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Editorial

6. A par do que antecede, a Direção tem 
estado representada em diversas iniciati-
vas, das quais se destacam a Cerimónia 
de Abertura do Ano Lectivo no Instituto 
de Defesa Nacional (IDN) e o Curso de Ges-
tão dos Riscos Radiológicos, Biológicos e 
Químicos organizado pelo Colega António 
Marques em Faro.

7. Em breve promoveremos uma ses-
são de apresentação da AACDN, deseja-
velmente no IDN e com a presença dos 
membros da Comissão de Honra que nos 
apoiou enquanto candidatos e que agora 
apoia a Associação.

Por fim uma nota de agradecimento a 
todos os que, ainda que não integrando 
os órgãos sociais, connosco têm colabo-
rado nesta fase de arranque bem traba-
lhosa.

Bom 2018 para todos!

Concluído o acto eleitoral e empossa-
dos os titulares dos órgãos sociais da 

nossa Associação, entendo ser meu de-
ver, que cumpro com gosto, dar-vos conta, 
resumidamente embora, daquilo que se 
tem feito. É certo que poderia limitar-me 
a dizer umas quantas banalidades, even-
tualmente simpáticas, mas creio que não 
é isso que se espera de mim e não é disso 
que a nossa organização precisa.

Assim, no estilo claro e sintético que 
sempre uso:

1. A acta da Assembleia Geral Eleitoral, 
que titula a nossa legitimidade para repre-
sentar a Associação, demorou, por vicissi-
tudes diversas, bem mais de duas sema-
nas a ser-nos entregue.

2. Sede da Associação: à data da divul-
gação deste número do Boletim já esta-
remos nas novas instalações, negociados 
os termos do contrato de arrendamento, 
colhido o Parecer do Conselho Fiscal, pres-
tadas as garantias, assinado o contrato, 
efetuada a mudança do mobiliário neces-
sário e acautelada a guarda do restante e 
celebrados os contratos de água, eletrici-
dade e telefone.

3. Procedeu-se à eliminação do arquivo 
sem relevância e à conservação da do-
cumentação com valor histórico ou legal-
mente obrigatória.

4. Foi preparado o caderno de encargos 
e aberto concurso para a construção de 
um novo site; a adjudicação será feita de 
modo a cumprir-se o prazo prometido, fi-
nal de fevereiro de 2018.

5. A reformulação dos estatutos resul-
tará de um processo que a Direção inicia-
rá ainda em 2017 conforme previsto.

João Franco
Presidente da Direção da AACDN
Sócio n.º 626/96

“Mãos à Obra”

É certo que poderia  
limitar-me a dizer umas 
quantas banalidades, 
eventualmente simpá-
ticas, mas creio que 
não é isso que se es-
pera de mim e não 
é disso que a nossa  
organização precisa.



4   Cidadania e Defesa   

Boletim Informativo da AACDN | 2017

Eleições para os novos órgãos sociais 
da AACDN

Assembleia Geral

PRESIDENTE - António Manuel Lopes Tavares, associado n.º 1061
VICE-PRESIDENTE - Teresa Maria Ferreira Rodrigues, associada  
                                    n.º 1050
VICE-PRESIDENTE - Paulo José da Cruz Lourenço, associado  
                                       n.º 1056
SECRETÁRIO - José Eusébio Pereira Barata Cordeiro de Araújo,  
                           associado n.º 979
SECRETÁRIO  - João Ribeiro Mendes, associado n.º 1108

PRESIDENTE - João Paulo Farinha Franco, associado n.º 626
VICE-PRESIDENTE - Maria Isabel Rodrigues Almeida Oliveira  
                                      Fragoso, associada n.º 593
VICE-PRESIDENTE - Carlos Manuel Seixas da Fonseca, 
                                     associado n.º 262 
SECRETÁRIA - João Pedro Gomes Moreira Pêgo, associado n.º  
                           1080

DIREÇÃO

PRESIDENTE - José António Fialho da Silva e Sousa, 
              associado n.º 1121
VOGAL - António Macieira Coelho, associado n.º 815
VOGAL - Luís Manuel Montenegro de Araújo Pizarro, 
    associado n.º 1062
VOGAL SUPLENTE - Maria José Cartaxo Rebocho, associada  
                                     n.º 376

CONSELHO FISCAL

Na Assembleia Geral Eleitoral realizada em 7 de Novembro de 
2017, nas instalações do Instituto Universitário Militar (IUM), 

foram eleitos os Órgãos Sociais. A vitória coube à Lista A, lidera-
da por Dr. João Franco.

A Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional 
passou assim a ser gerida pelos seguintes associados:

Proclamado o resultado eleitoral, os novos titulares eleitos to-
maram de imediato posse, por haver assuntos graves, urgentes 
e inadiáveis a tratar.

TESOUREIRO – Virgínia Maria Cristóvão da Fonseca, associada
                           n.º 1101
VOGAL - Carla Isabel Patrício Fernandes, associada n.º 987
VOGAL – Arménio Timóteo Pedroso, associado n.º 1003
VOGAL - António Marques da Silva, associado n.º 1125
VOGAL - Mónica Alexandra Rosa Ferreira Rodrigues, 
                associada n.º 1030
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“Catástrofes: Que respostas”

A Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, 
na sequência da organização da primeira edição do evento 

“Catástrofes: que respostas!”, em 13 de janeiro de 2017, nas ins-
talações da Academia Militar, na Amadora, realizou a segunda 
e terceira edição do mesmo, em Coimbra e em Baltar/Paredes, 
respetivamente, nos dias 17 de março e 26 de maio.

Esta série de eventos visaram debater e divulgar a organiza-
ção, cadeia de comando e a capacidade instalada nacional, para 
fazer face a incidentes de natureza química, biológica, nuclear 
e clínica. 

Em Coimbra, o evento foi concretizado no Centro de Saúde 
Militar de Coimbra, do Exército, usando as suas instalações para 
o seminário e para a exposição de meios. Contando com uma 
forte adesão da comunidade local e regional, com quadros au-
tárquicos, de saúde, militares, da ANPC, do INEM, de Corpos de 
bombeiros e cidadãos em geral, nomeadamente alunos e docen-
tes do Curso Profissional de Técnicos de Proteção Civil, do Ins-
tituto de Almaguês, contou com excelentes intervenções e um 
participado debate. A demonstração de meios foi uma excelente 
oportunidade para conhecer o que de melhor há no país, para 
fazer face a acidentes graves ou catástrofes, com equipamen-
tos da ANPC, do INEM, da Companhia de Sapadores de Coimbra 
e da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química, 
do Exército.

Em Baltar, no concelho de Paredes, no respetivo quartel de 
Bombeiros – uma excelente infraestrutura (auditório, heliporto, 
área de formação e treino, área administrativa, de parque e de 
serviço), foi possível realizar o seminário e a exposição de meios, 
contando mais uma vez com o apoio das entidades presentes 
em Coimbra e ainda com a dos Bombeiros Voluntários de Baltar 
e de uma Unidade AZMAT, dos Bombeiros Voluntários da Feira, 
enriquecendo ainda mais a mostra de meios/capacidades. Mais 
uma vez, o evento teve uma forte adesão, em especial da comu-
nidade da Proteção Civil, dos diferentes agentes institucionais e 
também de quadros universitários e de cidadãos em geral. Pelos 
meios disponíveis, pelas condições disponibilizadas, pelas inter-
venções dos oradores convidados, pela assistência e pelo de-
bate proporcionado, tratou-se de outra jornada muito positiva!

Em ambas as edições, a organização da AACDN contou com 
um apoio excelente de todas as entidades participantes, que im-
porta destacar e agradecer publicamente, entendendo ser nos-
so dever dar uma palavra especial à Chefia do Centro de Saúde 
Militar de Coimbra – Tenente-Coronel Médico Joaquim Cardoso e 

à Presidência da Direção da Associação Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Baltar – José Alberto Sousa, pelos encargos 
acrescidos de nos receberem nas suas instalações. 

Todas as edições tiveram o mesmo figurino, com uma primeira 
parte com um painel de três oradores/quadros (um militar, um da 
saúde e um bombeiro), seguido de um painel de comentadores 
institucionais da ANPC e do INEM. Na segunda parte, convidava-
-se o público a assistir a uma exposição de meios e capacidades, 
disponibilizados pelo Exército, pela ANPC, pelo INEM e pelas cor-
porações de Bombeiros participantes.

É nossa intenção, numa próxima oportunidade, apresentar as 
principais conclusões deste evento, em formato a divulgar.

TRAGÉDIAS DE 17 DE JUNHO E DE 15 DE OUTUBRO

Face aos acontecimentos trágicos, resultantes dos incêndios 
de grandes dimensões, verificados na região de Pedrógão Gran-
de, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Penela, Pam-
pilhosa da Serra e Sertã, no período de 17 a 24 de junho e em 
muitos distritos do país, com especial relevo para os concelhos 
de Seia (distrito da Guarda), Lousã (Coimbra), Vieira do Minho (Bra-
ga), Cinfães (Viseu), e Monção (Viana do Castelo), em 15 e 16 de 
outubro e dado o tema desta reportagem, consideramos ser nos-
sa responsabilidade tecer uns breves comentários, a propósito.

