Assim, ele necessita de um sistema de Inteli-
gência capaz de assessorar corretamente todas as ações 
de Estado no âmbito internacional e detetar os eventuais 
óbices que se contraponham à consecução dos seus 
objetivos nacionais.

2.  Fundamentos da atividade de 
Inteligência

“Não se deve confundir doutrina  
com doutrinação.

A doutrinação ganhou sentido pejorativo,
como contrafação da própria doutrina.”

Escola Superior de Guerra (ESG)

Para que seja mais fácil ao leitor uma melhor compre-
ensão de como atuam os Serviços de Inteligência, torna- 
-se necessária uma breve abordagem dos fundamentos 
doutrinários que norteiam essa Atividade.

A Atividade de Inteligência é definida como o exercício 
sistemático de ações especializadas, orientadas para a 
produção e difusão de conhecimentos, tendo em vista 
assessorar as autoridades governamentais, nos respec-
tivos níveis e áreas de atribuição, para o planejamento, 
execução e acompanhamento das políticas de estado. 
Ela engloba, também a salvaguarda de dados, conheci-
mentos, áreas, pessoas e meios de interesse da socie-
dade e do Estado1.
A partir desta definição, verifica-se que a Atividade de 
Inteligência caracteriza-se por ser de natureza perma-
nente, pois se configura como um instrumento do 
Estado à disposição de sucessivos governos para execu-
tarem a tarefa de assessoramento dos seus atos decisó-
rios, especificamente nos assuntos relacionados à defesa 
das instituições e interesses nacionais. A atividade de 
Inteligência está vinculada à existência do próprio 
Estado e de suas instituições permanentes, transcen-
dendo, assim, no tempo, aos governos que se sucedem.
Para consecução de seus objetivos, a Atividade de Inteli-
gência desmembra-se em dois segmentos ou ramos que 
podem ser definidos como:
Segmento de Inteligência – Aquele voltado, especifi-
camente, para a produção do conhecimento, utilizando- 
-se de uma metodologia própria e de técnicas acessórias 
permitindo, assim, o afastamento de práticas meramente 
intuitivas ou adoção de procedimentos sem uma orien-
tação racional.
Segmento de Contra-Inteligência – Aquele que obje-
tiva prevenir, detetar, obstruir e neutralizar a Inteligência 
adversa e as ações de qualquer natureza que ameacem à 
salvaguarda de dados, conhecimentos, áreas, pessoas e 
meios de interesse da segurança da sociedade e do 
estado.
É também importante definir o que é um Sistema de 
Inteligência e quais as suas principais características. 
Ele é conceituado como um conjunto de órgãos em 
contínua interação, compondo uma estrutura organi-
zada, que tem por finalidade exercitar a Atividade de 
Inteligência2.
Um sistema de Inteligência deve possuir as seguintes 
características:
–  legitimidade, legalidade e controles (interno e externo);
–  coordenação centralizada no mais alto nível;
–  existência de uma doutrina única;
–  ampla capacidade de busca de conhecimentos, abran-

gendo os campos Interno e Externo; e
–  capacidade de proteção dos conhecimentos produ-

zidos pelo sistema.
Finalmente, apresentamos duas definições sobre o que 
se entende por Inteligência Estratégica. Ela foi definida 
por Sherman Kent3 como: “A busca de conhecimentos 
sobre os quais as relações exteriores do nosso país 
devem basear-se na paz e na guerra.” 
Washington Platt4 também definiu Inteligência Estraté-
gica como: “O conhecimento referente às possibili-
dades, vulnerabilidades e linhas de ação prováveis das 
nações estrangeiras.” 
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Assim, podemos concluir que a Atividade de Inteli-
gência, em nível estratégico, é voltada, primordialmente, 
para o Campo Externo.

3.  A evolução histórica da atividade 
de Inteligência no Brasil

“A história é a testemunha do passado,  
luz da verdade, vida da memória,  

mestra da vida, anunciadora  
dos tempos antigos.”

Cícero

a) Os primórdios

“Voar com o pensamento a toda a parte. Adivinhar 
perigos e evitá-los. Entender os inimigos e enganá-los” 5. 
Estas frases poderiam muito bem se encaixar perfeita-
mente em um livro de Sun Tzu ou até mesmo em um 
manual de Inteligência6. Entretanto, elas foram escritas 
por Luís Vaz de Camões em seu épico, Os Lusíadas. 
Isso mostra a que nossos descobridores possuíam uma 
boa percepção estratégica, preocupando-se com os 
levantamentos de área, as ações de espionagem, a 
proteção dos conhecimentos sensíveis e outros procedi-
mentos típicos da Atividade de Inteligência. 
Como exemplo, destacamos a figura de um dos mais 
famosos espiões da corte portuguesa, o escudeiro Pêro 
de Covilhã – “o espião intrépido”. Nascido em uma vila 
da Beira, ele tinha uma característica singular: a facili-
dade em assimilar idiomas estrangeiros, especialmente o 
árabe. Em 1487, por ordem do Rei D. João II, Covilhã7 
realizou uma longa expedição passando pelo Oriente 
Médio, pela Ásia e Norte da África, finalizando no Egito 
em 1491. De lá, por intermédio de um emissário da 
corte, ele enviou um extenso e pormenorizado relato ao 
Rei. Esse documento era um levantamento pormenori-
zado e iria servir, decisivamente, sobre a rota a ser 
adotada pelo navegador Vasco da Gama que descobriu 
o caminho marítimo para as Índias (1497-1499). Assim, 
Vasco da Gama não perdeu tempo em passar em pontos 
inúteis nas costas da África e da Ásia.

Naquela época, alguns temas ligados às grandes navega-
ções eram revestidos de absoluto sigilo na corte portu-
guesa. Eram considerados estratégicos e patrimônio 
secreto do Estado: os roteiros de viagem, os mapas e 
cartas de navegação, os livros de bordo, as relações de 
escrivães e até as plantas de construção de caravelas.
No Brasil, existem registros sobre o emprego de ativi-
dades secretas e emprego de espiões desde o tempo do 
Brasil Colônia, quando Alexandre Gusmão8 tomou 
parte na negociação da questão das fronteiras estabele-
cidas pelo Tratado de Tordesilhas. 
A primeira referência normativa sobre a proteção de 
material sigiloso data de 1859 e foi elaborada por ordem 
de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio 
Branco9, que editou o denominado Regulamento Para-
nhos10, definindo as atribuições do Diretor-Geral da 
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros.
Todavia, a concepção formal para o emprego integrado 
da Atividade de Inteligência só teve início já na Repú-
blica, durante o governo do presidente Washington Luis 
com a criação do Conselho de Defesa Nacional11. Esse 
Conselho conduzia o estudo e coordenação da produção 
de conhecimentos nas áreas econômica, militar e moral, 
relativas à defesa da Pátria, assuntos esses voltados para 
o Campo Interno.
Sua primeira reestruturação ocorreu em 193412, quando 
foram criadas a Comissão de Estudos da Defesa Nacio- 
nal, a Secretaria-Geral da Defesa Nacional e uma Seção 
de Defesa Nacional em cada ministério. No mesmo ano, 
já no governo de Getúlio Vargas o Conselho teve o seu 
nome alterado para Conselho Superior de Segurança 
Nacional, nome que seria novamente alterado em 1937, 
passando a se denominar, simplesmente, Conselho de 
Segurança Nacional. Durante todo esse período de exis-
tência a Atividade de Inteligência, sempre esteve voltada 
para questões de segurança e defesa interna.
Ao término da Segunda Guerra Mundial o país passou 
por profundas transformações tendo como resultado 
uma reestruturação na política da Segurança Nacional. 
Isso de certa forma ocorreu em razão das novas idéias 
trazidas pelos oficiais brasileiros que tomaram parte na 
Força Expedicionária Brasileira (FEB).
Assim, o Conselho de Segurança Nacional foi reformu-
lado, tendo sido criado o Serviço Federal de Informa-
ções e Contra-Informações (SFICI) que passaria a coor-
denar a atividade de Inteligência no Brasil13. Todavia, 
ele só foi realmente implantado em 1958, 12 anos 
depois de sua criação14. No mesmo ato foi também 
criada a Junta Coordenadora de Informações (JCI)15. O 
SFICI tinha quatro subseções: Exterior, Interior, Opera-
ções e Segurança Interna
Para suprir a falta de pessoal especializado para traba-
lhar no SFICI a Escola Superior de Guerra (ESG) 
realizou, em caráter experimental e nos mesmos moldes 
dos cursos regulares já existentes16, o seu primeiro Curso 
de Informações tornando-se, assim, o primeiro estabele-
cimento de ensino no Brasil a ministrar cursos na área 
de Inteligência.A partida de Vasco da Gama para a Índia em 1497

A ATIvIDADE DE INTELIGêNCIA, EM NívEL ESTRATéGICO, UMA PROPOSTA PARA O BRASIL
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b) O Serviço Nacional de Informações (SNI)

“O serviço de Inteligência é o apanágio dos 
nobres; se confiado a outros, desmorona.”

Coronel Walter Nicolai
Chefe do Serviço Secreto da Prússia

A criação do Serviço Nacional de informações (SNI)17 
ocorreu em 1964, durante o governo do presidente 
Humberto de Alencar Castello Branco, em um contexto 
conjuntural de grave conturbação da ordem pública e 
social com seus reflexos nas diversas expressões do 
Poder Nacional. Esse novo Serviço iria substituir o 
SFICI. O SNI passou a ser o órgão máximo de um 
sistema que se denominava Sistema Nacional de Infor-
mações (SISNI). Era formado pelos seguintes subsis-
temas:
–  Subsistema Setorial de Informações dos Ministérios 

Militares – SSIMM, composto pelos Serviços de Inte-
ligência Militares, Centro de Informações da Marinha 
(CIM), Centro de Informações do Exército (CIE) e 
Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica 
(CISA).

–  Subsistema Setorial de Informações dos Ministérios 
Civis – SSIMC, composto pelas Assessorias de Segu-
rança e Informações (ASI) e pelas Divisões de Segu-
rança e Informações (DSI) dos ministérios;

–  Subsistema Setorial de Informações Estratégico-Mili-
tares (SUSIEM) composto pelo Estado-Maior das 
Forças Armadas (EMFA); 

–  Subsistema Setorial de Informações do Exterior, órgão 
de Informações do Ministério das Relações Exte-
riores; e

–  Serviço de Informações do Ministério da Justiça 
formado pelo CI/DPF.

Além dos integrantes do SISNI, existiam as Comuni-
dades de Informações que eram compostas por todos os 
órgãos de Informações que trabalhavam em uma mesma 
área geográfica. A comunidade tinha uma composição 
variável e, normalmente, era formada pelas Segundas 
Seções dos comandos regionais das Forças Armadas, 
Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de 
Bombeiros. 
Em 1967, com o propósito de ajustar a política de sigilo 
das questões de Estado à nova realidade nacional, foi 
aprovado o Regulamento para Salvaguarda de Assuntos 
Sigilosos (RSAS)18 que viria substituir o Regulamento 
anterior que era de 194919. 
Em termos de pessoal o SNI contava em seu efetivo 
com militares da ativa e da reserva e por servidores civis 
do próprio quadro do órgão e por requisitados de outros 
órgãos governamentais. 
Logo foi sentida a necessidade de se melhor preparar 
recursos humanos para desempenhar essa tarefa que 
exigia muita técnica e especialização, bem como criar 
uma doutrina única para a Atividade. Assim, em 1971, 
foi criada a Escola Nacional de Informações (EsNI)20 
com diversos cursos na área de análise e operacional 

(Curso A – analista – nível superior, Curso B – analista 
nível-médio e Curso C – Operações de Informações). 
Esses cursos anteriormente eram realizados na Escola 
Superior de Guerra (ESG) – Curso de Informações, 
nível superior, e no Centro de Estudos de Pessoal 
(CEP), no Leme – para analistas – nível médio e área 
operacional.
Cabe ser ressaltado que no período de 1982-1989 
também funcionou na EsNI um curso de formação de 
Analista de Inteligência para o Campo Externo (CICE).
Além dos cursos, a EsNI também oferecia vários es- 
tágios de duração variável, nas áreas de operações, de 
análise, de Contra-Inteligência e na preparação de fun- 
cionários designados para missões no exterior, esse essen- 
cialmente voltado para a proteção dos conhecimentos 
sensíveis.
Os primeiros cursos e estágios só foram iniciados no 
ano de 1972.
Ainda dentro desse contexto também foi criado em 
1971 o primeiro Plano Nacional de Informações (PNI)21. 
Ele era o documento normativo da Atividade, distri-
buído a todos os organismos de cúpula dos subsiste- 
mas já mencionados, e regulava a produção, fluxo de 
informações, periodicidade e responsabilidades das agên- 
cias envolvidas. Em âmbito setorial, cada ministério pro- 
duzia um plano decorrente. Assim, fechava-se o ciclo  
de produção de conhecimentos. Alguns criticavam o 
PNI, pois o consideravam extenso e complexo. Mas o 
fato era que ele, mesmo com todos os defeitos, propi-
ciava um permanente fluxo de conhecimentos para o 
SNI e para seu usuário maior que era o Presidente da 
República. 
Paulatinamente, a qualidade dos cursos e estágios minis-
trados pela EsNI foi melhorando, havendo recebido um 
grande impulso no período do General Otávio Aguiar 
de Medeiros22. O fato é que ele havia sido Adido Militar 
em Israel (1973-1974) período em que ocorreu a 
“Guerra do Yon Kippur”, havendo colhido muitos ensi-
namentos sobre como a Inteligência de Israel atuou, 
tendo um papel fundamental na vitória. A idéia corrente 
era a de estruturar o SNI nos moldes dos serviços de 
Inteligência israelense e britânico (pequeno efetivo, 
pessoal altamente capacitado e treinado e com forte 
destaque para a área operacional). Isso de certa forma 
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tinha sentido, uma vez que o Brasil vivia um quadro de 
Guerra Revolucionária com subversão e terrorismo.
A EsNI era, também, responsável pela formulação 
difusão e atualização da doutrina de Informações. Era 
considerada de grande importância a existência de uma 
consistente unidade doutrinária entre os membros do 
SISNI. O primeiro manual de Informações denomi-
nado de M-0723 era composto de dois volumes. O 
primeiro tratava dos conceitos doutrinários básicos da 
Atividade enquanto o segundo, dedicava-se a metodo-
logia para a produção de conhecimentos (análise) e 
demais procedimentos. Essa doutrina também era 
adotada por todos os integrantes do SISNI.
Com o passar dos anos, a Escola foi mudando a sua 
concepção inicial e passou a dar mais ênfase à parte refe-
rente à análise dos conhecimentos, colocando questão 
da busca sigilosa de conhecimentos (parte operacional) 
em um segundo plano. Doutrinariamente, isso foi uma 
falha, uma vez que esses dois segmentos são igualmente 
importantes, pois se interligam e se complementam. 
Desde a sua criação, SNI realizava um rigoroso processo 
para admissão em seus quadros e nos curso e estágios 
ministrados pela EsNI. Posteriormente (na metade da 
década de oitenta) esses critérios foram abrandados. 
Surgiram, tanto na Escola quanto nas Agências Regio-
nais, pessoal sem a necessária qualificação para o serviço, 
fruto de um recrutamento e de uma seleção deficiente. 
Entretanto, em nosso entendimento, ocorreram três 
falhas que foram fulcrais para o desgaste do Serviço, e 
que contribuíram para a sua extinção. 
–  A primeira foi a de que, durante a década de oitenta, 

o SNI afastou-se da tarefa de assessoramento passando 
a participar, também, do processo decisório do 
governo. Isso desvirtuou a principal característica de 
um Serviço de Inteligência. 