Assim:

1. Quando foi decidida a realização do evento “Catástrofes: que 
respostas!”, durante o ano de 2017, pela Direção da AACDN, 
teve-se em consideração as ameaças e riscos à segurança na-
cional, levantados no Conceito Estratégico de Defesa Nacio-
nal, quer de natureza terrorista (ataques com grandes quanti-
dades de explosivos, agentes biológicos ou químicos), quer de 
natureza ambiental( sismos). Preocupava-nos também a possi-
bilidade de um acidente grave nuclear, com origem na central 
de Almaraz, em Espanha, a 100 km da nossa fonteira. 

Quais os meios de que dispomos, para fazer face a acidentes 
graves ou catástrofes, resultantes daquelas ameaças e ris-
cos? Quais as entidades com responsabilidades para lhes fa-
zer face e que tipo de planos, medidas e de meios de preven-
ção existem, bem como de mitigação, dos respetivos efeitos 
das ameaças e riscos aludidos?
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2. Na altura, não consideramos os riscos de fogos florestais 
porque, na verdade, face ao bom desempenho operacio-
nal da ANPC, nos anos que antecederam 2017, no que diz 
respeito ao combate aos incêndios florestais/rurais, com au-
mento da eficácia do combate e diminuição das críticas ao 
comando e controlo das operações, pese embora os con-
tínuos problemas com os meios aéreos (quantidade/opera-
cionalidade), não antevíamos grande risco de se verificarem 
incidentes tão graves e trágicos como os ocorridos.

3. Sobre as razões das tragédias de 17 de junho, há já um re-
levante trabalho feito pela Comissão Técnica Independente 
(CTI), criada para o efeito pelo Governo português. Como é 
do conhecimento público, o relatório daquela Comissão, en-
tregue na Assembleia da República em 12OUT, aponta para 
“falhas estruturais e operacionais no modelo de prevenção 
e combate aos incêndios florestais e ao sistema de prote-
ção civil”. O relatório aponta também para a necessidade de 
promover a reforma do modelo de prevenção e combate a 
incêndios rurais e tem também a virtude de apresentar pro-
postas para acautelar maior eficácia e segurança no futuro.

4. Na sequência do Relatório da CTI, o Governo publicou duas 
Resoluções de Conselho de Ministros(RCM) – 157-A/2017 de 
27OUT17 e a 160/2017 de 30OUT17, que levam em conta tam-
bém os incidentes de 15 de outubro, preconizam uma refor-
ma sistémica na prevenção e combate aos incêndios flores-
tais, estendendo-se a outras áreas da proteção e socorro 
e a criação de uma Estratégia Nacional para uma Proteção 
Civil Preventiva (estabelece Objetivos Estratégicos, Áreas 
Prioritárias e Objetivos Operacionais, com o horizonte tem-
poral de 2020) e que poderão fazer a diferença no futuro! 
Acreditamos que, a concretizarem-se as medidas previstas 
na reforma anunciada e a implementação da Estratégia de-
finida, tanto a população com a floresta portuguesa ficarão 
mais seguras no futuro!

5. Trata-se de uma reforma ambiciosa, transversal e muito im-
portante, com um incremento das «condições de prevenção 
e de resposta face à ocorrência de acidentes graves e ca-
tástrofes», na perspetiva de desenvolver o «patamar pre-
ventivo do sistema de proteção civil». Mas esta reforma exi-
girá meios financeiros importantes, tempo e determinação 
governamental para a levar a cabo! Naturalmente, depois 
das tragédias de 17 de junho e de 15 outubro, não há mais 
margem de erro!

6. Estamos conscientes de que nem todas as medidas anun-
ciadas (sugerimos a leitura das RCM), pelo seu caráter es-

truturante, se conseguirão implementar e/ou traduzir em 
resultados práticos significativos já na próxima época de in-
cêndios, pelo que se destacam, na nossa modesta opinião, 
cinco alterações/medidas que acreditamos terão já um im-
pacto positivo no período referido:

a. Mudança da cadeia de comando da ANPC – fortalecer a 
liderança (nomeações por mérito e com oportunidade; afir-
mação nas situações de acidentes graves e nas de ca-
tástrofes); 

b. Atribuição à Força Aérea do comando e gestão centraliza-
da dos meios aéreos de combate a incêndio florestais, por 
meios próprios do Estado ou outros que sejam sazonal-
mente necessários – perspetiva uma maior operacionali-
dade dos meios, maior eficiência e menor custos de ope-
ração e manutenção – se atribuída a dotação orçamental 
adicional necessária;

c. Aquisição de 4 estações móveis, equipadas com módulo 
satélite – salvaguardar situações críticas de rutura das co-
municações normais, para garantir o comando e controlo 
das operações no terreno – se concretizada:

d. Reforço do papel das autarquias no “cumprimento das re-
gras de limpeza de faixas de proteção secundárias”, no-
meadamente os “50 metros à volta das casas e os 100 
metros à volta das localidades” – sob pena de penalização 
orçamental – se verificado;

e. Reforço dos meios do Corpo Nacional de Agentes Flores-
tais e Guardas Florestais, e reforço e revisão da missão do 
SEPNA e do GIPS, da GNR – se concretizados em percen-
tagem significativa do anunciado (500 até 2019).

A concluir, acreditamos que desta vez haverá mesmo uma refor-
ma do setor, que salvaguardará a proteção da vida humana e da 
nossa floresta! É um tributo que os responsáveis políticos e todos 
os cidadãos, devemos a todos aqueles que perderam a vida nas tra-
gédias de 17 de junho e de 15 de outubro!

Cabe-nos exercer uma cidadania ativa, para contribuir para o 
avanço das reformas anunciadas, comprometendo-nos a acompa-
nhar a implementação da reforma anunciada, com espírito crítico e 
responsabilidade.

“É ter a certeza de que, nos momentos críticos, as missões essen-
ciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidades”.

(S. Exª. o Presidente da República, na mensagem de Ano Novo)

Paulo Lourenço
Coronel Infantaria

Adjunto da Direção do IDN para a Delegação no Porto
Vice-presidente da Assembleia Geral da AACDN

Sócio n.º 1056/2012
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Visitas ao Submarino Arpão e ao 
NRP Sagres

No dia 22 de abril de 2017 a AACDN organizou uma visita à 
Base Naval de Lisboa, no Alfeite, na qual participaram cerca 

de 68 pessoas, entre associados e familiares.
Este grupo reuniu-se na Base Naval pelas 10.30h, tendo sido 

encaminhado para o auditório da Esquadrilha de Submarinos, 
onde foi recebido pelo Comandante Naval, Vice-Almirante Gou-
veia e Melo, pelo Comandante da Esquadrilha de Submarinos, 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Silva Gouveia e pelo Capitão-de-Fraga-
ta Silva Pinto, do Estado-Maior da Armada.

Estes oficiais efetuaram duas apresentações muito esclarece-
doras e completas, a primeira sobre a atividade operacional da 
Marinha e sobre a forma como este Ramo das Forças Armadas 
garante o cumprimento da sua missão assegurando a defesa da 
soberania e dos interesses de Portugal no mar, a segunda sobre 
as capacidades dos submarinos e importância para Portugal de 

poder dispor desta arma muito versátil e de valor estratégico.
A este respeito o Vice-Almirante Comandante Naval referiu 

que estes navios se caracterizam pela sua discrição o que quer 
dizer que uma vez submersos podem aparecer de surpresa em 
qualquer local criando a incerteza a qualquer opositor ou pre-
varicador. A reforçar este elemento dissuasor importa sublinhar 
a grande capacidade de deteção e os sistemas de armas alta-
mente letais e com grande alcance e precisão de que os nossos 
submarinos dispõem.

Os submarinos podem desta forma ser empregues como 
agentes dissuasores e intercetores quer em termos puramente 
militares quer para o apoio a operações de combate à criminali-
dade no mar, designadamente tráfico de droga ou armas.

Terminadas as apresentações os auditores tiveram oportuni-
dade de visitar o submarino “Arpão”.
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Após esta visita dirigiram-se ao Navio-Escola “Sagres” onde fo-
ram recebidos pelo seu comandante, Capitão-de-Fragata Manuel 
Gonçalves e sua guarnição. A bordo deste emblemático navio foi 
servido um excelente almoço que, de par com o acolhimento e 
simpatia dos elementos da sua guarnição, nos fez sentir porque 
este navio é considerado como “Embaixador de Portugal”.

A Dra. Isabel Fragoso, na qualidade de organizadora desta vi-
sita, dirigiu sentidas palavras de gratidão e apreço aos oficiais 
que receberam a AACDN pelo apoio na organização e concreti-
zação da visita, e entregou ao Comandante Naval, a assinalar o 
momento, uma medalha da Associação, agradecendo a disponi-
bilidade da Marinha, a oportunidade e o interesse da visita.