–  A segunda foi a de que, devido às condições conjuntu-
rais do país, ele se fortaleceu muito no Campo Interno, 
ficando praticamente ausente no Campo Externo e na 
produção de conhecimentos estratégicos. Quando as 
questões internas foram resolvidas ou estavam sob 
controle, o Serviço não foi redirecionado para novas 
tarefas, dentre as quais uma maior projeção no exte-
rior, deixando as questões domésticas a cargo da 
Polícia Federal e de outros órgãos competentes. 

–  A terceira foi a de não haver preparado, de forma 
oportuna, os seus quadros civis para assumirem 
funções de direção e chefia dentro do Serviço. Essas 
eram, na maioria das vezes, privativas de militares 
(ativa ou reserva). Além de criar um sentimento de 
insatisfação e falta de um maior estímulo e responsabi-
lidade pelos funcionários civis, contribuiu para criar 
rivalidades internas. Esses funcionários civis eram 
orgânicos do Serviço, em sua grande maioria, exce-
lentes profissionais, quase todos ex-oficiais temporá-
rios do Exército (oficiais R/2) bastante dedicados e 
conhecedores da Atividade e que, mais tarde, após a 
extinção do Serviço iriam manter, a duras penas, todo 
acervo material até a criação de um substituto do SNI. 

Um mito que se instalou na sociedade e que contribuiu, 
também, para denegrir o nome do SNI foi o de que ele 
teria a tarefa de vetar candidatos a cargos públicos ou 
funções de confiança. O Serviço nunca vetou ninguém, 
até por que não tinha capacidade ou autoridade para 
fazer isso. O fato é que quando eram feitos levanta-
mentos sobre pessoas (um Levantamento de Dados 
Biográficos – LDB), muitas vezes, eram encontrados 
dados comprometedores sobre os candidatos aos cargos 
públicos. Isso era encaminhado à autoridade que dese-
java admitir essa pessoa. Por medo, fraqueza moral ou 
para evitar um mal estar, essa autoridade informava que 
o SNI havia vetado o nome do candidato. Havia também 
o caso de muitas autoridades e políticos quando não 
desejavam atender a pedidos de emprego ou de cargos, 
diziam que o nome do candidato havia sido vetado pelo 
SNI. Isso desgastou muito o nome da Instituição.
Finalmente um outro aspecto que, também, contribuiu 
para desgastar o Sistema de Inteligência foi o fato dos 
chefes das DSI/ASI, via de regra, não se reportavam 
diretamente aos seus ministros ou chefes dos órgãos a 
quem estavam subordinados24. O material produzido 
era encaminhado diretamente para o SNI, sem que 
essas autoridades tomassem conhecimento do assunto. 
Assim, o ministro ou chefe se sentiam desprestigiados e 
até desconfiados com a atuação de um setor dentro do 
seu próprio ministério que não trabalhava integrado.
A partir de 1985, com a transição para o regime civil 
(governo do presidente José Sarney) ocorreu o primeiro 
declínio da Atividade. Foi extinto o Plano Nacional  
de Informações e, em conseqüência desse fato, o SISNI 
foi se desagregando. Em 1988, a Secretaria-Geral do 
Conselho de Segurança Nacional (SG-CSN) foi transfor-
mada em Secretaria de Assessoramento da Defesa 
Nacional (SADEN)25, mantendo-a com a mesma finali-
dade do extinto Conselho, o assessoramento do Presi-
dente da República. O então Ministro–Chefe do Servi- 
ço General Ivan de Souza Mendes ainda tentou 
reestruturar o Serviço, para atender a nova situação 
brasileira26, mais era tarde. Em razão de um desentendi-
mento particular27 entre o então candidato Fernando 
Collor de Mello e o General Ivan de Souza Mendes, 
fato que teria desagradado o então candidato Collor e, 
assim, formulando uma promessa de campanha para 
extinguir o SNI. Fato que realmente ocorreu logo após a 
sua posse em 01/01/1990 no bojo de uma reforma 
administrativa28.

b) A inteligência do Brasil após a extinção do SNI

“Se alguém quiser reduzir o homem a nada,
basta dar ao seu trabalho o caráter  

de inutilidade.”
Fiodor Mikhailovitch Dostoievski

Com o fim do SNI, seu espólio material e pessoal passou 
por várias mãos. Primeiramente transformou-se em 
Departamento de Inteligência (DI) da Secretaria de 
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Assuntos Estratégicos (SAE)29 que foi, inicialmente, diri-
gida por um civil de nome Pedro Paulo Leone Ramos, 
amigo pessoal de Fernando Collor, sem a menor expe- 
riência no setor e a necessária qualificação para o 
sensível cargo. Diante dos fatos, os Serviços de Inteli-
gência militares se afastaram, passando a atuar sozinhos 
ou em fraca cooperação. Embora fizesse parte da recém 
criada SAE, a Atividade de Inteligência foi relegada a 
um segundo plano, deixando seus servidores sem uma 
orientação de trabalho, devido à falta de compreensão 
do que é a Atividade e da importância dessa ferramenta 
de assessoramento, na defesa do país e, especialmente, 
nas questões ligadas a política externa.
Em maio de 199430, nas dependências da Câmara dos 
Deputados, foi realizado um seminário cujo nome era 
“As Atividades de Inteligência em um Estado Democrá-
tico – Atualidade e Perspectivas”. Essa seria a primeira 
iniciativa concreta de se discutir a necessidade do país 
em possuir um serviço de Inteligência. Ele contou com 
a participação de políticos, membros do executivo, estu-
diosos do assunto e até de representantes diplomáticos 
de outros países. Foi quase unânime a opinião dos parti-
cipantes de que o Brasil possuía uma grande deficiência 
na área de Inteligência referente ao Campo Externo. Ela 
se devia a falta de projeção da Atividade e uma fraca 
atuação do setor diplomático na obtenção desses conhe-
cimentos. O pouco que era obtido do Campo Externo 
era por intermédio das Forças Armadas. A única voz 
destoante foi exatamente a do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE)31. O representante do MRE durante 
o seu pronunciamento mencionou que não era reco- 
nhecida como legítima e nem aceita a Atividade de Inte-
ligência no Campo Externo, especialmente atuando 
dentro de suas embaixadas, sob risco da perda da re- 
lação de confiança entre os Estados. Embora pouco de 
concreto tenha sido decidido nesse Seminário, ele foi 
extremamente importante, pois pela primeira vez, ficou 
patente que o Brasil deveria direcionar as ações de Inte-
ligência para o Campo Externo, embora não tivesse sido 
definido de como isso iria ocorrer. 
No governo do presidente Itamar Franco, os destinos da 
Atividade de Inteligência permaneceram incertos. Foi 
durante o governo do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que ela foi colocada sob a subordinação da 
então Casa Militar (hoje Gabinete de Segurança Institu-
cional – GSI) cujo chefe era o General Alberto Mendes 
Cardoso. Depois de muito esforço pessoal do General 
Cardoso, finalmente em dezembro de 1999, foi sancio-
nada a Lei que criou a Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN)32 e instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência 
(SISBIN). Ainda nesse mesmo ano, foi criado o Minis-
tério da Defesa33 alterando a estrutura de comando das 
Forças Armadas e criando, também, um novo sistema 
de Inteligência34 congregando os serviços de Inteligência 
militares. 
Apesar de esforços pessoais do General Cardoso em dar 
um impulso à Atividade, os danos irreparáveis sofridos 
ao longo de quase dez anos não permitiram que Ativi-

dade se reestruturasse, de modo a atender o Estado em 
todas as suas necessidades de conhecimentos de Inteli-
gência, especialmente, em nível estratégico.

4. Uma proposta para o Brasil

“É perdoável ser derrotado,  
mas nunca ser surpreendido.”

Frederico II Rei da Prússia

Dentro do contexto do presente trabalho, serão em 
seguida apresentadas algumas propostas para dar à Inte-
ligência do Brasil uma maior sinergia e amplitude em 
suas ações, fazendo com que ela se transforme em um 
verdadeiro instrumento de assessoria do Estado.
Assim, é sugerido, inicialmente, que seja criada uma 
Política Nacional de Inteligência que dê os parâmetros 
básicos para a Atividade e possibilite aos demais 
membros do Sistema elaborar suas políticas ou dire-
trizes específicas. Após a definição da Política de Inteli-
gência deveriam ser definidos os Objetivos de Inteli-
gência que, em última análise, seriam metas ou alvos a 
serem atingidos por todo o Sistema.
Ao fim desse processo, seria elaborado um Plano de 
Inteligência que desse uma dinâmica ao Sistema e per- 
mitisse um fluxo contínuo de conhecimentos35.
Outro aspecto que deverá ser decidido é a forma como 
o serviço de Inteligência deverá ser estruturado. Um 
sistema único (uma só agência – ABIN – responsável 
pelo acompanhamento dos campos Interno, Externo e 
Contra-Inteligência, como atualmente ocorre36) ou duas 
ou mais agências para atender as necessidades do país 
(uma agência voltada para o Campo Interno e Contra- 
-Inteligência, outra para o Campo Externo e, finalmente, 
uma terceira para a Inteligência Militar) Países como a 
Inglaterra, França, Israel e Alemanha possuem essa 
estrutura, com pequenas variações.
Os Estados Unidos da América, país de características 
sui generis, possui um dos maiores e mais complexos 
sistemas de Inteligência do mundo. Criado logo após a 
Segunda Guerra Mundial37 foi reformulado recente-
mente, fruto do ataque terrorista de 11 de setembro de 
2001. Possui um total de 16 agências, sendo que oito são 
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ligadas ao Departamento de Defesa38, sete ligadas a 
outros Departamentos39 e uma agência independente40. 
Todo esse sistema é coordenado pelo Diretor Central 
de Inteligência (DCI) que se reporta diretamente ao 
presidente da república.
O Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) existe 
desde 1999. Entretanto, sua própria regulamentação 
não é clara quanto à coordenação desse Sistema. É 
necessário que se defina objetivamente quem vai coor-
denar a atividade de Inteligência no país. 
Assim, para gerenciar o Sistema deveria ser criada uma 
Junta Coordenadora de Inteligência (JCI), que seria 
presidida pelo diretor-geral da ABIN. Ela se reuniria 
periodicamente com os chefes das demais agencias do 
Sistema e teria como atribuições: a revisão e atualização 
da Política Nacional de Inteligência, do Plano Nacional 
de Inteligência e da doutrina de Inteligência em vigor. 
Realizaria, também, a ligação entre os demais integrantes 
do SISBIN de forma a manter uma sinergia e uma cons-
tante troca de dados e conhecimentos entre seus compo-
nentes. 
O Diretor-Geral da ABIN deveria ter o seu status modi-
ficado, para que ele fique em condições de ter um acesso 
direto ao principal usuário da Atividade que é o Presi-
dente da República. Atualmente, todos os contatos do 
Diretor da ABIN são feitos por intermédio do Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) o que é 
doutrinariamente incorreto.
Outro aspecto importante é o trabalho de se restaurar a 
unidade doutrinária. Nas Forças Armadas, cada força 
singular possui a sua própria doutrina de Inteligência. A 
ABIN, o Departamento de Polícia Federal e as polícias 
(civis e militares dos Estados) possuem, também, suas 
próprias doutrinas e procedimentos. A falta de uma 
doutrina única torna praticamente impossível uma boa 
comunicação e coordenação entre os diversos inte-
grantes do SISBIN. Essa uniformização da doutrina 
poderá ser obtida com a elaboração de manuais de uso 
comum e o retorno dos cursos de Inteligência para a 
Escola de Inteligência da ABIN – EsINT que voltaria a 
ser o organismo de pesquisa e de difusão da doutrina de 
Inteligência no país.
A reativação plena da EsINT serviria, ainda, para 
melhorar o entendimento e diminuir o clima de descon-
fiança permanente existente entre os Serviços de Inteli-
gência Militares, os integrantes da ABIN e demais 
componentes do SISBIN.
No que concerne a parte de recrutamento de recursos 
humanos para a ABIN, sugere-se modificar o atual 
sistema de admissão feito, por intermédio de concurso 
público, com o nome dos aprovados divulgado no 
Diário Oficial da União. Ora, isso praticamente incapa-
cita o novo funcionário da ABIN em atuar de forma 
sigilosa, antes que ele inicie a sua carreira, especialmente 
no Campo Externo. Torna, também, o Serviço vulne-
rável às infiltrações e impede o rápido afastamento de 
servidores que não preencham mais os requisitos de 
lealdade e confiança. Penso que o melhor meio de se 

admitir pessoal no sistema ainda seja por intermédio de 
requisições. 
O Brasil, país de dimensões continentais, surge como 
uma potência emergente, cada vez mais atuante no 
cenário internacional. Assim sendo, necessita de uma 
estrutura de Inteligência, em nível Estratégico, que seja 
capaz de detetar, de forma proativa, as ameaças e opor-
tunidades que se descortinam. A despeito das reações 
contrárias do Ministério das Relações Exteriores, sobre 
o trabalho da Inteligência no Campo Externo, não existe 
outra forma de buscar de maneira oportuna e qualitativa 
os conhecimentos de interesse para o país. Vale lembrar 
que a Atividade de Inteligência trabalha na busca de 
dados negados ou que estejam sob proteção, o que 
diverge, totalmente, dos conhecimentos obtidos por 
intermédio do canal diplomático. Todos os países se 
utilizam da Atividade de Inteligência para esse fim, nós 
não poderemos fazê-lo de forma diferente, sob o risco 
de sermos ultrapassados e/ou surpreendidos.
Ao invés de divergirem, a Inteligência e a diplomacia 
deveriam caminhar juntas. A política Externa de uma 
Nação é constituída por uma complexa combinação de 
fatores externos e internos, que constituem os elementos 
essenciais para que o Estado elabore suas políticas e 
estratégias para o Campo Externo. Para que a diplo-
macia possa se projetar ela necessita do suporte de 
quatro componentes que são: o econômico, o militar, o 
político e o legal. A Atividade de Inteligência deve estar 
presente em todo o processo.
A Inteligência brasileira deve projetar-se estrategica-
mente no exterior, especialmente nas áreas onde os inte-
resses do Brasil encontram-se presentes, seja de forma 
real ou potencial. Isso serviria para melhor orientar as 
ações do governo em sua política externa e evitar 
surpresas como, por exemplo, a invasão e nacionali-
zação de uma refinaria de gás na Bolívia ou ações de 
política externa, consideradas desastradas ou inopor-
tunas. 

5. Considerações finais

Todos os profetas armados venceram.
Os desarmados foram destruídos.”

Nicolau Maquiavel 

Segundo Sir Francis Bacon41, “conhecimento também é 
poder”. Dessa forma, um Estado bem informado é um 
Estado poderoso, capaz de identificar e neutralizar as 
suas ameaças reais e potenciais e de atingir, de forma 
oportuna, os seus objetivos estratégicos. 
Contudo, alguns governantes menos esclarecidos e 
pouco criteriosos encaram o serviço de Inteligência 
como um poder paralelo e, portanto, uma ameaça ao 
seu próprio governo. Outros preferem desconhecer o 
que acontece para não serem obrigados a tomar deci-
sões de responsabilidade, com os seus eventuais 
desgastes. Dentro desse quadro, a Atividade de Inteli-
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gência se apresenta como um fator incômodo, pois a sua 
principal tarefa dela é a busca do conhecimento e da 
verdade. O seu trabalho não é meramente intuitivo, mas 
realizado por pessoal especializado e baseado em 
técnicas e numa metodologia própria.
No caso do Brasil, existe uma grande aversão à Ativi-
dade de Inteligência, fruto de uma atitude orquestrada 
pela mídia e estimulada por pessoas que, de certa forma, 
alguma vez sentiram-se prejudicadas ou tiveram algum 
interesse contrariado. Eles atribuem essa responsabili-
dade a algum organismo supostamente ligado a Ativi-
dade de Inteligência. É preciso que seja desfeito o mito 
de que a Inteligência tem o propósito repressivo.
Por outro lado, existe uma displicência dos nossos 
governantes em relação ao trabalho realizado pela Inte-
ligência, está na falta de compreensão da importância 
dessa Atividade como elemento de assessoria na 
condução de várias questões políticas para a defesa do 
país, em sua maioria, relacionadas à política externa. 
Como vimos ao longo do presente trabalho, algumas das 
maiores democracias do mundo possuem seus sistemas 
de Inteligência, e esses atuam em Defesa do Estado e 
não contra os nacionais do país. O trabalho de seus 
profissionais é sempre considerado e prestigiado. São os 
combatentes das sombras, heróis anônimos que lutam, 
na maioria das vezes em terreno hostil, e onde as quali-
dades predominantes são: a argúcia, a ousadia e a 
coragem.
Assim, o Sistema de Inteligência do Brasil deverá ser 
moldado de forma a servir à Nação, sempre alicerçada 
nos princípios de legalidade e da legitimidade, assesso-
rando o Estado, de forma permanente, na consecução 
dos seus Objetivos Nacionais. 
No que se refere à produção de conhecimentos, a Ativi-
dade deverá estar direcionada para os campos Interno e 
Externo visando à segurança e ao desenvolvimento da 
nação e, abrangendo de forma harmônica, os campos de 
expressão do Poder Nacional.
É importante ressaltar que o crescimento acentuado da 
difusão de dados, oferece imensas possibilidades a todos 
aqueles que decidem. Estas fontes de conhecimentos, 
sem precedentes, não obstante, poderão dificultar ou até 
confundir o usuário em suas decisões. Os profissionais 
de Inteligência poderão assessorar nesse processo, agre-
gando valores, utilizando sua competência profissional, 
técnicas assessórias, contatos e conhecimentos adqui-
ridos sigilosamente, uma vez que é característica da 
Atividade a busca de dados negados ou sob proteção.
A Contra-Inteligência deverá estar capacitada e treinada 
para fazer frente à sofisticação tecnológica. Por sua natu-
reza imanente, assumirá importância preponderante 
perante toda a sociedade, especificamente no que tange à 
proteção dos conhecimentos, com ênfase aos científicos, 
industriais e comerciais. Ela deverá se projetar externa-
mente na busca de conhecimentos úteis à nação, e se 
contrapor às ações adversas na detecção e neutralização 
dos antagonismos reais e potenciais, que possam se confi-
gurar em ameaças aos Interesses maiores da Nação.

À exemplo do que já vem ocorrendo com os serviços de 
Inteligência mais desenvolvidos, as Ações Especializadas 
tendem a sofrer um processo de sofisticação. A Inteli-
gência de Sinais (SIGINT) e a de Imagens (IMINT) 
vêm substituindo o emprego de agentes na obtenção de 
conhecimentos protegidos, muitas vezes com altos riscos 
operacionais. Entretanto, a Atividade de Inteligência 
deverá estar atenta no que concerne à preparação, trei-
namento e reciclagem de profissionais, permitindo um 
perfeito entrosamento com esses sistemas e visando, 
mais do que tudo, promover a integração desses dados.
A utilização de agentes especializados permanece como 
assunto de alta importância, onde as técnicas operacio-
nais terão de ser utilizadas na obtenção de conheci-
mentos em áreas específicas. Como exemplo, pode ser 
citado o emprego da infiltração e do recrutamento 
operacional no terrorismo, no narcotráfico e no acom-
panhamento das organizações transnacionais do crime 
organizado.
Concluindo, pode-se afirmar que toda nação, indepen-
dente de regime político, necessita de um eficiente 
Serviço de Inteligência. Esse serviço deverá estar vincu-
lado à existência do próprio Estado, sendo parte de suas 
instituições permanentes.
O Serviço de Inteligência se sucederá aos vários 
governos, devendo possuir apoio irrestrito de toda socie-
dade que deverá entender a Atividade como legal e 
necessária a toda nação democrática. 

1 Definição adotada pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
2 Conceituação adotada pela Escola Superior de Guerra (ESG).
3 Sherman Kent serviu no setor de análise do Office of Strategic 
Services (OSS) durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, 
trabalhou na CIA como chefe do Office of National Estimates (ONE), 
durante quinze anos. O seu livro mais famoso é Strategic Intelligence 
for American World Policy editado pela Princeton, University Press. 
1949.
4 O General Washington Platt foi o autor do livro Strategic Intelli-
gence Production. New York: Frederick A. Praeger. 1957.
5 Lusíadas, Canto XVIII número 89, publicado pela primeira vez em 
1572.
6 Nova denominação que a antiga atividade conhecida como de Infor-
mações passou a receber no Brasil, a partir de 1990. 
7 Perô de Covilhã se fazia acompanhar de um outro explorador de 
nome Afonso Paiva. Viajaram juntos até o Aden onde se separaram. 
Afonso Paiva teria desaparecido, pois nunca mais se soube qualquer 
notícia dele.
8 Diplomata luso-brasileiro que representou Portugal para discutir 
vários Tratados, dentre eles o de Madrid.
9 O visconde do Rio Branco teve grande atuação na política e na 
diplomacia. Exerceu as funções de secretário na missão especial no 
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Rio da Prata, sob as ordens do marquês de Paraná (1851) e, depois, 
ministro residente, chefe de legação e enviado especial em missões nas 
repúblicas da Argentina, do Uruguai e Paraguai. Na política interna do 
Império foi deputado provincial pelo Rio de Janeiro, deputado geral 
em várias legislaturas, presidente de província, ministro dos Negócios 
Estrangeiros, da Marinha, da Guerra e da Fazenda.
10 Em vigor em 19 de fevereiro de 1859.
11 Decreto n˚ 17999 de 29 de novembro de 1927.
12 Decreto n˚ 23.873 de 15 de fevereiro de 1934.
13 Decretos Lei n˚ 9.775 e n˚ 9.775 A de 06 de setembro de 1946.
14 Decreto n˚ 44.489 – A de 15 de setembro de 1958.
15 A JCI tinha a tarefa de coordenar toda a Comunidade de Informa-
ções.
16 Curso Superior de Guerra (CSG) e Curso de Estado-Maior e 
Comando das Forças Armadas (CEMCFA). 
17 Lei n˚ 4.341 de 13 de junho de 1964.
18 Decreto n˚ 60.417 de 11 de março de 1967.
19 Regulamento para a Salvaguarda das Informações que interessam à 
Segurança Nacional (RSISN) – Decreto n˚ 27.583 de 14 de dezembro 
de 1949.
20 Decreto n˚ 68.448 de 31 de março de 1971.
21 Decreto n˚ 66.732 de 16 de junho de 1970.
22 O General Medeiros foi Ministro-Chefe do SNI no período de 
junho de 1978 até março de1985.
23 Criado pela Portaria n˚ 626 de 10 de dezembro de 1976.
24 Essas ligações eram conhecidas como canal hierárquico (chefe 
imediato) e canal técnico (SNI - SISNI).
25 Decreto n˚ 96.814 de 28 de setembro de 1988.
26 Conhecido como Projeto SNI e que previa um novo Regulamento 
para o Serviço – Decreto n˚ 96.876/1988.
27 A razão teria sido o cancelamento de uma audiência solicitada por 
Collor, após esse haver feito um forte pronunciamento contra o então 
Presidente Sarney e de quem o General Ivan era ministro.
28 MP n˚ 150 de 15 de março de 1990, regulamentada por meio da 
Lei n˚ 8.028, de 12 de abril de 1990.
29 Criada com o propósito de substituir a Secretaria de Assuntos de De-
fesa Nacional (SADEN), criada no governo do presidente José Sarney.
30 Esse seminário foi realizado entre os dias 18 e 26 de maio de 1994 
e foi uma iniciativa da Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos 
Deputados.
31 O MRE foi representado pelo embaixador José Vicente de Sá 
Pimentel.
32 A ABIN foi criada em janeiro de 1995 pela Medida Provisória n˚ 
813, que reestruturava a Presidência da República e, finalmente, trans-
formada na Lei n˚ 9.883 de 07 de dezembro de 1999.

33 Lei Complementar n° 97 em 10 de junho de 1999.
34 Sistema de Inteligência de Defesa (SINDE).
35 Conselho Nacional de Defesa aprovou em setembro de 2009 o novo 
Plano Nacional de Inteligência elaborado pelo Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI). O plano prevê que todas as ações do setor passam a 
ser coordenados pelo GSI e não mais pela Agência Brasileira de Inteli-
gência (ABIN). Nessa ocasião foi aprovado, também, a nova Política 
Nacional de Inteligência. A Política e o Plano devem ser encaminhados 
ao Congresso até o final do ano, para aprovação.
36 O Ministério da Defesa embora faça parte do SISBIN, coordena 
um sistema próprio que é o Sistema de Inteligência de Defesa 
(SINDE), composto pelos serviços de Inteligência da Marinha, Exér-
cito e Aeronáutica.
37 National Security Act, de 1947, que organizou de forma sistêmica as 
diversas agências de Inteligência que haviam atuado durante a Segunda 
Guerra Mundial. 
38 São agências do Departamento de Defesa: Defense Intelligence 
Agency (DIA), Army Miltary Intelligence  (MI), Air Force Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissence Agency (AIA), Marine Corps Intelli-
gence Agency (MCIA), National Geoespatial Intelligence Agency 
(NGA), National Reconnaissence Office (NRO), National Security 
Agency (NSA) e Office of Naval Intelligence (ONI).
39 Ligadas ao Departamento de Energia – Office of Intelligence and 
CounterIntelligence (OICI); Departamento de Segurança Interna – 
Office of  Intelligence,and Analisys (I&A) e Coast Guard Intelligence 
(CGI); Departamento de Justiça – Federal Bureau of Intelligence 
(FBI) e Drug Enforcement Administration (DEA); Departamento de 
Estado – Bureau of Intelligence and Research (INR); Departamento 
do Tesouro – Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI).
40 Agencia Independente – Central Intelligence Agency (CIA).
41 Francis Bacon, Primeiro Visconde de St. Alban (22 de janeiro 1561 
– 9 de abril 1626). Filósofo inglês, cientista, legislador, jurista e escritor. 
Citação contida em Religeous Meditations, of Heresies, 11.

A Nossa Força, Nos Caminhos da Nação, é o Património Cultural, é a História, é a 
Segurança, é a Defesa… É PORTUGAL!

A Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional (AACDN) é uma Instituição 
de Utilidade Pública.

Seja um MECENAS da AACDN

No universo dos nossos Associados contam-se personalidades nacional e interna- 
cionalmente reconhecidas e dos mais diversos quadrantes e sectores de actividades.

DEFENDER E CONSOLIDAR A PORTUGALIDADE

Marcio Bonifacio Moraes
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM-1) da 
Marinha do Brasil
Conferencista Emérito da Escola Superior 
de Guerra (ESG). Membro emérito do 
Instituto de Geografia e História Militar 
do Brasil (IGHMB)

Autor

A ATIvIDADE DE INTELIGêNCIA, EM NívEL ESTRATéGICO, UMA PROPOSTA PARA O BRASIL



 Cidadania e Defesa Boletim Informativo da AACDN
13

DOS SERvIÇOS DE INFORMAÇõES COMO INSTRUMENTO DE ESTADO

Os designados serviços de informações (SI) têm 
tido uma grande visibilidade mediática, no 
mundo e em Portugal, e suscitado um escru-

tínio público mais intenso. E não pelas melhores razões, 
como era esperado, aliás (os sucessos, por norma, ficam 
em casa). Seja como for, importa destrinçar o essencial 
no meio do pó que anda no ar. O ponto de partida é 
explicitar que os SI são um instrumento do Estado para 
o fornecimento de informações e análises ao centro de 
decisão política (CDP) sobre ameaças, oportunidades e 
tendências. Tudo o resto decorre daqui. Outro assunto 
é saber se o CDP pediu, quer ou percebe a informação 
que recebeu e se pede e sabe o que deve/quer pedir. O 
essencial, porém, é relevar o carácter instrumental, 
subordinado, dos SI. O seu presente depende da história 
e realidade da unidade política (estatal) em causa. Por 
isso, em alguns países, os SI pouco mais fazem do que 
matar opositores ou espiar os nacionais, situação em que 
seriam melhor designados por polícia política, enquanto 
em outros têm de prestar contas no parlamento; em 
alguns países fazem recordar ignomínias, em outros são 