Em ambiente muito agradável e de boa camaradagem, cerca 
das 15.30 foi terminada esta proveitosa e interessante visita à 
Marinha.

Isabel Fragoso
Vice-Presidente da Direção da AACDN

Sócia n.º 593/96
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Degradação Ambiental & 
Migrações: 
um futuro (in)certo
Teresa Ferreira Rodrigues

“Now that climate change and migration are an integral part of the Paris agreement, we 
can justifiably speak of ‘climate migration’ and ‘climate migrants’. [...] We face major migra-
tion and refugee movements, and climate change is among the root causes of the record 
number of persons forced to migrate. By taking action to harness the positive potential of 
migration as an adaptation strategy to climate change we can support those who might 
need sooner or later to migrate with dignity. [...]” Not all of these people will become climate 
migrants, but now is the time to get prepared in order to avoid future tragedies.”

W. Lacy Swing, Diretor-Geral do IOM, 2016

No mundo com 7,6 mil milhões de habitantes, 1 em cada 7 pes-
soas é migrante (refugiado, estudante, trabalhador econó-

mico, profissional altamente qualificado). As migrações interna-
cionais apresentam-se como uma das principais características 
do século XXI, que Castles e Miller1 chamaram apropriadamente 
the age of migration. A migração é na sua origem uma forma de 
ajustamento das populações ao meio. Trata-se desde sempre 
de um processo contínuo, dinâmico, de ação-reação-alteração, 
com vista à adaptação. As modalidades escolhidas para conse-
guir esse equilíbrio variam com as características das regiões em 
causa, desde o meio físico à identidade politica e cultural.

A globalização produz e acentua a distância entre expectati-
vas (desejo de realização pessoal e necessidades de consumo) 
e condições reais de vida (desemprego, exclusão, xenofobia...), 
o que potencia o fenómeno migratório, tornado um fenómeno 
global, que afeta todas as sociedades qualquer que seja o seu 
grau de desenvolvimento ou localização geográfica, seja como 
entidade de origem, de trânsito ou de destino. Dados divulgados 
pelas Nações Unidas (2017) estimam que existam 244 milhões de 

migrantes internacionais, que representam 3,2% da população 
mundial, o que significa que apesar do crescente número de mi-
grantes internacionais, estes são uma percentagem diminuta no 
total da população mundial. 

Com efeito, as migrações continuam a ser a exceção e não a 
regra. A mobilidade humana é uma escolha de apenas alguns e 
a maioria da população continua a residir no seu país de origem, 
mesmo que nele se desloque. Mais de metade das migrações efe-
tuam-se dentro de um mesmo país, preferencialmente do campo 
para a cidade e a não mais de 30 km face ao local de residência 
anterior. Aumentou igualmente a variedade de causas migrató-
rias, embora as motivações económicas continuem a prevalecer.

Mas nem todos migram de forma voluntária. As migrações for-
çadas por crises políticas ou catástrofes ambientais assumem 
uma enorme relevância na atualidade e colocam desafios, no-
meadamente de segurança. A pressão sobre os ecossistemas, 
a competição por recursos vitais e os efeitos das alterações 
climáticas são três dos principais desafios do século XXI2. Vive-
mos num mundo multipolar instável e a diferentes velocidades,  
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algumas das quais têm a ver com a gestão da relação entre três 
binómios: alterações climáticas e segurança, alterações climáti-
cas e desenvolvimento económico, alterações climáticas e mi-
grações. A questão não é nova, mas toma contornos de urgência 
no contexto atual e sobretudo numa perspetiva de futuro.

Vários acordos internacionais têm procurado gerir as altera-
ções climáticas em curso. Foram definidos objetivos e assinados 
acordos, mas a trajetória de ação não conseguirá alcançar esses 
objetivos caso não seja implementada uma ação concertada a 
nível da comunidade internacional, nomeadamente em termos 
tecnológicos em setores-chave (energia, habitação, transportes). 
A atuação terá de ser diferente consoante as regiões, mas exi-
ge em todos os casos a mobilização de montantes elevados, a 
aplicar numa ótica prospetiva e urgente a curto e médio prazo, 
que não seja apenas de mitigação, mas sim de adaptação3. A 
cimeira sobre o clima (COP23) realizada em Bona em novembro 
permitiu chegar a conclusões interessantes sobre as formas de 
diálogo entre as partes, mas faltaram medidas concretas, desig-
nadamente sobre o financiamento aos países mais vulneráveis, 
que são dos mais afetados pelas mudanças em curso.

As alterações climáticas e seus respetivos impactos (Figura 1) 
forçam à deslocação de populações em massa, criando os cha-
mados IDPs4, indivíduos obrigados a abandonar temporária ou 
definitivamente os seus locais de residência, dado que “já não 
conseguem garantir condições de vida seguras na sua terra na-
tal por causa da seca, da erosão dos solos, da desertificação, da 
desflorestação e de problemas ambientais, (e…) sentem que não 
existe outra alternativa senão procurar refúgio noutro local, por 
mais arriscada que seja a tentativa”5.

Falamos de migrações forçadas, que acarretam riscos para a 
segurança humana individual (porque migrar é arriscado) e alte-
ram a ordem internacional, porque são geradoras de desloca-
ções massivas com consequências para os países de origem, de 
trânsito e de destino6.

Estão identificadas as ligações entre alteração climática, migra-
ções, desenvolvimento e bem-estar, mas não as respostas. 

O que sabemos?  Sabemos que as alterações ambientais atuam 
como multiplicadores de riscos e ameaças e catalisadores poten-
ciais de tensões e conflitos relacionados com processos de inse-

gurança alimentar, acesso a água potável, energia e outros re-
cursos. Sabemos também que intensificam assimetrias entre 
grupos, etnias, Estados e geram processos de migração coletiva 
forçada, seja em busca desses recursos, seja para fugir às suas 
consequências (secas, fome, subida do nível das águas costei-
ras, conflitos gerados para garantir a posse de determinados 
bens). Desta forma, as migrações tendem a aumentar as proba-
bilidades de conflito em regiões alvo ou de trânsito. 

Segundo o relatório Global Report on Internal Displacement 
em 2016 um número crescente de conflitos, violência e desas-
tres naturais causaram mais de 31 milhões de novos IDPs7, que 
vieram engrossar o total de migrantes forçados, refugiados e 
outros (Figura 2) 78% destas migrações foram diretamente cau-
sadas por desastres naturais. Na verdade, o total de refugiados 
e IDPs no mundo tem vindo a aumentar desde 1990 (Figura 3) e 
tudo leva a crer que assim continuará, quer devido ao impacto 
das alterações climáticas, quer pelo clima de insegurança global. 

Nos países em desenvolvimento o aumento das secas, a de-
gradação dos solos e a escassez de água irão coexistir com um 
ainda elevado ritmo de aumento populacional, em contextos po-
líticos instáveis e sociedades pobres e muito dependentes da 
agricultura de subsistência. Tudo indica que as próximas déca-
das serão marcadas pelo aumento incontornável das migrações 
ambientais, primeiro internas, depois internacionais no contexto 
sul-sul. Cerca de mil milhões de pessoas serão forçadas a deixar 
as suas casas até 2050, 645 milhões devido a grandes crises, 
250 milhões devido a causas relacionadas com as mudanças cli-
máticas (inundações, seca e fome), 50 milhões devido a conflitos 
e violação dos direitos humanos8. 

As assimetrias de desenvolvimento conjugadas com o pro-
cesso de degradação ambiental são fontes de preocupação e 
de insegurança local e regional, mas cruzam fronteiras, o que 
lhes garante “globalização”. A questão de saber que países te-
rão de arcar com os custos da migração induzida pelo ambiente 
no futuro próximo encerra em sim mesma um potencial conflito. 

A dificuldade de mitigação ou resolução dos problemas 
atuais é acrescida: a resolução destes problemas implica con-
vergência, articulação coletiva e mecanismos de regulação in-
ternacional. 

Figura 1 - Impactos das Alterações Climáticas.
Fonte: Adaptado de Lázaro, Lara, Zighby, M. (2014)

Figura 2 - 2016. Novos deslocados no mundo por conflito ou desastres naturais.
Fonte: ON THE GRID: Global internal displacement in 2016 (2017)
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As migrações, pelo seu carácter transnacional e pelos desa-
fios que colocam, afetam as relações internacionais. A coope-
ração entre os vários países é essencial para a criação de res-
postas e mecanismos comuns aos vários Estados. Como refere 
Zuzarte Reis9, as relações entre mudança climática, desastres 
naturais e conflitos são múltiplas e complexas, com implicações 
multicausais em termos de segurança humana e coletiva. A alte-
ração climática é uma ameaça global, credível, certa e atual, mas 
difusa e persistente, o que torna difícil avaliar a sua magnitude e 
o horizonte temporal da intensificação das suas consequências. 

Assim, são em nosso entender necessárias políticas de coo-
peração e imigração inclusivas e compreensivas… Mas a genero-
sidade internacional não é uma das maiores virtudes do mundo 
globalizado. 