Dos Serviços  
de Informações 

como Instrumento  
de Estado

apresentados como garantes de tranquilidade e futuro, 
estando até no ‘top’ dos empregadores mais desejados; 
em alguns países, quase se reduzem a espiar a própria 
população, em outros, o mundo é a sua referência. Em 
todo o caso, há quem considere que, sobre este assunto, 
quem sabe, não diz; quem diz, não sabe. Mas podem 
identificar-se funções e potenciais pontos de atrito, quer 
em cada pólo da relação SI-CDP, quer nesta própria, e 
ainda relevar a dinâmica do contexto envolvente.
No relatório agora feito para o Presidente Obama, a 
propósito da NSA, na sequência das revelações de 
Edward Snowden, é recordado o objectivo central da 
comunidade das informações dos EUA, repartida por 
16 agências: “Informação exacta e atempada sobre as 
capacidades, intenções e actividades de potências, orga-
nizações e pessoas estrangeiras e seus agentes é essen-
cial para a tomada de decisões nas áreas da defesa 
nacional e relações externas. A obtenção desta infor-
mação é uma prioridade objectiva e deve ser prosse-
guida de uma forma vigorosa, inovadora e responsável 
que seja consistente com a Constituição e a lei aplicável 
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e respeitadora dos princípios sobre os quais os EUA 
foram fundados”.
No mesmo documento também se especifica que, “em 
uma sociedade livre, os agentes ou representantes da auto-
ridade nunca devem utilizar a vigilância para punir adver-
sários políticos; restringir a liberdade de expressão ou reli-
gião; suprimir criticismo e dissidências legítimas; ajudar 
empresas ou indústrias preferidas; propiciar às empresas 
nacionais vantagens concorrenciais injustas; nem para 
beneficiar ou prejudicar membros de grupos definidos 
em termos de religião, etnicidade, raça e género”.
Na realidade (cinjamo-nos às democracias parlamen-
tares), como em qualquer organização, o funcionamen- 
to dos SI é composto de normalidades, mas também  
de extremos, tanto nas pessoas, como nas estruturas:  
por um lado, brio, profissionalismo, heroísmo; por 
outro, infiltrações/traições/desilusões, abusos/derrapa-
gens, incompetência, mercenarismo/oportunismo, (ten- 
tativas de) captura por interesses exteriores, lutas de egos 
por áreas de influência. 
O outro pólo da relação, o CDP, naquelas democracias, 
tem o dever (teórico, formal) de zelar pelo bem comum, 
pelo interesse nacional, traduzido na realização do 
desenvolvimento e da justiça, sendo resultante do jogo 
político-eleitoral e da capacidade de este conduzir 
àqueles factores de segurança e estabilidade. A capaci-
dade de expressão dos interesses em presença impede 
porém uma definição única, unânime, daqueles con- 
ceitos e traduz-se com frequência em alterações no ce- 
nário político, designadamente em termos de orienta-
ções e protagonistas. 
Em termos gerais, a dinâmica do CDP e do que lhe 
subjaz (disputa entre alternativas) pode conduzir a orien-
tações contraditórias para os SI, por um lado, ou ao 
domínio do poder político pelos próprios SI ou por diri-
gentes provenientes desta fileira (há aliás vários casos de 
presidentes que antes dirigiram os SI). É da junção das 
dinâmicas e autonomias relativas de uns e outros que 
resultam as críticas cruzadas entre produtores (SI) e soli-
citadores/destinatários (CDP) da informação. Umas 
vezes, os SI são tratados pelo CDP como bodes expiató-
rios – tem, de resto, sido o seu papel tradicional, como 
ironiza Yadlin – e os seus agentes como descartáveis; 
outras, é o CDP que é visto pelos SI como insensível, 
ignorante ou manipulador. 
No limite, contudo, e aqui reside o essencial do assunto, 
a produção dos SI ‘apenas’ potencia a vontade do CDP, 

uma vez que pouco ou nada vale se este não lhe der 
atenção. E é justamente nesta dependência dos SI em 
relação ao CDP que se pode encontrar a resposta à 
pergunta que se vai ouvindo aqui e ali sobre se os SI são 
reformáveis ou se inclusive têm razão de existir. Pergunta 
esta que se baseia nas polémicas e nos escândalos asso-
ciados aos SI, desde os ‘roubos de mercearia’ aos atro-
pelos de direitos, liberdades e garantias, passando por 
falhas significativas nas funções atribuídas (atentados 
não evitados; perda de independência nacional) ou 
ainda pela dificuldade de adaptação às novas ameaças.
Certo é que, no caso das democracias parlamentares, os 
SI estão sob pressão acrescida dos vários ‘stakeholders’, 
aqui se incluindo classe política, cidadãos, eleitores, 
contribuintes, comunicação social, ONG, empresas, 
para além de outros Estados e alianças internacionais. O 
caso NSA ilustra isso mesmo, com as práticas da agência 
a motivarem uma série de críticas nacionais, inclusive de 
inconstitucionalidade, e internacionais, tanto de organi-
zações de defesa dos direitos cívicos, como de Estados 
aliados, e a obrigarem Barack Obama a criar uma 
comissão para analisar o ocorrido e avançar sugestões. 
A esta pressão, digamos de natureza política, lato senso, 
soma-se o desafio de responder às mudanças nas ameaças 
clássicas, devido em particular à democratização do 
acesso à tecnologia, mas também à deliquescência, 
implosão incluída, de entidades estatais, e ao aparecimen- 
to de novas, como as alterações climáticas ou as finanças 
públicas, para referir algumas mencionadas por chefes 
militares dos EUA. Como que em resposta às novas reali-
dades, ‘curiosamente’, o relatório do grupo criado por 
Obama intitula-se “Liberdade e Segurança num Mundo 
em Mudança” – e foi disponibilizado na internet.
Estes novos desafios originaram a expansão do fenó-
meno da contratação/privatização, em especial na área 
das – ironia das ironias – tecnologias de informação, 
dada designadamente a urgência de possuir recursos 
humanos qualificados em áreas consideradas prioritá-
rias. Notícias da imprensa norte-americana apontam 
para o facto de 30% do pessoal da comunidade das 
informações serem contratados e, sinal da sua impor-
tância, absorverem 70% do orçamento.
O futuro – evitar que os SI se constituam um Estado 
dentro do Estado e, em particular, a deriva para o desig-
nado Estado Vigilante; a compatibilização de secretismo 
com transparência, liberdade com segurança, democracia 
com (eventuais) restrições de direitos; a guarda dos guar-
diões; a arbitragem entre transparência, eficácia e efi- 
ciência – vai depender, em última instância, dos interesses 
que condicionam, estruturam e influenciam o CDP. 

DOS SERvIÇOS DE INFORMAÇõES COMO INSTRUMENTO DE ESTADO
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Considerando o mundo globalizado em que 
vivemos, onde o conhecimento especializado é 
a principal riqueza de qualquer país, a atividade 

da Segurança Nacional afigura-se, cada vez mais, uma 
das atividades centrais de qualquer Estado.
Uso o conceito de Segurança Nacional de forma abran-
gente, por entender que o mesmo encerra em si mesmo, 
o conceito da Segurança Interna e o de Segurança 
Externa ou Defesa Nacional.
Todos os serviços ligados à Segurança Nacional devem, 
num Estado com escassos recursos como o nosso, 

Serviços de 
Segurança Nacional

A necessidade de  
um código de conduta e  

da sua regulação

SERvIÇOS DE SEGURANÇA NACIONAL 

exercer as suas funções, tendo sempre presente a defesa 
dos princípios próprios de um Estado de Direito e ao 
mesmo tempo, facilitar uma partilha fluida das informa-
ções em estreita colaboração com todos os atores. A 
título de exemplo, as Forças Armadas desempenharam 
e continuam a desempenhar um papel vital no âmbito 
da segurança interna/externa do país, da mesma forma 
que a Defesa Nacional também é, cada vez mais, asse-
gurada por outros “atores” que não as Forças Armadas. 
Assim, resulta essencial criar um sistema eficiente e 
eficaz, devendo todos estes atores, trabalhar em parceria 
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e em conjunto partilhando equipamentos, recursos e 
demais, sem prejuízo do respeito pelos correspon-
dentes princípios de complementaridade e de subsidia-
riedade na sua atuação.
Atento o desenvolvimento das sociedades modernas, 
torna-se necessária a existência de uma coordenação 
efetiva e a coexistência destes diversos atores, porquanto 
também as autoridades civis, de segurança ou não, têm 
um papel importante a desempenhar em áreas especí-
ficas da Defesa Nacional.
Será desnecessário referir que os Serviços de Segurança 
devem desenvolver a sua atividade em defesa dos inte-
resses públicos e na prossecução dos objetivos do 
Estado. A atuação destes serviços deve caraterizar-se 
pela sua antecipação, avaliando realidades e fenómenos 
que, na maioria dos casos, não constituem, ainda, 
ameaças à segurança nacional dos Estados.
É importante recordar que pese embora a polícia 
secreta do antigo regime tivesse sido desmantelada, nos 
anos 80, surgiu a necessidade de criar os Serviços de 
Informação em Portugal que vieram a elaborar o tra- 
balho anteriormente efetuado pela PIDE (excetuando, 
obviamente, as atividades relativas aos adversários polí-
ticos). Esta necessidade decorreu, em grande medida, 
pela existência, àquela data, de um conjunto de atos 
como o atentado contra o Embaixador de Israel, o aten-
tado contra o adido comercial turco, o assassinato no 
Algarve do líder da OLP, as FP25, entre outros.
 Posteriormente, em 1982, com a definição do quadro 
constitucional e com a aprovação da Lei-Quadro do 
SIRP (Sistema de Informações da República Portu-
guesa), surgem mais dois instrumentos para além do 
SIM (Serviço das Informações Militares) vitais para o 
reforço da Segurança Nacional: – o SIS (Serviço de 
Informações de Segurança) e o SIED (Serviço de Infor-
mações Estratégicas de Defesa), estava assim criado um 
modelo em Portugal muito idêntico ao que era usado 
em Inglaterra – matriz britânica.
Apesar da definição desta matriz, só quase passados 20 
anos, este modelo entra em pleno funcionamento, 
havendo uma preocupação com a sua coordenação e 
com os recursos financeiros a ele afetos. É assim, que 
em 2004, surge a figura do Secretário-Geral do SIRP, 
entre cujas atribuições está a condução e coordenação 
dos diferentes serviços, fundindo as suas estruturas de 
topo.
Mais importante que o modelo adotado é o alcance e a 
extensão em que cada um destes serviços atua. Com 
efeito, depois de instaladas diversas polémicas em torno 
da alegada penetração de agentes dos Serviços de Infor-
mações em diversas Instituições, de fugas de infor-
mação, de troca de informações e de escutas, é impera-
tivo definir um quadro de regulação e conduta destes 
serviços.
Os mencionados problemas não são exclusivos de 
Portugal, mas sim de todas as nações onde os serviços 
em questão têm agido com liberdade extrema e sem 
qualquer tipo de regulação e/ou supervisão que garanta 

de forma mínima os direitos e liberdades fundamentais 
dos cidadãos. As escutas aos líderes de todo o mundo 
pelos serviços secretos norte-americanos são disso um 
verdadeiro exemplo.
Hoje é comum os altos representantes das maiores 
potências Internacionais, desde Obama, Presidente  
dos USA, ao primeiro-ministro luxemburguês, Jean- 
-Claude Juncker em representação da União Europeia, 
defenderem a criação de uma regulação que permita 
controlar devidamente este tipo de atividades de forma 
global.
Na verdade, o grande desafio que se coloca agora aos 
Serviços de Segurança Nacional, não é o da sua própria 
existência, mas sim o estabelecimento de regras claras 
que definam o quê, o como e o quando da sua ativi-
dade, para poder acompanhar aquilo que podem ou 
não fazer, verificar a forma como os serviços secretos 
dos diversos países colaboram e o que fazem no terri-
tório uns dos outros. Em suma, torna-se necessário 
construir e definir um modelo de conduta dos Serviços 
de todos os países que possa ser monitorizado e que 
permita a identificação e a punição de comportamentos 
indevidos. 
Os Serviços de Segurança Nacional apenas são legí-
timos quando as suas competências estão legalmente 
previstas, o que sucede em Portugal (Não sei se a prática 
corresponde à legalidade porque infelizmente assis-
timos ao uso e abuso de informação para fins pessoais). 
Contudo, devem estar sujeitos a determinadas normas 
de conduta, as quais devem especificar de modo claro a 
competência e os instrumentos postos à sua disposição. 
Este modelo de conduta deve especificar a repartição 
geográfica das responsabilidades, os temas objeto de 
investigação, os limites de competência e restrições 
impostas a determinadas atividades, as relações entre os 
diferentes serviços que lidam com a inteligência e as 
diversas formas possíveis de coordenação, os meios 
pelos quais os serviços podem ser controlados e respon-
sabilizados, os períodos de nojo dos seus agentes, 
quando abandonam as suas funções e quais os instru-
mentos legais para lidar com os processos relacionados 
com a má-conduta dos serviços.
Os serviços de Segurança Nacional desempenham 
muitas das suas atividades secretamente, pelo que a 
publicidade das suas fontes, a identificação dos seus 
agentes, métodos e recursos podem comprometer a sua 
operacionalidade. Como é óbvio, as atividades destes 
serviços não podem ser do conhecimento público 
como as atividades dos demais serviços públicos, assim 
urge encontrar mecanismos especiais de controlo e de 
regulamentação.
O controlo democrático dos serviços de segurança 
começa pela existência de legislação e a sua concreta 
aplicação que estabeleça que os atores que participam 
do setor devem respeitar o estado de direito assim 
como os direitos humanos e as liberdades fundamen-
tais. Compreende-se que os agentes dos serviços em 
questão tenham um estatuto especial mas isso não pode 
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querer dizer “que andem em roda livre” como infeliz-
mente me parece ser o caso.
A Liberdade está consagrada genericamente na Carta 
Magna portuguesa “Constituição”, e todas as institui-
ções nacionais têm de respeitar esse princípio norte-
ador do nosso ordenamento jurídico. Devemos 
defender a Liberdade de forma intransigente e orto-
doxa em todas as suas vertentes. A Liberdade de 
expressão. A Liberdade de associação. A Liberdade de 
credo. A Liberdade de nos assumirmos. A Liberdade 
de não revelarmos a nossa opção filosófica, a que clube 
ou credo pertencemos. Se necessário for, devemos 
defender a Liberdade dos outros de ignorarem os 
imensos contributos das Instituições para o bem dos 
Homens e da sociedade.
Para que os Serviços de Segurança possam operar 
corretamente, é importante que o poder executivo atue 
de forma responsável e isenta no processo da tomada 
de decisões. A segurança interna está adstrita ao 
conjunto de normas legais de Portugal, mas não podem 
as ações de segurança externa, ficar num vazio que 
permita aos serviços atuar de forma discricionária e 
impune. Por exemplo, no caso de ações encobertas, a 
legislação deve estabelecer regras claras sobre as rela-
ções entre os agentes que operam essas ações e quem as 
coordena (coordenador dos serviços ou Poder Execu-
tivo) e é responsável pela tomada de decisões. Esta 
ligação é essencial para preservar a legitimidade dos que 
são nomeados ou democraticamente eleitos.
Assim, os Serviços de Segurança Nacional devem atuar 
profissional e imparcialmente por forma a servir 
Portugal de modo efetivo, não obstante eventuais 
mudanças de governo ou de políticas.
Tendo em consideração o exposto, estou convicto de 
que a existência de serviços de inteligência é vital e 
indispensável para o desenvolvimento de qualquer país, 
pois não será por acaso que a negociação do mapa cor- 
-de-rosa foi tão profícua para Portugal assim como o 
Tratado de Tordesilhas. No entanto, é preciso ter 
presente que a origem que justifica a criação das 
mencionadas entidades é o serviço aos interesses de 
uma nação e dos seus cidadãos. 

José Moreno
Advogado

Autor

Empresas e Instituições 
amigas da AACDN

MINISTÉRIO DA 
DEFESA NACIONAL
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Missão e Organização 

O Instituto dos Pupilos do Exército (IPE) é um estabe-
lecimento militar de ensino não superior, tendo por 
missão ministrar aos alunos sólida educação moral, 
técnica, física e militar.
As bases fundamentais da educação no Instituto inte-
gram-se na missão educativa da família e do Estado, 
nos termos da Constituição. Constitui preocupação 
dominante do Instituto formar o carácter dos alunos, 
cultivar-lhes os sentimentos patrióticos e iniciá-los na 
prática das virtudes e deveres militares. O gosto pela 
disciplina e a criação do espírito de decisão, lealdade e 
responsabilidade, de obediência e de sacrifício, são, 
por isso, alvo de especial cuidado por parte dos educa-
dores.
O Instituto depende exclusivamente do Estado-Maior 
do Exército, que superintende, por intermédio da 
Direção de Instrução, a sua administração e disciplina, 
bem como tudo o que respeita à educação dos alunos. 

O Instituto dos 
Pupilos do Exército

No que se refere à orientação pedagógica, o Instituto 
está subordinado, através do Estado-Maior do Exército, 
às diretrizes de ordem didática do Ministério da 
Educação, em particular no que se refere à orientação 
das matérias e programação dos cursos.
Atualmente são ministrados os seguintes cursos profis-
sionalizantes de nível 4 (com equivalência ao Secun-
dário):
– Técnico de Gestão 
– Técnico de Manutenção Industrial 
– Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
– Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 

O IPE divide-se geograficamente em duas secções: a 
Secção Pedagógica do Ensino Básico, no Largo de  
S. Domingos de Benfica, em que são ministrados o 2º 
(5º e 6º Anos) e o 3º Ciclos (7º, 8º e 9º Anos) do Ensino 
Básico; e a Secção Pedagógica do Ensino Secundário, 
na Estrada de Benfica, em que se ministram os 10º, 11º 
e 12º Anos.

O INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXéRCITO
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Historial1

O IPE nasceu praticamente com a República. Através 
de um conjunto de medidas legislativas decretadas em 
25 Maio 1911, o 1º Governo Provisório da República 
criou, por intermédio do Ministro da Guerra, General 
António Xavier Correia Barreto, o Instituto Profissional 
dos Pupilos do Exército de Terra e Mar, com o objetivo 
declarado “formar cidadãos úteis à Pátria” e destinado 
“a auxiliar a educação dos filhos varões de família militar 
quando órfãos ou em condições materiais difíceis”.
A escola foi instalada em duas propriedades (onde ainda 
se encontra) que, em 1910, haviam passado aos "próprios 
da Fazenda Pública": o Convento de S. Domingos de 
Benfica e cerca anexa, a que se chama 1ª Secção e onde, 
logo em 1911, funciona a Instrução Primária Comple-
mentar; e o Hospício de Santa Isabel e Quinta da Alfar-
robeira, que constitui a 2ª Secção e onde, a partir de 
1912, passa a funcionar o ensino Primário Superior com 
os Cursos Agrícola, Industrial e Comercial.
Em 1916, o plano de estudos foi ajustado à evolução das 
“realidades” para que foi criado, com o abandono do 
ensino agrícola, o ensaio dos cursos elementares e 
secundários do Comércio e Indústria e, para ajudar os 
órfãos que pela sua idade não tiveram possibilidade de 
terminar aqueles cursos até aos 19 anos, introdução do 
ensino oficinal e do curso de Sargentos de Infantaria.
Mantendo-se fiel às premissas da sua fundação, o plano 
de estudos vai sendo ajustado, quase bienalmente, à 
evolução das diversas reformas da "Instrução Pública" e, 
em 1926, é adaptado para que os cursos mantivessem a 
equivalência com os idênticos ministrados nas Escolas e 
Institutos Industriais e Comerciais, a que se junta o 
Curso de Sargentos de Infantaria, constituído de 
harmonia com o disposto no Regulamento para 
promoção aos postos inferiores do Exército.
Alguns dos cursos especializados habilitavam à admissão 
à Escola Militar para o Curso de Administração Militar; 
outros à docência nas Escolas de Artes e Ofícios, Indus-
triais, Preparatórias e de Arte Aplicada; outros ainda 
para condutores de obras, engenheiros auxiliares dos 
diversos organismos do Estado, funcionalismo especiali-
zado dos Correios e Telégrafos e para os diversos Minis-
térios.
Até 1948, este plano de estudos manteve-se pratica-
mente inalterado, apenas com os ajustamentos impostos 
pelas alterações introduzidas nos cursos idênticos dos 
Institutos Médios.
Surge então o Decreto nº 37.136, de 5 de novembro de 
1948, que altera profundamente a filosofia da existência 
deste Instituto, designadamente uma das premissas da 
sua fundação (apoio à família militar), transformando-o 
numa escola "de recrutamento de artífices e técnicos 
indispensáveis à vida e eficiência da força armada" 
passando o plano de estudos a comportar cursos ajus-
tados àquela finalidade, ministrados conjuntamente com 
o curso de Sargentos Milicianos e mantendo a habili-
tação ao ingresso na Escola do Exército e Escola Naval.

Em 1959 dá-se nova revisão, com a publicação do 
Decreto nº 42.632 de 4 de novembro, que retoma, 
agora com a designação de Instituto Técnico Militar dos 
Pupilos do Exército, a função de apoio social à família 
militar e implementa um novo plano de estudos.
A profunda reforma do ensino em Portugal – iniciada 
por Veiga Simão em 1973 e aceleradamente implantada 
no período de 1974/76, com a extinção do ensino 
técnico, a unificação do ensino secundário e a transfor-
mação dos Institutos de ensino médio (de Comércio e 
Indústria), em estabelecimentos de Ensino Superior, 
obrigam a nova reforma do Instituto. Assim, o Decreto 
nº 677/76, de 1 de setembro altera o nome do Instituto 
(para Instituto Militar dos Pupilos do Exército), recon-
verte os cursos médios em cursos superiores, criando a 
"Secção Pedagógica do Ensino Superior" para funcionar 
em regime de semi-internato; mantém em funciona-
mento a Secção Pedagógica do Ensino Secundário que, 
em regime de internato, leciona o ensino secundário 
precedente, indispensável à frequência dos cursos supe-
riores; e alarga o apoio à família militar abrindo o acesso 
à Secção Pedagógica do Ensino Superior, desde os 
alunos oriundos da sua Secção Pedagógica do Ensino 
Secundário, até aos filhos e filhas de família militar com 
habilitação suficiente para os frequentar. Os seus cursos 
superiores – Energia e Sistemas de Potência (mais tarde 
Engenharia Eletrotecnica), Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações, Engenharia Mecanica e Contabili-
dade e Administração – eram equivalentes, para todos 
os efeitos legais, aos idênticos ministrados nos ISCA e 
ISEL.
Por fim, em 2005, os cursos superiores são extintos, 
dando lugar aos cursos profissionais de nível secundário, 
de que falaremos mais adiante com maior detalhe.

Com o Futuro sempre Presente

Com a extinção dos Cursos Superiores, desapareceu 
uma das mais fortes “imagens de marca” do IPE nas 
últimas três décadas, mas a criação dos novos cursos de 
caráter profissionalizante – Técnico de Gestão, Técnico 
de Manutenção Industrial, Técnico de Gestão do 
Ambiente e Técnico de Energias Renováveis – fazem 
com que o Instituto mantenha a sua vocação técnico- 
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-profissional de sempre e prossiga, apostando continua-
mente na arte de “saber fazer”, o seu percurso de 
formação de profissionais competentes e altamente 
qualificados, imbuído do espírito que presidiu à sua 
fundação há mais de cem anos. Neste momento a oferta 
formativa do IPE continua sendo o curso de Técnico de 
Gestão e Técnico de Manutenção Industrial e ainda 
dois novos cursos, adaptados às exigências do mercado, 
que são o curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos e Técnico de Eletrónica, Automação e 
Comando. Estes cursos profissionais de nível 4, para 
além do certificado profissional conferem também a 
equivalência ao ensino secundário, sendo, por isso, 
cursos de dupla certificação.
Apesar dos cursos profissionais não serem bem vistos 
pela sociedade em geral, fruto de uma publicidade de 
conotação negativa, são uma mais-valia para o país e 
para os alunos, uma vez que estes ficam aptos a traba-
lhar, integrando os quadros médios das empresas, que 
têm, cada vez mais, necessidades de pessoal especiali-
zado. O conhecimento e a capacidade técnica que os 
alunos do ensino profissional adquirem, torna-os 
também mais capazes de vencer as dificuldades do 
ensino superior, caso optem pelo prosseguimento de 
estudos, uma vez que o programa curricular é mais 
amplo e de índole bastante mais tecnicista do que o 
ensino secundário dito regular.
Uma vez que os alunos têm obrigatoriedade da reali-
zação de exames nacionais, nas disciplinas de Português, 
Matemática e na disciplina específica ao curso a que se 
pretendem candidatar, o IPE tem horas específicas de 
apoio, com matérias adaptadas ao programa curricular 
exigido. Desta forma, não retira a possibilidade de os 
alunos se candidatarem aos exames com os conheci-
mentos necessários para a concretização das suas aspira-
ções.
O prosseguimento natural do ensino profissional é o 
Curso de Especialização Tecnológica (CET) de nível 5. 

O Instituto tem meios físicos – laboratórios bem equi-
pados – e pessoal especializado habilitado a lecionar nas 
áreas específicas da sua oferta formativa, e esta é também 
uma mais-valia, quer para os alunos quer para as 
empresas que necessitem de pessoal altamente qualifi-
cado. 
Estes cursos pós-secundários, não superiores, funcionam 
em muitos casos como alavanca para o ensino superior, 
uma vez que exigem que estejam sob a alçada de uma 
Universidade ou Instituto Politécnico. Desta forma 
conferem créditos aos alunos que querem prosseguir os 
estudos, facilitando o sucesso no primeiro ano universi-
tário. 
O IPE tem demonstrado uma enorme versatilidade ao 
longo dos anos e pode continuar o seu papel inovador 
de carácter tecnológico, formando indivíduos com 
valores e capacidade de trabalho, como, aliás, sempre 
tem feito. Mas antes é necessário uma informação 
pública isenta que desmistifique o Ensino Profissional, 
mostrando-o como uma primeira opção para quem 
quer aprender e saber fazer, e não uma base secundária 
ou uma alternativa menor. O ensino profissional não é 
para quem não tem capacidade intelectual ou financeira, 
é para quem pretende obter conhecimento técnico espe-
cializado e uma carreira profissional com elevada 
responsabilidade e competência.
Por outro lado – e abordando, agora, a vertente da 
formação geral –, a abertura das admissões a alunos de 
ambos os géneros e a oferta – opcional – do regime de 
externato, sem sacrificar os padrões de Disciplina e de 
Exigência que desde sempre caracterizaram o seu 
ensino, marcam a originalidade da oferta educativa do 
IPE, afastando, à partida, qualquer redundância ou 
concorrência com as suas congéneres Colégio Militar e 
Instituto de Odivelas, o que permite que os três estabe-
lecimentos de ensino militar não superior (EMEs) 
conservem as especificidades que os distinguem entre si. 
No entanto, é fácil de ver que foram os Pupilos o estabe-
lecimento que mais mudanças sofreu ao longo da sua 
existência. Esta capacidade de adaptação, que acaba por 
ser uma das suas mais fortes características, tem-lhe 
permitido não só sobreviver aos períodos de maior 
turbulência mas também impor-se continuamente como 
referência no sistema educativo nacional.
Claro que continua a existir amplo espaço de melhora-
mentos e já várias propostas foram apresentadas no 
sentido de reformar o seu modelo de gestão (uma preo-
cupação, de resto, comum aos outros dois estabeleci-
mentos militares de ensino) e torná-lo mais rentável. 
Algumas dessas propostas sugerem a adoção de um 
regime de gestão privado ou semiprivado, no qual os 
antigos alunos teriam uma ampla participação. No 
entanto, a perda do caráter institucional da escola apre-
senta sérios riscos, nomeadamente a perda de referên-
cias e do vínculo psicológico e moral que une os seus 
alunos à Nação Portuguesa. Também se poderia discutir 
a questão da tutela, nomeadamente a possibilidade de 
colocar o Instituto (tal como os outros dois EMEs) na 
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dependência direta do Ministério da Educação, reti-
rando-o, assim, do orçamento da Defesa, mas, indepen-
dentemente das questões orçamentais e educativas em 
questão, as Forças Armadas teriam, forçosamente, de 
continuar a ter um papel ativo no enquadramento 
militar, disciplinar e ético dos alunos, sob pena de se 
perder definitivamente o cunho de escola militar que 
sempre – e inequivocamente – o caracterizou. Neste 
aspeto, o Exército continua a ter do seu lado o peso da 
História e da Tradição, embora não seja descabido – 
muito pelo contrário! – incentivar uma maior partici-
pação por parte da Marinha e da Força Aérea (e, já 
agora, porque não incluir também a GNR?).
O enquadramento militar abre, aliás, amplas perspetivas 
de cooperação e de saídas profissionais. Sendo os Ramos 
das Forças Armadas os maiores interessados na formação 
de voluntários motivados e qualificados para ingresso nas 
suas fileiras, só teriam a ganhar em abrir os seus cursos e 
estágios profissionais aos alunos do IPE, enriquecendo a 
formação destes e motivando-os para a opção pela 
carreira das armas. As excelentes relações institucionais 
atualmente existentes entre o Instituto e as escolas de 
formação profissional da Marinha, Exército e Força 
Aérea são uma indiscutível mais-valia neste campo, sem 
falar na conveniente co-localização no espaço do Instituto 
dos Cursos de Formação de Sargentos do Serviço de 
Material de Eletrónica, de Mecânica e de Transmissões 
do Exército (até 2009 este último foi, inclusive, frequen-
tado por militares da GNR), que tem a vantagem adicional 
de rentabilizar a infraestrutura, os serviços de apoio e o 
pessoal militar que ali presta serviço.
Naturalmente, não são as Forças Armadas as únicas 
instituições a poder beneficiar da cooperação com o 
IPE. Também o mundo empresarial poderá investir no 
Instituto – tal como sucedeu, com significativo sucesso, 
no passado – em termos de aquisição de simuladores e 

Empresas e Instituições amigas da AACDN

Autores

Cap. de Fragata Jorge Moreira da 
Silva

Eng.ª Ana Paula Oliveira

equipamento de apoio para oficinas e laboratórios, 
oferta de estágios e abertura de perspetivas de emprega-
bilidade. Hoje, mais do que nunca, o nosso País precisa 
de apostar no Ensino Profissional e as empresas poderão 
colher amplos benefícios do investimento em futura 
mão-de-obra, assim haja vontade de abrir portas e de 
potenciar políticas cooperativas. A Economia do País 
agradece.
Tendo atrás de si um longo e prestigioso historial, o IPE 
mantém-se firme na intenção de se adaptar continua-
mente aos desafios da modernidade, privilegiando a 
Flexibilidade mas sem jamais abrir mão dos valores que 
sempre orientaram a sua ação educativa. Só assim, e 
uma vez afastadas as sombras que ocasionalmente 
pairam sobre o seu futuro, Portugal poderá continuar a 
ter nesta instituição a Escola de referência que nunca 
deixou de ser. 

1 Esta parte constitui uma adaptação e atualização do texto publicado 
no site do IPE http://barretuna.tripod.com/impe.htm, consultado em 
06NOV2013.

O INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXéRCITO



 Cidadania e Defesa Boletim Informativo da AACDN
22

Prefácio

Sentimentos os mais variados podem dar origem a 
livros. A paixão intelectual é passível de ser inflamada 
pela gratidão, pela amargura, pelo desgosto. Às vezes, 
livros são produzidos pela necessidade psicológica de 
seus autores chegar ao autoconhecimento, explicando a 
si próprios os acontecimentos, os homens. 
No que toca ao presente volume tenho a convicção clara 
de sua origem interior. É o produto de um sentimento 
um pouco inusitado nos tempos atuais – marcados pela 
“globalização” –, mas muito intenso: o amor à terra 
natal. É o próprio Autor que assim o declara:

“Guarnecido por fímbria purpurada,
Eu guardo o meu País dentro do peito.
Amá-lo para mim não é preceito,
Mas suprema honraria que me é dada.”
(“Suprema Honraria”, p. 38)

Chão Português

Do Livro “CHÃO PORTUGUÊS”, do Colega Auditor e sócio da AACDN, José Augusto de 
PINHO NENO (CDN/96) reproduzimos o Prefácio da 1.ª edição (1994 – Alzira Lobo de 
Arruda Campos).
Na verdade, este “escrito” até parece ter sido escrito hoje.
Assim, agradecemos ao PINHO NENO a honra que nos deu ao oferecer o seu livro (um 
Filho) e permitir a reprodução do texto que se segue. Muito obrigado Caro Colega.

Homem de letras – em prosa e em verso – filósofo, 
pedagogo, jurista, historiador circunstancial, José 
Augusto de Pinho Neno faz sobretudo obra política em 
CHÃO PORTUGUÊS. Com raro talento, seguindo 
vocação imemorial que produziu, por exemplo, um 
Luís de Camões, Pinho Neno retraça em 58 sonetos a 
História de Portugal. Da fundação ao momento atual, 
em análise ao mesmo tempo idealizada e realista, é 
levantado o conceito de nacionalismo inscrito na “portu-
galidade”, ao qual o Autor opõe dialeticamente o trans-
nacionalismo, representado pela inserção lusitana à 
Comunidade Europeia.
O Estado Português é visto miticamente. Heróis funda-
dores, batalhas, honras, liberdade, forjam a Pátria com 
todo o conteúdo emocional com que foi investida pelo 
século XIX: 

O Presidente da Direcção
Frutuoso Pires Mateus

Tenente-General

ChÃO PORTUGUêS
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“Espadas e montantes por cenário, 
Cidade prestes a cair rendida,
Honra que vale mais que a própria vida,
Assim, Pátria, abeiraste o teu Calvário”
(“Fundação, p.21)

No soneto que dá título ao livro, “este chão” funciona 
como referência básica, ritualizando e reatulizando a 
ideia de território nacional, no culto que se celebra, 
desde a aurora dos tempos modernos à identidade dos 
povos. Identidade preservada no seio do teno-centrismo:

“Este chão, que acolheu povo judeu, 
Ainda que algo tenha de europeu,
É muito mais do que isso: é português”.
(“Chão Português”, p. 20)

Ou ainda

“O mar , na sua quase imensidão,
É português, que foi em Portugal
O renascer da gesta triunfal
Que desvendou a sua dimensão”.
(“Radicalmente português”, p. 27)

A ideia-chave de CHÃO PORTUGUÊS, glosada em 
versos é a lição transmitida pelo educador Pinho Neno: 
como preservar a identidade nacional no seio da Comu-
nidade Europeia? Para tanto, o Autor desenvolve 
reflexão legitimada por argumentos históricos. São dez 
sonetos que didaticamente descrevem grandes eventos 
da biografia lusitana, da fundação ao expansionismo 
geográfico. A grande personagem é a ”Pátria”, mas a ela 
se colam alguns vultos tutelares da identidade portu-
guesa, aos quais, a sensibilidade do poeta não pôde 
deixar de lado ”aquela que depois de morta foi rainha”:

“De revoltas, de intrigas, de ambições,
De penas capitais e de traições,
Desta maneira Portugal se fez...
E sobre o altar profano da cobiça

Fizeram sacerdotes da injustiça
A cabeça rolar da linda Inês”.
(“Ferocidade”, p. 22).

 
O expansionismo ultramarino, o grande momento épico 
da História de Portugal, imprime estilo sincopado a 
versos, que parecem reproduzir o quebrar das ondas nos 
cascos das embarcações. O cotidiano dramático dos nave-
gantes surge em quadro vivido em cores e sentimentos:

“Sonhos, desejos, ambições, anelos,
Promessas, sobressaltos, pesadelos,
Pragas, imprecações e maus presságios.

Viúvas, frustrações e desencantos,
Blasfémias, desesperos, órfãos, prantos,
A morte, o luto, a dor, gritos, naufrágios”.
(“Expansão”, p. 26)

O poema “Restauração” relembra o fim do período fili-
pino, como conquista popular da liberdade. Depois, 
celebra-se a memória da instauração da República:

“Novos conceitos prestes são lançados:
O poder é do Povo emanação.
Conceitos que ali têm aceitação,
Mas que são noutra parte rejeitados”.
(“Fratricídio”, p. 21).

Lembranças do império português, do sangue inutil-
mente derramado, ocupam outros versos. Fragmentos 
da História, reunidos em mosaico precioso, são metá-
foras usadas pelo Autor para refletir sobre a atual situa- 
ção política de Portugal. Reflexão marcada pela etici-
dade, que opõe as ideias de democracia, liberdade, 
patriotismo, coragem, independência, àquelas de dita-
dura, oportunismo, demagogia, nepotismo...

“As públicas funções não podem ser
De inválidos asilo nem albergue
De ineptos que os serviços atropelam.”
(“Nepotismo”, p. 35).

O uso da metalinguagem recorre à História, como 
instância legitimadora do raciocínio:

“A Índia está perto, Portugal...
A armada não precisa de galés;
.......................................................

São séculos de História que repousam
Por sobre enigmas que sondar não ousam
Pilotos, capitães e timoneiros...”
(“Cronograma”, p. 41).

A “Revolução dos Cravos” sujeita-se à clivagem crítica 
de Pinho Neno, não raro repassada de ironia:

“O cravo rubro posto no fuzil
Não é de amor promessa em mês de Abril,
Mas lágrima que cai sobre o caixão”.
(“Cravo Rubro”, p. 42.

O recurso a alegorias – isto é, dizer “A” para se referir a 
“B” – muito frequente na primeira parte de Chão Portu-
guês, vai cedendo lugar a linguagem mais direta à medida 
que o Autor se aproxima de temas atuais, objetos de sua 
ação política. É o que acontece com “Reforma Educa-
tiva”:

“Queremos uma Escola de verdade,
Espaço de alegria e liberdade,
Canção de jubilosas revoadas”.
(“Reforma Educativa”, p. 65).

As campanhas políticas tratam-se do mesmo modo, 
reproduzindo opinião que certamente não se esgota nas 
fronteiras lusitanas:

ChÃO PORTUGUêS
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“Aguardava a Nação pelo debate
Que punha frente a frente os candidatos...
.............................................................
De debate sem nível nem proveito.
Se amanhã qualquer deles for eleito,
Por certo não será meu presidente”.
(“Chicana”, p. 66).

 
Representação popular, probidade no trato da coisa 
pública, cidadania, liberdade são assuntos que recebem 
de Pinho Neno abordagem direta. O poeta empunha o 
bisturi do cirurgião e corta a fundo as carnes corrom-
pidas da política nacional.
As metáforas reaparecem com a temática do alinha-
mento de Portugal à Comunidade Europeia. Estrofes 
marcam a emoção 
do Autor diante de uma tradição que considera perdida 
para a realidade transnacional:

“Meu país marialva, ardor romântico,
De rijos cavaleiros e forcados,
De mosteiros, castelos e bordados,
Infrene harpa de Apolo, estrofe em cântico;
........................................................
Meu país, minha pátria, Portugal,
Recusa a condição de mercenário,
Preserva impune a tua identidade”.
(“Após Maastricht”, p. 67).

Situação tratada com certa ambivalência, pois o político 
(que se responsabilizou, por exemplo, pela elaboração 
dos estatutos da “Associação Portuguesa para o Desen-
volvimento da Cidadania Europeia”) intercepta o poeta 
e ambos se unem na reflexão esperançosa, se não 
otimista, contidas em diversas passagens:

“Anda no ar um cheiro a Primavera:
O perfume de estevas, rosmaninhos
Perpassa por veredas e caminhos,
Embalados na brisa que se esmera.
……………………………………….
Onírico cenário em breve anúncio
Ou – quem sabe! – quimérico prenúncio
Do Portugal que está por construir”.
(“Cheiro a Primavera”, p. 75).

A vocação para novos horizontes, alicerçada historica-
mente, transforma-se em proposta de acção política: 
preservar a identidade, na unidade. Reaparece o 
professor, apresentando o problema e sugerindo cami-
nhos para a sua solução:

“Portugal em si mesmo é muito mais
Que a soma dos espaços culturais
De que se quer fazer a Europa una.

Vamos participar como nação,
Que importa estar atento e dizer não
À construção duma outra Europa: a huna.”
(“Estar Atento”, p. 69)

Pinho Neno não apenas projeta toda a sua experiência 
de intelectual e homem de ação neste livro, mas deixa 
agir o imaginário coletivo do homem português, com 
suas certezas, seus medos, suas esperanças... Sua 
linguagem primorosa em estilo, acaba por traduzir toda 
a determinação do lema dos homens do mar: “Navigare 
necesse est, vivere non est necesse”, mas com a variante: 
“viver também é preciso”.  

São Paulo, Maio de 1994
Alzira Lobo de Arruda Campos

AUDITOR DOS CURSOS 
DE DEFESA NACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES DOS 
CURSOS DE DEFESA NACIONAL 
(AACDN) … é DE TODOS NÓS!!!

vEM INSCREvER-TE COMO SÓCIO

JÁ éS SÓCIO? ENTÃO TRAZ OS DO TEU 
CURSO (que ainda não o sejam) E OS 

TEUS AMIGOS AUDITORES.

é UM IMPERATIvO (para todos nós) 
FORTALECER E EXPANDIR CADA vEZ 

MAIS A NOSSA ASSOCIAÇÃO.

Unidos, reflectindo o desenvolvimento 
de PORTUGAL, conseguiremos o apoio 

mútuo e praticaremos, natural e 
conscientemente, o sentimento de 

partilha

vEM INSCREvER-TE…

A AACDN é DE TODOS OS AUDITORES 
DOS CURSOS DE DEFESA NACIONAL

ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES
DOS CURSOS 

DE DEFESA NACIONAL

ChÃO PORTUGUêS
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Viajar de comboio no Portugal de hoje obriga-me 
a meditar nos tremendos erros que se come-
teram nas últimas décadas no que diz respeito a 

este meio de transporte quando, na grande maioria dos 
países mais desenvolvidos da Europa a que dizemos 
pertencer, o comboio se assume, cada vez mais, como a 
alternativa mais barata e menos poluente para as deslo-
cações que se efectuam, quer sejam as realizadas de e 
para o local de trabalho, quer as de viagens de negócios, 
em turismo ou mesmo por amor aos carris e ao material 
que nele circula que, felizmente em Portugal, tem 
muitos entusiastas.
Em países como a Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, 
França, Itália, Reino Unido e Suíça, as redes ferroviárias 
são intensas, modernas e ligam, praticamente os grandes 
centros urbanos, assim promovendo uma mais rápida 

Viagem aos 
caminhos-de-ferro 

portugueses
deslocação de pessoas e mercadorias, com os inerentes 
benefícios económicos e de tempo. 
Sempre que me desloco à Europa Central, fico maravi-
lhado com os cruzamentos de vias-férreas e com as 
composições que nelas circulam, a velocidades que 
impressionam. É como o sangue que circula nas nossas 
veias e que são fonte de vida.
Em Portugal, e por força de uma política, que hoje se 
constata ter sido desastrosa, que viu nas auto-estradas a 
única saída para as ligações entre as principais cidades e 
polos de desenvolvimento, deixámos morrer o caminho- 
-de-ferro, destruímos linhas históricas e cortámos liga-
ções entre pessoas e povoações, tudo porque, diziam- 
-nos docemente aos ouvidos, era o progresso que 
espreitava ao virar da esquina, tudo isto com a cobertura 
de milhões por via dos fundos da União Europeia. 

vIAGEM AOS CAMINhOS-DE-FERRO PORTUGUESES
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Ainda hoje me pergunto, quem ganhou com este 
negócio? Necessariamente não foram os milhares de 
cidadãos das muitas localidades em que o comboio 
marcava passagem obrigatória.
Que caminhos-de-ferro temos hoje, num tempo de 
mudanças em crescendo? Será isso, na verdade, um 
caminho-de-ferro? 
O exemplo de uma viagem Lisboa-Porto é elucidativo. 
Num percurso de cerca de três horas, quer se opte pelo 
Alfa pendular quer, por razões económicas ou por puro 
romantismo, se escolha o Intercidades, acontecem coisas 
que dão para pensar.
1) Atrasos que, repito, em viagens de três horas, chegam 

a atingir quarenta e cinco minutos ou mais.
2) Zonas da via em que se circula a passo de caranguejo.
3) Serviço de limpeza que, em muitos casos, deixa 

muito a desejar.
4) Estações que não têm gares com condições para 

receber todas as carruagens da composição, tendo os 
passageiros de deslocar-se para outras carruagens a 
fim de poderem desembarcar em segurança. 

5) Serviço de bar que, pela sua pobreza, sereia melhor 
não existir.

Portugal tem uma rede ferroviária muito pobre e desi-
gual.
Não se compreende que, por exemplo, a partir de 
Lisboa, se um cidadão quiser deslocar-se a Portalegre, 
tenha de apanhar uma composição para o Entronca-
mento e aí, aguardar um comboio que vai levar uma 
eternidade a chegar àquela cidade do Alto Alentejo com 
a agravante de só se realizarem duas viagens diárias para 
esse destino. E estamos a falar de uma cidade capital de 
distrito. Para não falar de capitais de distrito que ficaram 

sem comboios, casos de Bragança, Vila Real e Viseu ou, 
tendo-os, são uma desgraça, casos de Évora, Beja, Leiria, 
Setúbal e Viana do Castelo. 
A Linha do Oeste, a partir do Cacém, é desoladora, 
quer em material circulante, quer em horários quer em 
tempo de duração da viagem. A via única é claramente 
limitativa de qualquer progresso, logo de falta de incen-
tivo a que se utilize o comboio.
Ir de comboio para o Algarve, mais propriamente para 
Faro, é digno de realce. Se for o Alfa, zonas existem em 
que a composição circula a velocidades próprias do 
século XIX. Por outro lado, a via-férrea que liga Vila 
Real de Santo António a Lagos é uma vergonha nacional, 
a versão em carris da EN 125, e para os milhares de 
pessoas que demandam o Algarve, em especial cidadãos 
estrangeiros, é motivo de chacota. Curiosas são, também, 
algumas passagens de nível mesmo junto às praias.
Portugal não tem Caminhos-de-Ferro mas sim um con- 
junto de linhas pensadas para tempos que passaram e 
que não respondem há muito às necessidades da vida 
moderna.
Na minha modesta opinião o país deveria ser atraves-
sado por duas linhas no sentido norte-sul. Uma, deno-
minada do Litoral, que unisse o Minho e o Algarve, em 
via dupla, electrificada, cujos extremos ligassem o país a 
Espanha, em Valença e em Vila Real de Santo António.
Uma outra linha, esta bem no interior do território 
nacional, também dupla e electrificada, que ligasse 
Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Beja, 
Sines, Algarve.
Como complementares dessas duas grandes linhas, e no 
sentido litoral-Espanha, seriam construídos e/ou moder-
nizadas os troços:

vIAGEM AOS CAMINhOS-DE-FERRO PORTUGUESES

A História de qualquer 
país assenta no seu 
passado e no que dele 
soubermos preservar. 
Só assim as gerações 
futuras conhecerão 
melhor o que se fez em 
prol do desenvolvimento 
da terra onde nasceram 
e poderão transmitir, de 
geração em geração, o 
trabalho e o esforço das 
gerações que os 
antecederam
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vIAGEM AOS CAMINhOS-DE-FERRO PORTUGUESES

Empresas e 
Instituições 
amigas da AACDN

1) Leixões-Bragança (note-se a cada vez 
maior importância daquele porto 
nortenho).