Teresa Ferreira Rodrigues
Vice-presidente da Assembleia Geral da AACDN

Professora Associada com Agregação (NOVA)
Sócia nº 1050/09 

Figura 3 - 1990-2016. Refugiados e IDPs no mundo devido a conflito e/ou violência
Fonte: ON THE GRID: Global internal displacement in 2016 (2017)

Figura 4 - Deslocados internamente por conflito e/ou violência.

Notas

1  Castles e Miller, The age of Migration, 2009

2 Zuzarte Reis, A. (2016), Mudanças climáticas e desastres naturais, Ameaças e Ris-
cos Transnacionais no novo Mundo Global (Rodrigues, T, Vieira Borges, J. coord.). 
Lisboa, Esfera dos Livros: 234.

3 Lázaro, Lara, Zighby, M. (2014), Climate Risks: Theory, Data, and the Global Go-
vernance of Climate Change, Globalization and international security. An overview 
(Rodrigues et all. eds.). Nova Iorque: NOVA Publishers, Col. Defense, Security and 
Strategies: 99-102.

4 Internally Displaced People.

5 Myers, N., “Environmental Refugees”, Population and Environment 19 (2), 1997

6 IOM, Latest global figures, https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures.

7 IDMC, Global Grid 2017. Disponivel em http://www.internal-displacement.org/global-
-report/grid2017/#on-the-grid.

8 PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2010.

9 Zuzarte Reis, A. (2016), Mudanças climáticas e desastres naturais, Ameaças e Ris-
cos Transnacionais no novo Mundo Global (Rodrigues, T, Vieira Borges, J. coord.). 
Lisboa, Esfera dos Livros: 238 e segs.
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A Seca em Portugal e a 
Importância Estratégica da 
Água para a Segurança Nacional

Como tem sido foco das notícias das úl-
timas semanas ([1], [2],[3],[4]), Portugal 

vive uma situação de seca preocupante 
que nos deve fazer refletir sobre a for-
ma como nos relacionamos com a água e 
quais as medidas de médio e longo prazo 
que devemos tomar para aumentar a re-
siliência a este fenómeno natural. A curto 
prazo, estão a ser tomadas medidas lo-
cais e nacionais no sentido de minimizar 
os efeitos da seca atual, nomeadamente, 
na sensibilização da população para redu-
zir o consumo de água às necessidades 
prioritárias urgentes ([5],[6]).

Convém, neste ponto, distinguir o fe-
nómeno da seca da situação de escas-
sez hídrica. “As secas, fenómeno natural 
complexo, representam uma característi-
ca recorrente do clima, assumindo maior 
frequência em algumas regiões” [7]. Este 
fenómeno caracteriza-se pelo seu de-
senvolvimento lento e progressivo, num 
período extenso de tempo. Tal como as 
cheias, as secas são um fenómeno cau-
sado por situações extremas de precipi-
tação - por excesso (cheia) ou por defeito 
(seca) – mas, contrariamente às cheias, de 
difícil previsão. Se, de facto, um excesso 

de precipitação localizada no tempo e no 
espaço previsivelmente conduzirá a uma 
situação de cheia num futuro muito próxi-
mo, o inverso não se passa da mesma for-
ma. Para que uma seca se torne evidente 
requer um período relativamente prolon-
gado de baixas precipitações, processo 
que pode ser rapidamente revertido se as 
chuvas voltarem. Já a situação de escas-
sez hídrica ocorre quando numa região a 
disponibilidade de recursos hídricos não 
é suficiente para responder às suas ne-
cessidades hídricas (naturais ou antropo-
génicas). Este é, de uma forma simplista, 
um problema de equilíbrio entre a oferta e 
a procura de água. Quando ambas as si-
tuações se conjugam, as consequências 
podem ser dramáticas, como aconteceu 
na região metropolitana de São Paulo [8], 
onde o subsistema Cantareira, que abas-
tece 9 milhões de pessoas, deixou de po-
der contar com os transvases do sistema 
PCJ para poder responder às suas neces-
sidades hídricas durante a seca de 2014-
2016.

Em Portugal continental, a seca atin-
ge mais frequentemente aquelas regiões 
que pelas próprias características, têm 

menores disponibilidades hídricas, no-
meadamente, as regiões hidrográficas do 
Guadiana e das Ribeiras do Algarve. No 
entanto, nos últimos 30 anos também 
as bacias hidrográficas do norte e cen-
tro foram afetadas pela seca [9], ainda 
que os seus impactos sejam muito dife-
rentes para cada região. Comecemos por 
esclarecer que a seca tem diferentes fa-
ses de desenvolvimento (Figura 1), sendo 
a seca meteorológica, a mais evidente, e 

Figura 1 - Relação entre os diferentes tipos de seca a 
duração dos episódios de seca. (Adaptado de [10]) 

João Pedro Pêgo
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O valor do índice de escassez para as 
bacias hidrográficas de Portugal conti-
nental é apresentado na Tabela 2. 

Genericamente, Portugal continental 
apresenta um uso sustentável da água, 
com um valor global do índice WEI+ abaixo 
de 20%, definido na literatura como valor 
limite a partir do qual a região se encon-
tra em situação de alerta para a escas-
sez hídrica [13]. No entanto, quando ana-
lisadas individualmente, várias bacias 
hidrográficas portuguesas apresentam 
valores preocupantes, bastante próxi-
mas do valor de 40% a partir do qual se 
considera que o uso de recursos hídricos 
na região é insustentável [13]. Exceto 
a pequena bacia do rio Leça, muito in-

que se caracteriza por uma precipitação 
significativamente abaixo do valor médio, 
acompanhada de elevadas temperaturas 
e evapotranspiração. Como consequência 
da baixa precipitação persistente, a humi-
dade no solo baixa, aumentando o stress 
hídrico da vegetação, conduzindo à seca 
agrícola. Se as baixas precipitações per-
sistirem, a disponibilidade dos recursos 
hídricos no subsolo continuará a baixar, re-
duzindo as afluências aos leitos dos rios e 
outras massas de água superficial, o que 
resultará na seca hidrológica. Episódios 
de seca muito persistentes e prolongados 
têm, em consequência, impactos ambien-
tais e socioeconómicos que afetam a re-
gião. 

O impacto da seca é, por um lado, pro-
porcional à sua severidade e, por outro, 
mitigado pela resiliência da região aos 
seus efeitos. O que se constata em Por-
tugal continental, é que as regiões mais 
vulneráveis à seca são aquelas que têm 
menor precipitação (Figura 2). Sendo ca-
racterizadas por baixas precipitações (de 
salientar que enquanto no Minho as pre-
cipitações atingem 3000 mm por ano, no 
Alentejo estes valores rondam os 400 mm), 
estas regiões, naturalmente, têm pouco 
disponibilidade de recursos hídricos. 

São, no entanto, regiões com mais ho-
ras de sol por ano, logo excelentes para 
a produção agrícola, desde que haja dis-
ponibilidade água. Sendo o sector da agri-
cultura e pecuária responsável por 74% do 
consumo de água em Portugal ([12], pág. 
3976) não é de surpreender que nas re-
giões a sul do Tejo o índice de escassez 
WEI+ (Water Exploitation Index), que cor-
responde à razão entre a média anual da 
procura de água e os recursos médios 
disponíveis a longo prazo, seja mais ele-
vada. O critério WEI+ divide -se em quatro 
categorias identificadas na Tabela 1.

Consumo dos recur-
sos hídricos renová-
veis na região

Classificação

Sem escassez Até 10%

Escassez reduzida Entre 10% e 20%

Escassez moderada Entre 20% e 40%

Escassez severa Mais de 40%

Tabela 1 - Classificação do índice de es-
cassez WEI+

Fonte: [12], pág. 3981

Tabela 2 - Índice de escassez WEI+ para 
as Regiões Hidrográficas do Continente

Fonte: [12], pág. 3981

Bacia Hidrográfica WEI+ (%)Região
Hidrográfica

RH1

RH5

RH6

Minho

Ribeiras do Oeste

Sado

4
7

8
16

38

11

18
15
9

33
22
27
14

22

32
16

RH2

RH3

RH7

RH8

Continente

RH4

Douro

Guadiana

Ribeiras do Algarve

Lima

Tejo

Mira

Ave

Mondego

Leça

Lis

Cávado

Vouga

Bacia
Hidrográfica

Afluências anuais 
actuais (hm3)

Capacidade útil das 
albufeiras (hm3)

Cap. útil das albufeiras 
em % das afluências

Lima
Cávado
Douro
Vouga
Mondego
Tejo
Guadiana
Sado
Mira
Ribeiras Algarve
Total

3000
2300
18500
2000
3350
12000
4500
1460
330
400
47840

355
1142
1300
88
361
2355
3244
444
240
230
9759

12%
50%
7%
4%
11%
20%
72%
30%
73%
58%
20%

Tabela 3 - Capacidade útil das albufeiras portuguesas (Continente)

Fonte: [12], pág. 3982

dustrializada, as regiões que requerem 
mais atenção são a sul do Tejo, onde as 
secas são mais recorrentes. 