2) Aveiro, Viseu, Guarda, Vilar-Formo- 
so.

3) Caldas da Rainha, Entroncamento, 
Castelo Branco, Covilhã.

4) Lisboa, Setúbal, Beja, aqui se ligando 
com o troço que, partindo de Sines, 
se dirigisse para a fronteira espa-
nhola. 

Esta dupla cruz com quatro linhas hori-
zontais transformaria radicalmente o 
sistema ferroviário nacional, permitiria 
uma maior e melhor movimentação de 
pessoas e de mercadorias e, natural-
mente, se bem estruturada, traria altas 
vantagens económicas para todo o país.
No que concerne à ligação com a Europa, via Espanha, 
o serviço actual, além de ser caduco, diria mesmo 
impróprio de um país da União Europeia, não responde 
às necessidades do país e, caso este queira apostar no 
progresso, não nos afastando ainda mais dos nossos 
parceiros europeus, terá de repensar-se o dossier ferrovi-
ário, aproveitando alguns dos fundos comunitários que 
ainda possam ser repescados para esse efeito.
Outro aspecto de enorme importância, e de extrema 
urgência para a estratégia portuguesa relativamente ao 
mar, é possuirmos boas ligações ferroviárias a partir dos 
nossos principais portos, em especial o de Sines, face à 
sua importância crescente na captação de lucros para a 
economia portuguesa. O seu actual traçado é ridículo e 
não se compreende a negligência dos responsáveis 
nacionais pela resolução desta questão nuclear.
Finalmente, é louvável o que o Museu Ferroviário 
Nacional, no Entroncamento, tem feito em prol da 
memória dos comboios em Portugal. Seria de todo 

aconselhável que os responsáveis pela Cultura, e apro-
veitando os exemplos da escola museológica europeia, 
incentivassem e desenvolvessem o interesse pela conser-
vação, restauração e manutenção do espólio ferroviário 
existente em muitos polos regionais.
A História de qualquer país assenta no seu passado e no 
que dele soubermos preservar. Só assim as gerações 
futuras conhecerão melhor o que se fez em prol do 
desenvolvimento da terra onde nasceram e poderão 
transmitir, de geração em geração, o trabalho e o esforço 
das gerações que os antecederam. 
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ESTRATéGIA… SEGURANÇA… INFORMAÇõES… DEFESA NACIONAL… vIGILâNCIA

A estratégia para a segurança propicia o uso de 
poderosas ferramentas para a construção de um 
futuro melhor.

Temos de saber empregar a Educação, a Ciência, a 
Tecnologia, a Inovação, a Inteligência e a adequação 

dos dispositivos legais para imprimir um rumo ao nosso 
País. 
Com o estabelecimento de regras para a actividade 
política, a reforma do aparelho do Estado e o uso da 
Tecnologia da Informação, em paralelo com a trans-

Estratégia… 
Segurança… 
Informações… 
Defesa Nacional… 
Vigilância

“Segurança é um assunto multidisciplinar que  
não pode ser abordado de forma unidireccional”.

Gen. Bda. M. Bergo



 Cidadania e Defesa Boletim Informativo da AACDN
29

missão de valores morais, 
o amparo da família e o 
orgulho da nacionali-
dade, poderá ser incre-
mentada a nossa infra-
estrutura e igualizar as 
oportunidades dos cida-
dãos.
A consequência será o 
progresso e o bem-estar 
dos portugueses, com res- 
peito pelo meio-ambiente 
e em harmonia com ou- 
tros países. E em tranqui-
lidade.
Porém, convenhamos, o 
problema não é a segu-
rança… é a insegurança!
O equacionamento do pro-
blema “insegurança” envol- 
ve, então, a imposição de 
poder, para vencer obstá-
culos, visando atingir objec- 
tivos…
Nós, os Portugueses, vivemos um momento “algo 
perturbado” quanto ao dia de amanhã, com implicações 
na definição dos valores a cultivar e das referências 
fundamentais para que Portugal possa ter futuro.
Há problemas com que os Portugueses se vêm confron-
tando ao longo dos tempos mas, reflectir sobre eles é 
“coisa” de outros.

A Segurança e a Defesa, agora e sempre, associados à 
vigilância e às informações “em cima da hora”, têm 
vindo a suscitar uma crescente preocupação quer dos 
especialistas quer da sociedade no seu todo; preocu-
pação cuja sistematização ainda não é suficientemente 
importante para que os políticos vejam nela uma séria 
prioridade na sua acção.
Na verdade, até parece que hoje vivemos num ambiente 
de segurança e de paz … porém, a estabilidade e os 
valores (ditos) civilizacionais por que ansiamos começam 
a não estar por perto.
Poderemos dizer que hoje existe “um novo cenário de 
ameaças e riscos de concretização imprevisível e de 
carácter multifacetado e transnacional”. E estas novas 
ameaças e riscos exigem capacidades de resposta em 
várias frentes… com base em “estratégia… segurança… 
informações/inteligência… defesa nacional… vigilância”.

Forças Armadas… Forças Policiais

O desaparecimento da ameaça militar declarada e a 
diminuta probabilidade de ocorrência de um conflito 
armado generalizado na Europa, assim como o surgi-
mento de riscos difusos, remete para a necessidade de 
um novo conceito de defesa militar para Portugal, 
assente em modelos abrangentes de segurança colectiva, 
sem no entanto abdicar de uma capacidade militar autó-
noma com dimensão e características adequadas a uma 
postura político-estratégica nacional equilibrada, credível 
e com efeito dissuasório.
A natureza das ameaças à Segurança Nacional impede 
hoje que em Portugal, como nos demais países, pos- 
sam ser equacionadas separadamente as componentes 
interna e externa da Segurança Nacional. Já não é 

... existe “um novo 
cenário de ameaças e 
riscos de concretização 
imprevisível e de 
carácter multifacetado 
e transnacional”. E 
estas novas ameaças e 
riscos exigem 
capacidades de resposta 
em várias frentes… com 
base em “estratégia… 
segurança…
informações/
inteligência… defesa 
nacional… vigilância”.

ESTRATéGIA… SEGURANÇA… INFORMAÇõES… DEFESA NACIONAL… vIGILâNCIA
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possível configurar riscos ou ameaças na estrita compar-
timentação de que uns são um problema de segurança, 
como tal da responsabilidade das Forças Policiais, 
outros um problema de defesa, logo da esfera de acção 
das Forças Armadas.
A actual sectorização rígida entre a acção das Forças 
Policiais e Forças Armadas poderá, em última instância, 
originar vazios de segurança ou autoridade, perda de 
eficiência e aumento de custos do Estado, deixando o 
país manietado numa situação de facto consumado 
perante a materialização de ameaças. A fronteira entre o 
externo e interno desvaneceu: os países são atravessados 
actualmente por poderosas forças transnacionais que 
não dominam e que se orientam por objectivos margi-
nais aos da sociedade e cuja acção pode fazer perigar a 
segurança e a estabilidade dos Estados.

Portugal… A Europa… A Aliança 
Atlântica… A Lusofonia

O espaço dos interesses nacionais deixou de estar confi-
nado às fronteiras tradicionais. Ampliou-se em função 
das novas realidades estratégicas da conjuntura interna-
cional, da adesão do país a construções político-militares 
e a novas solidariedades que se definem na comunidade 
internacional.
A globalização, a interdependência, a revolução da 
informação e a interactividade, ampliam os espaços de 
inserção e organização dos actores internacionais, defi-
nindo um novo ambiente estratégico para a afirmação e 
defesa dos interesses nacionais num quadro alargado de 
interesses comuns, em que o diálogo, a cooperação e a 
concertação são instrumentos privilegiados.
O espaço estratégico de interesse nacional deverá assim 
ser entendido como o grande espaço, abrangendo o 
território nacional e outras áreas de importância geoes-
tratégica, necessário à afirmação e defesa dos interesses 
nacionais, quaisquer que eles sejam. Tal espaço deve 
ser caracterizado segundo a prioridade dos interesses a 
defender e as linhas de acção estratégica adoptadas 
para a sua defesa. Este grande espaço tem dois domí-
nios de consideração prioritária: um, onde se jogam os 
interesses permanentes da nação portuguesa; outro, 
onde se jogam os interesses actuais, designadamente os 
do âmbito da valorização da posição de Portugal e o 
reforço da sua capacidade de acção na Europa e no 
Mundo.
O nosso espaço de Soberania é constituído pelo terri-
tório nacional (incluindo o mar territorial e o espaço 
aéreo correspondente), pela população e por um  
poder político independente, cuja integridade deve ser 
garantida, pois é aqui que se situam os interesses vitais 
e o núcleo geo-histórico e geo-económico e a preser-
vação da identidade nacional do Estado-Nação que 
somos.
Um outro espaço haverá que ter em conta, é o espaço 
de Circulação, que engloba as linhas de comunicação 

marítimas e aéreas entre as parcelas do território 
nacional que, conjuntamente com este, constitui o 
elemento permanente do nosso “espaço estratégico”, 
onde terá sempre prioridade o esforço de empenha-
mento nacional. Urge dar atenção a uma integração 
nacional dos Portugueses que se vem perdendo desde o 
fim do Serviço Militar Obrigatório.
O elemento conjuntural do espaço estratégico de inte-
resse nacional decorre da conjuntura estratégica interna-
cional e da capacidade nacional, conjugada com os 
objectivos formulados, os actores em presença e as 
diversas organizações em que nos inserimos. Neste 
domínio, são de consideração prioritária a nossa partici-
pação no processo de integração europeia, em especial 
no desenvolvimento da sua política de segurança e 
defesa comum, na Aliança Atlântica e o relacionamento 
privilegiado com os Estados a que Portugal está asso-
ciado por laços históricos e culturais.
Ainda neste quadro, devem ser equacionadas, em parti-
cular, a Zona Económica e Exclusiva de Portugal, pelo 
espaço de fruição de recursos e valor económico que 
representa e pelas responsabilidades nacionais refe-
rentes à fiscalização e protecção dos citados recursos 
sem descurar as regiões de busca e salvamento, pela 
necessidade de assegurar a satisfação dos compromissos 
assumidos pelo País no contexto internacional.
Portugal deve manter uma presença activa no mar terri-
torial e no espaço de circulação e correspondentes 
espaços aéreos de modo a assegurar um conhecimento 
da situação e mostre uma efectiva determinação em 
proteger os nossos interesses e defender (realmente) a 
Soberania Nacional.
Segurança… Informação/Inteligência… Defesa Nacio- 
nal… Vigilância… Cibersegurança… precisam-se, mas 
concorrentes com uma verdadeira integração nacio- 
nal. 

ESTRATéGIA… SEGURANÇA… INFORMAÇõES… DEFESA NACIONAL… vIGILâNCIA
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www.lasi.pt  - geral@lasi.pt  - tel.: +351 214389410  - fax: +351 214380592
Rua Bento de Jesus Caraça 5 A-B, 2730-027, Tercena,  Barcarena, Portugal

                                     DESDE 1984

Com mais de 28 anos ao seu serviço, a LASI marca 
presença de destaque no panorama Militar e de 
Segurança Português. Somos uma empresa Nacional, 
habilitada e certificada pelas Autoridades competentes e 
dispomos de uma equipa multidisciplinar preparada 
para responder às mais exigentes solicitações. 
Desenvolvemos soluções dinâmicas e sustentáveis. 

VISITE A NOSSA LOJA E DESCUBRA UMA VASTA GAMA  DE PRODUTOS DOS QUAIS 

DESTACAMOS  O  RECEM CHEGADO SPRAY DE GÁS PIMENTA TW 1000

 

 Aeronautica e Páraquedismo
 Alojamento e Subsistência
 NRBQ - Nuclear, Radiológico, Biológico E Químico
 Combate a Incêncios
 Software Militar e Hardware Robustecido
 Comunicações e Electrónica Militar
 EOD, IED e Desminagem
 Equipamento Táctico
 Equipamentos de Controlo Anti-Motim
 Equipamentos Maritimos
 Hospitais de Campanha e Equipamentos Hospitalares
 Inteligencia e Contra-Medidas
 Investigação Criminal
 Munições e Pirotécnicos
 Optrónica, Sistemas de Vigilância e Observação
 Protecção Pessoal
 Sistemas de Simulação, Comando e Controlo
 Sistemas de Teste e Medida
 Tratamento e Armazenamento de Águas
 UAV's, ROV's e Robots
 Viaturas Blindadas, Viaturas Especiais e Anti-Motim
 Vigilância e Protecção de Perimetro

Apresentamos   um    serviço  amplo  e   
abrangente de Consultadoria, Assistência   
Técnica, Manutenção, Aluguer e   Comercialização 
de Sistemas e    Equipamentos, destacando-se
como   principais   áreas:
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Associação de Auditores
dos Cursos

de Defesa Nacional

“SITE”, “FACEBOOK” e “BLOG” da AACDN

ANUNCIE NO BOLETIM INFORMATIVO DA AACDN “CIDADANIA E DEFESA”

endereço electrónico:  

aacdn.sede@mail.telepac.pt

Fácil acesso e conteúdo, só no site da AACDN

www.aacdn.pt

ENERGIA … CONSTRUÇÃO … PATRIMÓNIO

SAÚDE E SEGURANÇA

Vamos criar um PORTUGAL melhor

ADVOCACIA …. CONSULTORIA

Orientando e defendendo os Cidadãos de Portugal

Superar metas … alcançando objectivos

MOTIVE “os seus alvos” …

DÊ A CONHECER motivos ou causas (finalidades)!

ANIME … ENTUSIASME … diga como satisfazer!