Portugal continental tem um regime de 
precipitação muito variável no ano, com 
precipitações intensas entre outubro e fe-
vereiro, e um período primavera-verão mui-
to seco (Figura 3). Ou seja, nos períodos 
de maior consumo de água (agricultura-
-pecuária e turismo) é quando as disponi-
bilidades naturais de água são menores. 
A única solução para dispor de água nos 
períodos secos é armazenar este recurso 
nos períodos húmidos em albufeiras, lagos 
e charcas. Contrariamente à imagem que 
por vezes é transmitida, a capacidade de 
armazenamento das bacias hidrográficas 
portuguesas é relativamente baixa quan-
do comparada com as afluências anuais 
dos nossos rios Tabela 3. Por motivos eco-
nómicos e ambientais, as nossas reservas 
estratégicas de água não permitem, caso 
seja necessário, transferir água de um ano 
para o outro, como em situação de seca 
prolongada seria recomendado.
Com exceção de algumas barragens como 
a de Alqueva ou a do Alto-Rabagão, para 
as quais a razão entre a capacidade útil 
de armazenamento e o escoamento anual 
do rio é de 1,1 e 3,1 (valores consultados em 
[15]), respetivamente, a maioria das albu-
feiras portuguesas só consegue armaze-
nar uma parcela pequena da água que, 
em média, passa no rio. Em termos práti-
cos, significa que temos pouca capacida-
de de controlar o uso da água no nosso 
território, ficando as culturas agrícolas, o 
abastecimento de água e a produção elé-
trica muito dependentes da chuva, que é 
de si variável ao longo do ano, e vulne-
ráveis a situações de seca. O consumo 
de água em Portugal, por sector, é apre-
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sentado na Tabela 4, não estando aqui 
incluídos os volumes necessários para a 
produção do sector elétrico. Torna-se, as-
sim, evidente, que a capacidade das albu-
feiras portuguesas consegue assegurar 
as necessidades anuais de água para os 
consumos prioritários, mas de forma limi-
tada, já que o sector energético não foi 
comtemplado nesta análise.

Como todos os problemas complexos, 
que envolvem interesses concorrentes e, 
por vezes, conflituantes, a estratégia de 
médio/longo prazo para mitigar os efeitos 
da seca tem de ser multifacetada e coor-
denada em diversos planos (nacional/re-
gional/local; técnico/administrativo/legisla-
tivo). Não há soluções milagrosas para o 
problema, que se se prevê agravar com as 
alterações climáticas [16]. O princípio es-
sencial a seguir, e já anteriormente apre-
sentado, é o de adequar o consumo de 
água às disponibilidades hídricas, de for-
ma sustentável e, idealmente, minimizan-
do o impacto socioeconómico das medi-
das adaptativas. Do lado da procura, para 
além das já citadas ações de sensibiliza-

ção da população para o combate ao des-
perdício de água [17], há ainda caminho a 
percorrer quer a nível da redução das per-
das de redes de abastecimento [18], bem 
como no aumento da eficiência do uso da 
água na agricultura [19]. O consumo de 
água pode também ser reduzido através 
da adaptação das culturas a um clima, 
previsivelmente, mais seco [20]. Do lado 
da oferta, os efeitos da seca poderão ser 
mitigados aumentando a disponibilidade 
de água através do reforço da capacida-
de de armazenamento de água em albu-
feiras (existentes e a construir) e do re-
curso, em casos limites, à dessalinização 
[21]. A gestão integrada dos recursos hídri-
cos através de empresas intermunicipais 
[22] é também um requisito necessário à  
gestão racional de um recurso escasso, 
criando a necessária robustez e redun-

Sector Vol. água (hm3/ano) % do Total

Urbano

Industrial

Agric. e Pecuária

Turismo

Total

904

229

3390

34

4557

20

5

74

1

100

Tabela 4 - Volumes de água utilizada 
por sector

Fonte: [12], pág. 3976

Figura 2 - Precipitação média anual 
Fonte: SNIRH [11].

Figura 3 - Valor médio de precipitação mensal observada (1959/60-1990/91).
Fonte: [14], pág. 127
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dância dos sistemas que permite aumen-
tar a sua resiliência. 

Finalmente, importa referir que em Por-
tugal a monitorização da seca está a car-
go da Comissão Permanente de Preven-
ção, Monitorização e Acompanhamento 
dos Efeitos da Seca ([23],[24]), ainda que 
esta só esteja ativa durante os períodos 
críticos. Apesar de a monitorização perma-
nente da seca não ser ainda uma priorida-
de nacional, os primeiros passos foram da-
dos com a criação do Sistema de Previsão 
e Gestão da Seca [25], num projeto con-
junto entre a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto e a Universidade de 
Évora, liderado pelo então Instituto Nacio-
nal da Água, que, atualmente, se encontra 
integrado na Agência Portuguesa do Am-
biente. Este sistema recorre a modelos de 
previsão da precipitação para, através de 
um índice socioeconómico, prever o impac-
to da seca no ano hidrológico corrente e, 
por conseguinte, apontar medidas mitiga-
doras da seca. Mais que nunca, a utilidade 
deste sistema torna-se evidente pela cor-
rente situação de seca que vivemos.

João Pedro Pêgo
Engenheiro Civil – Especialista em Hidráulica

Professor na Faculdade de Engenharia do Porto
Secretário da Direção da AACDN

Sócio nº 1080/13
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As Comunicações e os 
Sistemas de Apoio à Decisão
na Gestão de Crises e Emergências
Luís Pizarro

Contexto

O acentuado progresso do desenvolvi-
mento da tecnologia, em especial o 

desenvolvimento da eletrónica, computa-
dores e sistemas em rede, tem provoca-
do uma autêntica revolução, com impacto 
súbito, profundo e incontestável na atual 
sociedade.

Por outro lado, proliferam organizações in-
ternacionais, estados nação, estados falha-
dos e organizações terroristas, como atores 
proeminentes num cenário crescentemente 
complexo e perigoso, de persistente confli-
to e insegurança global, caracterizado por 
ameaças marcadamente assimétricas e 
descentralizadas. Para agravar este estado 
de coisas, confrontamo-nos ao mesmo tem-
po com fenómenos e desastres naturais e 
ambientais cada vez mais frequentes e de-
vastadores.

A gestão das situações de crises e de 
resposta a acidentes graves ou catástrofes, 
deve estar centrada numa reflexão sobre as 
novas abordagens da atualidade e novas 
metodologias na resolução de problemas 

complexos e, sobretudo, novos sistemas 
de apoio à decisão, com especial enfoque 
para as comunicações, como o elemento 
mais importante nos sistemas de apoio à 
decisão.

Vulnerabilidades identificadas 
na resposta a crises 

As atuais e recorrentes deficiências, en-
contradas na resposta a crises e a aciden-
tes graves ou catástrofes, que impedem 
os operadores de resposta individuais e 
organizações, de realizar as quatro tarefas 
básicas para cumprir a missão: compreen-
der a situação (CS), colaboração interinsti-
tucional, meios adequados e gestão dos 
meios), podem ser subdivididas nas áreas 
de (1) comunicações, (2) partilha de infor-
mação, (3) compreensão da situação, (4) 
colaboração e (5) estabelecimento de um 
comando unificado. 

1. Comunicações
As falhas de interoperabilidade, nos 
sistemas de comunicações rádio, é uma 

vulnerabilidade que continua a afetar 
órgãos e agências de segurança públi-
ca e das comunidades em todo o Pais.
Na sequência de situações de emergên-
cias e catástrofes conhecidas, têm-se 
registado inúmeras deficiências identi-
ficadas nos respetivos relatórios, relati-
vas aos esforços de resposta nas áreas 
da interoperabilidade e operacionalida-
de das comunicações de voz e dados, 
bem como na utilização efetiva de tec-
nologia compatível, nomeadamente SI1 e 
aplicações de Software úteis.
Quando existe total interoperabilidade, 
a polícia, bombeiros, pessoal de emer-
gência médica e elementos de apoio, 
bem como outros agentes de proteção 
civil, são capazes de se interligar para 
coordenar esforços durante um inci-
dente de rotina, situação de catástrofe 
ou evento especial.
No que diz respeito à interoperabili-
dade das comunicações, considera-se 
que seria uma mais-valia haver planos 
que considerassem ter como alternati-
va e ou reserva, meios táticos de comu-
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nicações do Exército, para assegurar 
as comunicações e assim o comando 
e controlo das operações no terreno, 
em caso de falha dos sistemas conven-
cionais de proteção civil. Considera-se 
também que se deveria também ava-
liar a eventual mais-valia, em situações 
extremas e específicas, do recurso às 
redes dos RA, dada a disponibilidade e 
flexibilidade destas, a exemplo do veri-
ficado nos EUA, Reino Unido e Canadá, 
entre outros.