A Vossa sensibilidade aliada ao conhecimento para liderar o grau de 

apetência daqueles que “esperam” pelo(s) vosso(s) produto(s) irá motivar o 

desequilíbrio do “desejar” a vossa “marca”

Mudanças … são necessárias e quanto mais rápido o movimento e a 

antecipação mais cedo chegamos à meta!

http://www.facebook.com/AACDN

http://aacdn-aacdn.blogspot.com
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Num mundo angustiado e à deriva, há que reco-
nhecer que as ciências que se ocupam do 
Homem têm feito progressos notáveis, mas, 

que, acerca de nós próprios, pouco ou nada sabemos. 
“A ciência do homem é a mais difícil de todas as ciên-
cias” (Alexis Carrel, O Homem, esse desconhecido, 
cap. I, 3).
Em Portugal, em pouco mais de uma geração, o nosso 
ambiente intelectual e moral mudou radicalmente, mas 
o homem, não. O progresso material, a riqueza e o 
bem estar relativos que se sucederam à Revolução de 
Abril, levaram iniludivelmente à desconsideração de 
muitos valores éticos e morais. Não mais se construí- 
ram Caravelas para descobrir mundos, nem se levan-
taram Templos para olhar mais além, e, ao contrário, 
deixamo-nos embriagar pelo perfume das novas cate-
drais do consumo, imediato e a crédito. Sabemos o 
preço de tudo, mas não sabemos o valor de nada.
O Armagedão está à porta quando os sonhos de novas 
primaveras são, ainda, tão recentes!
Um grupo de bravos portugueses, com memória, 
resolveu prestar homenagem a um homem que, um 
dia, se levantou contra movimentos liberticidas num 
tempo em que Portugal vivia, também, angustiado e à 
deriva. Esse Homem é o General António Ramalho 
Eanes.
Há que lutar contra o esquecimento e recordar essa 
data e aquele português. Cada dia que passa é mais 
tarde para o fazer, mais fundo o medo, mais ténues as 
forças.
Não sei – nunca soube (e fui seu mandatário para a 
juventude, em Coimbra, nas eleições de 1976) – se é de 
direita ou de esquerda. Mesmo que esta categorização 
ainda valha alguma coisa, tenho por certo que ele está 
do outro lado das coisas. Mas sei – todos sabemos – 
que não foi acionista do BPN, recusou ser promovido 
a marechal, rejeitou benesses financeiras (que os tribu-
nais confirmaram que eram direitos seus) e nunca se 
“enganou” nas declarações prestadas às autoridades do 
país. Haverá quem possa dizer mais a propósito mas, 
num tempo de servidão, guarda-se de Conrado o 
prudente silêncio…

Ramalho Eanes ou a moral na política

A política é, também, a luta de memória contra o esquecimento.
No próximo dia 25 de novembro muitos portugueses vão reunir-se para o homenagear.

Não poderemos ignorar.

A política é, também, a luta de memória contra o 
esquecimento.
Recorrendo a velhos arquivos, encontrei no nº 2 (6 a 13 
de maio de 1976) da revista OPÇÃO um editorial de 
Artur Portela Filho (p. 15) que já então enunciava o 
que se confirmou, depois, e que aqui queria sublinhar: 
“Porque Eanes não é um presidente cómodo, fácil e 
emotivo” (…) “Eanes é outra incursão da moral na polí-
tica” (…) “É certo que Eanes tem, da democracia, a 
teima, a firmeza, o rigor”.
Como estas palavras soam no limiar da nossa inquie-
tação atual!
No próximo dia 25 de novembro muitos portugueses 
vão reunir-se para o homenagear – “Como reconheci-
mento moral e cívico dos altos serviços que prestou, e 
continua a prestar à Pátria de todos nós, através da 
postura de grande lucidez que continua a revelar perante 
os graves problemas com que o nosso país se confronta,  
e como apelo às novas gerações que são o nosso futuro” 
(do texto que anuncia o evento).
Não poderemos ignorar.
Lá estaremos!

Artigo publicado no Jornal “Vida Económica” de 22.11.2013

António Vilar 
Advogado
Sócio n.º 835

Autor

ACTUALIDADES & ACONTECIMENTOS



Sessão de Abertura

XII Congresso Nacional  
da Associação de Auditores 

dos Cursos de Defesa Nacional 
“A Segurança nas Relações Transatlânticas

Instituto de Acção Social das Forças Armadas – OEIRAS

25, 26 e 27 de Outubro de 2013
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Painel I Novas perspectivas geopolíticas. Prioridades estratégicas dos EUA e da 
Europa no segundo decénio do Século XXI

Painel II A Política Comum de Segurança e Defesa como contributo efectivo da União 
Europeia para o reforço das relações transatlânticas

Painel III Visões e dimensões contemporâneas da Segurança. Consequências para 
Portugal no âmbito das relações transatlânticas

Painel IV Geoeconomia e (Novos) Factores de Poder dos Estados

Conferência “A Segurança nas Relações Transatlânticas” – Dr. Luís Filipe 
Amado

Sessão de Abertura – Tenente-General Frutuoso Pires Mateus

ACTUALIDADES & ACONTECIMENTOS
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Painel IV

Painel II

Encerramento – Presidente do Congresso, General Amadeu Garcia dos 
Santos

Painel I

Painel III

ACTUALIDADES & ACONTECIMENTOS
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Carta do Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra

Excelentíssimo Senhor
Tenente General FRUTUOSO PIRES MATEUS
Presidente da Associação de Auditores dos Cursos de 
Defesa Nacional

Senhor Presidente,
Participamos a V. Exa. que, no dia 17 de dezembro 
último, assumimos a presidência da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, em evento 
conduzido pelo Exmo Sr Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Comandante e Diretor 
de Estudos da Escola Superior de Guerra – ESG.
Gostaríamos de participar a V. Exa. que por ter anterior-
mente exercido outros cargos na Associação, especial-
mente de Vice-Presidente e, posteriormente, Presidente 
do Conselho Superior, portanto, temos ciência da 
importância do convênio assumido com a Associação 
de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional (AACDN) 
em junho de 2001.
Já estivemos em Portugal usufruindo da hospitalidade 
da Direcção e de seus integrantes e conhecemos perfei-
tamente as suas atividades pelo Boletim Informativo 
“Cidadania e Defesa”.
Desta forma, gostaríamos de manter, com essa entidade 
co-irmã, as melhores relações em termos de preservação 
dos tradicionais valores luso-brasileiros.
Anexo à listagem dos integrantes da Diretoria, e dos 
Conselhos da ADESG.
Cordialmente,

Vice-Almirante RICARDO ANTÔNIO  
DA VEIGA CABRAL

Presidente

Biênio 2014/2015
Diretoria Executiva

Presidente V Alte Ricardo Antônio da Veiga Cabral
1º Vice-Presidente Gen Bda Umberto Ramos de Andrade
2º Vice-Presidente Desemb Antonio Carlos Esteves Torres
3º Vice-Presidente Brig Engº Manoel Andrade Rebelo
1º Secretário Cel Pm Marco Aurelio Araujo Teixeira
2ª Secretária Psic Marijane de Vasconcelos Tavares
1º Tesoureiro Cel Valentim Angelo Teixeira
2º Tesoureiro Eng Claudio Roberto Ferreira Cunha

Conselho Fiscal
Efetivos:

Econ Luiz Victor Werneck Borelli
Estat Calmon Gold
Econ Willian George Lopes Saab

Suplentes:
Geol Arthur Eduardo Diniz Gonçalves Horta
Cmg Ezir Rodrigues Pitta
Prof Marilda Trindade Dias Alves

Conselho Superior
Eleitos:

Dr. Sebastião Till
C Alte José Pardellas
Calte Edésio Campanille Neves Araripe
Prof Paulo Cesar Milani Guimarães
Juiza Heloisa Corrêa da Costa E Paula
Prof João Baptista Miranda da Silva
Proc Dr. José Roberto de Souza Cavalcante
Gen Bda Durval Antunes Machado Pereira de Andrade 

Nery
Adm Jorge José González Séba
Cmg Sidney Hélio Melecchi

Carta enviada de Bruges, pelo Infante D. Pedro a D. Duarte, em 1426, resumo feito por Robert Ricard e 
constante do seu estudo «L’Infant D. Pedro de Portugal et “O Livro da Virtuosa Bemfeitoria”», in Bulletin 
des Études Portugaises, do Institut Français au Portugal, Nova série, tomo XVII, 1953, pp. 10-11).

«O governo do Estado deve basear-se nas quatro virtudes cardeais e, sob esse ponto de vista, a situação de Portugal 
não é satisfatória. A força reside em parte na população; é pois preciso evitar o despovoamento, diminuindo os 
tributos que pesam sobre o povo. Impõem-se medidas que travem a diminuição do número de cavalos e de armas. 
É preciso assegurar um salário fixo e decente aos coudéis, a fim de se evitarem os abusos que eles cometem para 
assegurar a sua subsistência. É necessário igualmente diminuir o número de dias de trabalho gratuito que o povo tem 
de assegurar, e agir de tal forma que o reino se abasteça suficientemente de víveres e de armas; uma viagem de 
inspecção, atenta a estes aspectos, deveria na realidade fazer-se de dois em dois anos. A justiça só parece reinar em 
Portugal no coração do Rei [D. João I] e de D. Duarte; e dá ideia que de lá não sai, porque se assim não fosse aqueles 
que têm por encargo administrá-la comportar-se-iam mais honestamente. A justiça deve dar a cada qual aquilo que 
lhe é devido, e dar-lho sem delonga. É principalmente deste último ponto de vista que as coisas deixam a desejar: o 
grande mal está na lentidão da justiça. Quanto à temperança, devemos confiar sobretudo na acção do clero, mas ele 
[o Infante D. Pedro] tem a impressão de que a situação em Portugal é melhor do que a dos países estrangeiros que 
visitou. Enfim, um dos erros que lesam a prudência é o número exagerado das pessoas que fazem parte da casa do 
Rei e da dos príncipes. De onde decorrem as despesas exageradas que recaem sobre o povo, sob a forma de 
impostos e de requisições de animais. Acresce que toda a gente ambiciona viver na Corte, sem outra forma de ofício.

CORRESPONDÊNCIA… uma carta que chegou, vinda de BRUGES, em 1426

ACTUALIDADES & ACONTECIMENTOS
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ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES
DOS CURSOS DE  

DEFESA NACIONAL

CONVOCATÓRIA

Assembleia Geral Ordinária

De acordo com o disposto no artigo 20º dos Estatutos convoco para o próximo dia 20 de Fevereiro, pelas 
18h00, uma Assembleia Geral Ordinária, que decorrerá no Instituto de Estudos Superiores Militares 
(IESM), na Rua de Pedrouços, em Lisboa, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Leitura e aprovação da Acta da Assembleia Geral Ordinária de 6 de Março de 2013.

2. Apreciação e votação do Relatório de Actividades e o Relatório de Contas do ano de 2013.

3. Deliberação sobre propostas apresentadas pela Direcção relativas a movimentos de sócios ordinários.

Não havendo número mínimo legal de sócios à hora para que a presente Assembleia Geral Ordinária foi 
convocada, reunirá, seja qual for o número de sócios presentes, meia hora depois, em segunda convo-
cação, nos termos do artigo 21º dos Estatutos.

AACDN, 20 de Dezembro de 2013

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Amadeu Garcia dos Santos

General

ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES
DOS CURSOS DE  

DEFESA NACIONAL

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

CONVOCATÓRIA

De acordo com o disposto no artigo 20º dos Estatutos, convoco para o próximo dia 20 de Fevereiro de 
2014, das 20H00 ás 22h30, uma Assembleia Geral Eleitoral, que decorrerá no Instituto de Estudos Supe-
riores Militares (IESM), na Rua de Pedrouços, em Lisboa, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:
• Eleição dos novos dos órgãos sociais da AACDN, para o biénio 2014/2015

Não havendo número mínimo legal de sócios à hora para que a presente Assembleia Geral Eleitoral foi 
convocada, reunirá, seja qual for o número de sócios presentes, meia hora depois, em segunda convo-
cação, nos termos do artigo 21º dos Estatutos da AACDN.

O prazo de apresentação de candidaturas termina a 10 de Janeiro de 2014.

São permitidos os votos por correspondência e por representação, nos temos dos artigos 23º e 24º do 
Regulamento Eleitoral.

As condições de participação dos associados na Assembleia Geral Eleitoral são as fixadas no artigo 3º do 
Regulamento Eleitoral.

O processo eleitoral reger-se-á de acordo com o Regulamento Eleitoral, que se encontra disponível na 
sede e no site da AACDN.

AACDN, 20 de Dezembro de 2013

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Amadeu Garcia dos Santos

General
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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...

Aires Rodrigues Francisco nasceu a 1 de Dezembro de 1945, em Lobazes, 
Miranda do Corvo, é Licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Universidade de Coimbra, Oficial Mili-
ciano do Exército pela Escola Prática do Serviço de Material, concluiu dezenas de cursos e acções de formação 
empresarial, nomeadamente no âmbito da Gestão, do Planeamento, da organização, da Qualidade, da Direção, 
da Mudança, da Liderança, etc., sendo associado da APQ desde 1999.

Enquanto Militar: Colocado em Portugal na CDMM para dar instrução, foi mobilizado para Moçambique, 
para a zona de guerra de Cabo Delgado, durante 1970 e 71, e para o Centro de Instrução de Vila Pery, para 
gestor do Material de Guerra e Oficial da Polícia Judiciária Militar.

Enquanto Engenheiro: Iniciou a sua atividade em 1972, sucessivamente de estudo, projeto, construção, explo-
ração, normalização e auditoria de Redes Públicas de Eletricidade, finalizando com a gestão nacional da Ligação 
dos Produtores de Eletricidade às mesmas Redes.

No âmbito associativo: Presidente da Região Centro e Vogal do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos 
Engenheiros, criou o boletim regional “Informação Engenharia”, integrou o Conselho Editorial da Revista 
INGENIUM, e foi co-fundador do Fórum Regional das Ordens Profissionais.

Na AACDN, foi Membro do Conselho Fiscal dois mandatos, da Assembleia Geral dois mandatos, é Membro 
do Conselho Regional do Centro e Presidente do Conselho Diretivo da Delegação.

Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros, participa na Avaliação da Qualidade dos Mestrados em Enge-
nharia Eletrotécnica nas Universidades e Politécnicos no âmbito do EUR-ACE.

No âmbito Académico: Tem integrado Júris de Provas de Doutoramentos em Engenharia, como Especialista de 
Reconhecido Mérito. É conselheiro do FABLAB Coimbra. 

Participou em muitos seminários, conferências, sessões solenes e congressos, como organizador, conferencista 
principal, membro de painel, moderador ou chair person, especialmente sobre energia, formação em enge-
nharia e qualidade, em Portugal, Cabo Verde e Moçambique, estes para apoio à criação das respetivas Ordens 
dos Engenheiros, e também na Bélgica e nos Estados Unidos, tendo nomeadamente participado no congresso 
do Comité de Liaison des Associations d’Ingénieurs Universitaires de l’Union Européenne (CLAIU), em 
Luvaina, sobre a avaliação do Cursos de Engenharia a nível Global, e no congresso dos 150 Anos da American 
Society of Civil Engineers (AASCE), em Washington D.C. com âmbito civil e realce militar ao mais alto nível 
dos EUA.

É associado da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa nacional (CDN//1997 com o nº 612).

O Engenheiro Aires Francisco vive, como principais objectivos de Vida, a Família, o Amor, a Honra e, depois, 
a competência profissional e o associativismo actuante visando o bem-comum.

A AACDN precisa de GENTE assim, que sabe ser e sabe estar e para quem o SER é mais importante que o 
TER. 
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PARA EXIGIR TEMPO ... ao tempo,
é PRECISO DAR TEMPO ... ao tempo!
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visite o nosso site em:

www.aacdn.pt

visite-nos em:

Praça do Príncipe Real, 23 - r/c Dtº, 1250-184 Lisboa
Telefone: 00351 21 346 5888
aacdn.sede@mail.telepac.pt

Consulte o nosso Blog através de:

http://aacdn-aacdn.blogspot.com