2. Partilha da informação
A partilha da informação correta e a 
sua divulgação atempada, é muito im-
portante na realização de operações de 
resposta a crises e a acidentes graves 
ou catástrofes.
Esta tem como principal papel, permi-
tir aos decisores, após absorção da in-
formação disponível através de diver-
sas fontes (inevitavelmente incompleta, 
atrasada e, muitas vezes, errada) e da 
sua correspondente análise (contextua-
lização e transformação em informação), 
obter um conhecimento da situação e, 
apoiados numa Visão Operacional Co-
mum (VOC)2. A VOC, obtida a partir da 
partilha da informação, é interpretada 
e transformada em conhecimento, de 
modo a constituir uma CS3  de forma 
colaborativa.
Uma melhor compreensão da situação 
operacional, leva a tomar melhores de-
cisões, formando uma ideia mais cor-
reta dos acontecimentos e das forças/

meios em ação. 
A incapacidade para partilhar informa-
ção, quer tecnicamente, procedimental-
mente ou organizacionalmente, condu-
zirá inevitavelmente a uma falta de 
CS, a um aumento de ações individuais 
descoordenadas, a tempos de respos-
ta atrasados e respostas inadequa-
das, como está demonstrado ao longo 
dos vários incidentes ocorridos ao lon-
go dos anos.

3. Compreensão da situação
Compreensão da situação (CS), é mui-
to mais do que partilha de informação 
e da identificação de padrões, é uma 
forma de compreender o que se esta a 
passar presentemente, o que poderá 
ocorrer no futuro e quais as melhores 
ações de resposta a tomar.
Para isso é importante conhecer, em 
qualquer momento, os meios de res-
posta disponíveis, a sua localização, 
as suas capacidades e o seu estado. A 
CS, permite compreender e antecipar 
os efeitos de determinada opção de 
acção, permitindo assim tomar as de-
cisões mais adequadas.
De forma a melhorar a obtenção da 
CS, além de comunicações eficazes, 
devem ser usados os SIG4 e outros 
meios auxiliares como: os sistemas de 
deteção, os sistemas de monitoriza-
ção, sensores de vigilância, de infra-
vermelhos e mesmo de UAV5, a desen-
volver pela indústria nacional, que nos 
últimos tempos tem mostrando uma 

capacidade bastante relevante e de 
nível internacional.

4. Colaboração
Presentemente, apesar de algumas 
melhorias verificadas, há ainda uma fal-
ta de standardização de planeamento 
e coordenação entre as várias entida-
des a níveis central, regional e local.
De qualquer modo, interessa retirar a 
conclusão de que, apesar dos esforços 
individuais de entidades, agentes e ór-
gãos, na resposta às situações de ca-
tástrofe em Portugal serem quase sem-
pre bem-intencionados e muitas vezes 
heroicos, eles não têm produzido os re-
sultados sinergéticos no cumprimento 
das suas missões, que seriam alcança-
dos através de uma colaboração muito 
melhor e mais eficaz.
Pela análise efetuada nos relatórios 
disponíveis, verifica-se que a falta de 
coordenação e a falta de unidade de 
esforço foi devida à falta de um elemen-
to agregador e coordenador local, com 
ascendência sobre os responsáveis 
dos diferentes municípios.
O desaparecimento da figura de Go-
vernador Civil, deixou uma lacuna for-
mal, na definição de algumas compe-
tências legais, entre os níveis nacional, 
distrital e municipal, no que respeita à 
coordenação intermunicipal e interins-
titucional, em que muitas vezes servia 
de mediador e árbitro, no caso da exis-
tência conflitos ou mal entendidos.
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5. Estabelecimento de um comando 
unificado
É importante distinguir entre unidade de 
comando, desejado por organizações mi-
litares, e comando unificado, desejado 
por organizações de resposta a emer-
gências e, por exemplo, estipulado para 
um sistema tipo SNGI6.
Unidade de comando, é o conceito pelo 
qual cada pessoa dentro de uma orga-
nização, responde, apenas e só, a uma 
outra determinada pessoa. O objetivo 
da unidade de comando, é garantir a 
unidade de esforço, sob um comandan-
te responsável para todos os objetivos.
O conceito comando unificado resul-
ta de uma aplicação do Sistema de 
Comando de Incidentes (ICS)7, que é 
utilizado quando há mais do que um 
organismo com responsabilidade na 
gestão de incidentes, ou quando os in-
cidentes cruzam competências diver-
sas. “ …As entidades e agentes traba-
lham juntos, em conformidade com os 
membros designados do comando uni-
ficado, que é muitas vezes a pessoa 
mais sénior das entidades e/ou agen-
tes participantes no comando unifica-
do, para estabelecer um conjunto co-
mum de objetivos, estratégias, planos, 
prioridades e comunicações públicas.”8

O conceito de comando unificado é in-
dispensável às atividades de respos-
ta a emergências e exige uma clara 
compreensão dos papéis e responsa-
bilidades de cada organização partici-
pante. O seu sucesso requer unidade 

de esforço, que respeite a cadeia de 
comando de cada organização partici-
pante, aproveitando ao mesmo tempo, 
a perfeita coordenação entre diferen-
tes agentes/órgãos, em prol de objeti-
vos comuns.
A falta de interoperabilidade afeta cada 
uma das áreas anteriormente referidas 
e apresenta duas vulnerabilidades dis-
tintas:
• A primeira refere-se à capacidade 

dos sistemas de voz e dados, redes, 
SI e aplicações de software, pode-
rem trocar dados adequadamente, 
de forma contínua, oportuna, preci-
sa, coerente e útil, para responder 
às necessidades das entidades, ór-
gãos e decisores;
• A segunda componente da intero-

perabilidade, envolve a capacidade 
de resposta das forças e formações, 
das entidades e órgãos, para troca 
de equipamentos e serviços, atra-
vés de técnicas e procedimentos 
standard, sem necessidade de so-
frer uma redução na capacidade do 
cumprimento da sua missão, como 
resultado de tal troca.

Reflexões 

Em última análise, deficiências nas áreas 
de comunicações, partilha de informação, 
compreensão da situação, colaboração e 
capacidade de estabelecer um comando 
unificado, impediram e impedem operado-
res de resposta individuais e entidades e 

agências de apoio, de completar as quatro 
tarefas básicas para cumprir a sua missão 
na “era do conhecimento”: 

1. Capacidade para compreender a si-
tuação (CS) e tomar as decisões 
mais adequadas;

2. Capacidade para trabalhar num am-
biente de colaboração interinstitu-
cional;

3. Possuir os meios adequados e 
apropriados para responder;

4. Capacidade de gestão dos meios, 
para responder de forma oportuna.

A existência e o emprego ou não da 
interoperabilidade em comunicações efi-
cazes de voz e dados e a utilização de 
tecnologia compatível para partilhar SI, 
afetam diretamente todas, mas sobretu-
do a primeira e a quarta das quatro ta-
refas essenciais necessárias, para poder 
operar efetivamente na “era do conheci-
mento”. Um elevado grau de partilha da 
CS, na rede e conectividade de comuni-
cações, permitirá aos decisores tomar as 
melhores decisões, identificar quais as 
organizações, unidades ou indivíduos, 
que possuem os meios adequados para 
responder.

Mesmo que uma determinada organi-
zação careça de meios adequados para 
responder, podem solicitar o apoio entre 
outros agentes, que possuam os recur-
sos adequados e possam ser rapidamen-
te identificados e direcionados para aju-
dar na resposta.
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Em situações conhecidas de resposta 
a eventos críticos, o fracasso para con-
cluir essas tarefas, resultou na redução 
significativa da eficácia do cumprimento 
da missão, incluindo-se a perda signifi-
cativa de vidas, bens e confiança pública 
na capacidade dos Países responderem 
às catástrofes de âmbito nacional.

A acrescentar ao que foi dito, é impe-
rativo fazer uma profunda reflexão sobre 
os seguintes conceitos:

CMR – Comando de Missão em Rede
• Dada a similaridade comprovada en-

tre operações militares e de respos-
ta a crises e emergências, é impor-
tante a adaptabilidade deste ‘novo’ 
conceito de comando de missão 
que, funcionando sobre plataforma 
de rede (networking), designado co-
mando de missão em “rede” (CMR), 
para a gestão de incidentes em si-
tuações de crise e emergência.

SIG - Sistemas de Informação Geográfica
• Estes, são extremamente importan-

te para criar o conhecimento geo-
gráfico, a importância da tecnologia 
dos SIG, os quais, integrados com 
outras tecnologias tipo equipamen-
tos de rádio, sensores, GPS e saté-
lite, permitem fornecer a capacidade 
de informação georreferenciada, em 
ambiente de computação ou enri-
quecimento contextual, o que cons-
titui uma mais-valia na CS e tomada 
de decisão e, naturalmente, na rea-
ção. De facto, se tudo que acontece 
na vida acontece em “algum lado”, 
isso quer dizer que o “onde” e “por-
quê” é normalmente crucial para a 
resolução de problemas e a toma-
da de decisão. Os SIG servem para 
tratar do “onde”, para ajudar a tomar 
decisões inteligentes baseadas no 
espaço e localização ou seja, o âm-
bito espacial.

COM - Comunicações
• O uso obrigatório de um só siste-

ma de comunicações, na parte dos 
equipamentos terminais fixos, mó-
veis e individuais, com alta fiabili-
dade e com a utilização de meios 
intermédios de interconexão, usan-
do os sistemas de cabo, feixes de 
microondas terrestres e sistemas 
de satélite, deverá ser a base para 
um sistema altamente eficaz, o qual 
deverá ser redesenhado, testado 
periodicamente, sujeito a rotinas de 

manutenção preventiva e correti-
va, fiscalizado e sujeito a testes de 
“stress” de rede periódicos e obriga-
tórios, simulacros, com a produção 
de relatórios técnicos, com conse-
quências reais.
• As falhas das comunicações SIRESP, 

são comprovadas e constam nos 
diversos relatórios9 10, que ao longo 
dos últimos anos vêm sendo produ-
zidos por situações várias, que aqui 
não se pretende abordar.
• É importante salientar, que mesmo 

com o SIRESP a funcionar em pleno, 
corre-se o risco de as comunicações 
não cumprirem a sua missão, pois 
proliferam inúmeros meios de comu-
nicações usados (ROB - banda baixa, 
ROB – banda alta, Rede PC, SIRESP, 
PMR446, GSM (telemóveis)), que por 
um lado podem ser benéficos por cria-
rem redundância (os quais já serviram 
para colmatar as falhas do SIRESP), 
mas por outro lado poderão ser um 
elemento criador de falhas no propó-
sito das comunicações, pois os siste-
mas não são interoperáveis e pode-
rão ser dispersadores da informação 
que não chegará ao destino, com as 
graves consequências que isso pode 
acarretar.

Os últimos acontecimentos em Portugal, 
reforçam a ideia da necessidade de cria-
ção de uma Diretiva Nacional, na qual se 
estabeleceriam as políticas onde o esta-
do deve procurar uma abordagem única, 
abrangente e nacional, para a gestão de 
incidentes domésticos, com o sentido de 
prevenir, preparar, responder e recuperar 
de ataques terroristas, crises, catástrofes 
e outras emergências. A consequência 
seria a definição de um Plano Nacional de 
Resposta (PNR) e um Sistema Nacional de 
Gestão de Incidentes (SNGI), que iria de-
talhar o modo como responder a tais inci-
dentes nos níveis estratégicos e táticos. 
Ao mesmo tempo, deverá estar prepara-
da para uma série de iniciativas no âm-
bito da gestão de crises e emergências, 
nomeadamente coordenando os esforços 
de todos os recursos possíveis, aos níveis 
central, regional e local, tendo sempre em 
mente a salvaguarda do bem-estar e se-
gurança dos cidadãos e respetivos bens.

Em relação à mais-valia da criação de 
uma eventual Proteção Civil Europeia, a 
mesma deveria passar pela criação de 
uma força de intervenção, com capaci-
dade de atuação europeia no âmbito da 
proteção civil, composta por elementos 

e/ou equipas dos diversos Estados, as 
quais terão de obrigatoriamente ser ca-
pazes de agir em qualquer país e serem 
dotadas de sistemas e equipamentos de 
comunicações interoperáveis, bem como 
procedimentos comuns de atuação, fa-
cilmente utilizáveis e interpretáveis face 
á barreira dos diversos idiomas existen-
tes no espaço europeu. Estes elemen-
tos, deverão ser dotados com formação 
uniformizada a nível europeu, atualizada 
periodicamente e adequada às missões 
a cumprir, muito exigente e de alta quali-
dade profissional e técnica.

Luís Pizarro
Engenheiro Eletrotécnico Sénior e Especialista - FEUP

Membro do GEM – Global Emergency 
 Communications 

Vogal do Conselho Fiscal da AACDN
Sócio nº 1062 

Notas
1  SI – Sistemas de Informação.

2 COP (Common Operational Picture) na terminologia 
anglo-saxónica - um display de informação relevante, 
dentro da área de interesse de um comandante, cons-
truída de acordo com os requisitos do utilizador e com 
base em dados comuns e informação partilhada por 
mais de um comando.

3 Compreensão da situação.

4 SIG - Sistemas de Informação Geográfica.

5 UAV - Unmanned Aerial Vehicle.

6 Sistema Nacional de Gestão de Incidentes.

7  Incident Command System (ICS) é um subcomponen-
te do National Incident Management System (NIMS) e 
é “uma ferramenta utilizada para o comando, controlo 
e coordenação da resposta a emergências”.

8 The White House, The Federal Response to Hurrica-
ne Katrina: Lessons Learned.

9 Relatório do Incêndio Florestal de Tavira/S. Brás de 
Alportel - 18 a 22 de Julho de 2012.

10 Relatório dos Incêndios de Pedrogão Grande – 17 de 
Junho de 2017 e da Zona Centro  - 15 e 16 de Outubro.
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Global Health Security e as 
capacidades de Defesa 
Biológica do Exército
Ana Silva Correia 

O presente artigo centra-se na pertinência da temática da ameaça biológica 
no contexto da Global Health Security, relacionando-a com as capacidades 
de defesa biológica do Exército.

A ameaça biológica e a Global 
Health Security

O estudo dos conflitos armados mun-
diais que ocorreram no século XX 

ficou indiscutivelmente marcado pelas 
Armas de Destruição Massiva (ADM), des-
tacando-se as armas nucleares e as ar-
mas químicas. Relativamente às armas 
biológicas, os registos remontam à anti-
guidade, referindo o emprego de agentes 
biológicos com a intenção de derrotar o 
adversário e ganhar os combates. Ainda 
no século XX, na 2ª Guerra Sino-Japone-
sa (1937-1945), os japoneses utilizaram 
agentes biológicos contra os chineses, 
resultantes de uma unidade experimen-
tal dedicada ao desenvolvimento de um 
programa ofensivo de guerra biológica – 
Unidade 731. Já em 2001, após o ataque 
às Torres Gémeas e em complemento à 
ação terrorista, o recurso ao agente bioló-
gico bacillus anthracis colocado em enve-
lopes e distribuído através do correio, ge-
rou forte insegurança à população norte 
americana e espalhou o medo em várias 
regiões do globo.

Mais recentemente em 2016, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), declarou 
a epidemia do vírus zika uma “emergência 
de saúde pública de âmbito internacio-
nal”. Esta foi a quarta vez que foi efetua-
da esta declaração de emergência. A últi-

ma declaração havia sido motivada pela 
epidemia de ébola na África Ocidental, em 
2014. A epidemia do ébola mostrou o efei-
to nefasto que as doenças transmissíveis 
pelo homem detêm, importando relem-
brar que se tratou de um vírus altamente 
letal para o qual não havia profilaxia nem 
tratamentos adequadamente testados 
ou validados.

Os desenvolvimentos tecnológicos e 
científicos das últimas décadas, vieram 
reforçar a relevância das armas biológi-
cas no grupo das ADM, incrementando as 
possibilidades e a probabilidade de utili-
zação de agentes biológicos em conflitos 
armados futuros. Conforme mostraram os 
efeitos dos dois exemplos acima referi-
dos, as armas biológicas constituem uma 
preocupação crescente, quer pela mag-
nitude do impacto negativo (em especial 
nos setores da economia e da saúde), 
quer pelo impacto nefasto que têm nas 
populações ou mesmo pela possibilidade 
de paralisação dos sistemas de resposta 
dos estados afetados. Importa ainda refe-
rir a dificuldade existente na identificação 
da intencionalidade e causalidade, quan-
do se estuda um surto ou epidemia origi-
nada por um agente biológico com uma 
elevada letalidade, num local com impac-
to potencialmente estratégico.

Os efeitos destes casos recentes de 
“emergências de saúde pública”, eviden-

ciaram fragilidades dos estados e das or-
ganizações, nas ações de prevenção, de 
preparação e nos sistemas de resposta 
para lidarem com a ameaça biológica no 
século XXI. 

A reflexão que esta temática exige se-
guirá uma abordagem focada no objeto 
– ameaça biológica, levando em conside-
ração algumas condicionantes, nomea-
damente as principais convenções e os 
diplomas enquadrantes e, no que diz res-
peito ao Exército, o Conceito Estratégico 
de Defesa Nacional. 

Tendo presentes os princípios do direi-
to internacional, com especial ênfase nos 
constantes na Carta das Nações Unidas, 
na Convenção de Genebra e na Consti-
tuição da OMS, destacam-se dois meca-
nismos internacionais contra as ameaças 
biológicas, cada um abordando a ameaça 
por uma perspetiva diferente: a Conven-
ção das Armas Biológicas1 (Biological Wea-
pons Convention) e o Regulamento Sani-
tário Internacional2 (International Health 
Regulations). 

A Convenção das Armas Biológicas 
(BWC) foi assinada em Washington em 
29 de junho de 1972 e proíbe o desenvol-
vimento, a produção, a aquisição e o ar-
mazenamento de agentes biológicos ou 
toxinas, em quantidades e tipos que não 
se justifiquem para usos profiláticos, de-
fensivos ou outros propósitos pacíficos. 
Antecede a BWC, a Convenção de Haia 
(1907) que proíbe o emprego de venenos 
e armas envenenadas, a Convenção de 
Washington (1922) que repudia o uso de 
gazes asfixiantes e substâncias veneno-
sas, o Protocolo de Genebra (1925) que 
proíbe o uso de armas bacteriológicas, 
confirmada pela Conferência Mundial de 
Desarmamento em 1932. A BWC foi o pri-
meiro tratado multilateral a banir a produ-
ção e o uso de uma categoria completa 
de armamento.

Desde a primeira revisão prevista para 
1980, a BWC suscitou dúvidas sobre a sua 
eficácia, em especial após o acidente em 
Sverdlovsk (URSS) em 1979, que viria le-
vantar suspeitas sobre o cumprimento do 
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acordo pelos países signatários. Durante 
a década de 1990, na Guerra do Golfo, fi-
cou clara a necessidade de fortalecimen-
to da Convenção, quando um grupo de 
trabalho ad hoc, composto por especia-
listas dos diversos estados, foi instituído 
para elaborar um protocolo de monitoriza-
ção e inspeção.

O Regulamento Sanitário Internacional 
(IHR), adotado pela 58ª Assembleia Mun-
dial da Saúde, constitui um marco jurídi-
co que estabelece procedimentos para 
proteção contra a disseminação interna-
cional de doenças. Este regulamento re-
flete as preocupações da comunidade in-
ternacional face às graves consequências 
da propagação de epidemias nos setores 
social, sanitário, económico e ambiental. 
Em Portugal, a entidade competente para 
a implementação do IHR dando cumpri-
mento aos compromissos assumidos pelo 
Estado Português, é a Direcção-Geral da 
Saúde. 

Na atual versão do IHR (2005) verifica-
-se uma mudança de paradigma relativa-
mente à versão anterior. A ênfase dada 
ao controlo de fronteiras, passou a ser 
dada à contenção na fonte. A listagem 
de doenças foi substituída por todas as 
ameaças à saúde pública e o foi introduzi-
do o conceito das “respostas ajustadas”. 
Estas alterações tiveram como objetivo o 
estabelecimento de instrumentos mais 
adequados para a gestão de eventos de 
saúde pública de preocupação nacional e 
internacional bem como o aperfeiçoamen-
to de medidas adotadas para anteriores 
problemas, refletindo as modificações ao 
longo do tempo. Como resultado, o IHR 
detém um escopo alargado para o forta-
lecimento das capacidades de vigilância e 
resposta e das capacidades de resposta 
coordenada para qualquer “emergência 
de saúde pública de âmbito internacional”.

Importa ainda referir a Resolução 1540 
do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas como uma resposta à ameaça 
contra a paz e segurança internacionais 
provocada pela proliferação das armas 
Nucleares, Biológicas e Químicas (NBQ), 
bem como dos seus sistemas vetores, 
por atores não estatais. A Resolução 1540 
tem como objetivo reduzir esta ameaça 
exigindo aos Estados que classifiquem 
como delito certas atividades e que ado-
tem medidas legislativas efetivas e ade-

quadas que proíbam e impeçam a utiliza-
ção indevida de elementos controlados 
- materiais conexos. A Resolução 1540 foi 
adotada conforme o capítulo VII da Carta 
das Nações Unidas e é juridicamente vin-
culativa para todos os Estados membros 
das Nações Unidas (UNSC, 2004).

O conceito chave que interliga estas 
três abordagens à ameaça biológica é o 
da Global Health Security (Segurança Sa-
nitária Mundial).

O conceito tem por base a indissocia-
bilidade entre as ameaças naturais aci-
dentais e as ameaças naturais delibera-
das. Ou seja, reconhece-se a existência 
de uma relação dos fenómenos de intro-
dução intencional de agentes biológicos 
com a génese de fenómenos epidémicos. 
Por sua vez, os fenómenos epidémicos 
propiciam oportunidades que podem ser 
exploradas, no sentido do uso deliberado 
dos agentes biológicos envolvidos.

A Global Health Security está focada no 
desenvolvimento da capacidade de pro-
teger a saúde das pessoas e das socie-
dades, garantindo a resiliência dos siste-
mas de saúde. Para tal, concentra-se no 
desenvolvimento e na implementação de 
soluções multissectoriais para a seguran-
ça das populações, prevenção e controle 
de doenças infecciosas e revitalização da 
pesquisa e do desenvolvimento. A Global 
Health Security visa a procura e estabele-
cimento de soluções globais, reforçando 
as atividades no domínio da prevenção e 
do controle, considerando também as si-
tuações de conflito e de desastre. Foca-
-se ainda na construção de sistemas de 
saúde mais fortes para melhorar o acesso 

a serviços de saúde seguros e eficazes.
Estes três instrumentos são os pila-

res essenciais da abordagem à ameaça 
biológica, sendo considerados como me-
canismos de reforço mútuo. É na aplica-
ção conjunta destes mecanismos, que a 
cooperação multisectorial, a realização 
de exercícios, protocolos, etc., se revelam 
como aspetos chave. 

Do ponto de vista da Defesa, relativa-
mente à proliferação de ADM e dos seus 
vetores, o Conceito Estratégico de Defesa 
Nacional refere ser indispensável reforçar a 
coordenação entre as várias instâncias do 
Estado com responsabilidades na preven-
ção e resposta, devendo o Estado Portu-
guês desenvolver as capacidades militares 
necessárias à mitigação das consequên-
cias de ataques terroristas, NBQR entre ou-
tros. Refere também ser necessário promo-
ver a melhoria das capacidades de defesa 
NBQR (PCM, 2013, p. 1990).

Esta referência explícita à melhoria das 
capacidades de defesa NBQR, aliada aos 
mecanismos de reforço mútuo, apresenta 
a realização de exercícios regulares como 
uma ferramenta essencial na construção 
e na sustentação de uma capacidade 
nacional e internacional efetiva. Trata-
-se não só de conter as consequências 
de surtos deliberados de doenças, para 
restabelecer a confiança, para recuperar 
e minimizar as perdas de vidas humanas 
como também para recuperar o bem-es-
tar económico do país afetado. O planea-
mento dos exercícios deve considerar que 
os surtos deliberados de doença podem 
ocorrer em ambientes hostis, exigindo 
requisitos específicos aos peritos envol-

Figura 1 - Observadores internacionais do King’s College e da World Health Organization embbeded no ElDefBQR.
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vidos, aos procedimentos operacionais e 
ao equipamento utilizado (Germany, 2014). 

Capacidades de defesa biológi-
ca do Exército Português

Na última década, a temática da ameaça 
biológica foi reequacionada de forma holís-
tica no Exército, levando em consideração 
o seu enquadramento internacional, as 
perspectivas do posicionamento nacional 
em fora multilaterais e os níveis de ambição 
para o desenvolvimento das capacidades 
de defesa NBQR. Num contexto de aumen-
to da ameaça biológica à escala global, o 
Exército tomou a iniciativa de estabelecer 
um Laboratório de Segurança Biológica de 
nível 3 (BSL-3), em alinhamento com as alte-
rações dos conceitos estratégicos, nomea-
damente ao nível da NATO, que preconizam 
um aumento de capacidades nesta área. O 
Laboratório de Defesa Biológica, inaugura-
do em 2006, trouxe à área da defesa NBQR, 
aspetos inovadores, quer pela introdução 
de uma componente técnico-científica nos 
procedimentos operacionais, quer imprimin-
do uma cultura de cutting-edge tecnológica 
nos apoios operacional e laboratorial aos 
especialistas no terreno. Esta abordagem 
alavancou as capacidades operacionais 
existentes, robustecendo-as e credibilizan-
do-as (Penha-Gonçalves, et al., 2016).

Em 2008, o Exército iniciou o levanta-
mento de uma força militar especialmente 
concebida para a tarefa primária de apoio 
na resposta a acidentes graves/incidentes 
NBQR, no âmbito das Operações de Apoio 
Civil. Perante uma situação complexa, em 
território nacional, envolvendo substâncias 

Biológicas, Químicas, Radiológicas e/ou ex-
plosivas, o Exército está preparado para 
apoiar as estruturas nacionais competentes 
na resposta, através do ElDefBQR. A Força 
tem uma constituição modular flexível e 
está capacitada para apoiar o planeamento 
e a resposta às ameaças BQR, constituindo 
equipas especializadas, treinadas e equipa-
das com tecnologias avançadas que atuam 
com elevados níveis de proteção. 

Para a ameaça biológica, o ElDefBQR está 
capacitado para garantir o aconselhamento 
técnico e operacional às estruturas de co-
mando das operações, proceder a ações de 
deteção expedita de contaminação biológi-
ca, de descontaminação de pessoas, equi-
pamentos e de infraestruturas, incluindo a 
verificação da descontaminação de agen-
tes biológicos no terreno. Conforme foi atrás 
referido, com recurso à estrutura laborato-
rial BSL-3, o Exército garante ainda a iden-
tificação e a quantificação de agentes bio-
lógicos.

Considerando os mecanismos de reforço 
mútuo, nomeadamente na cooperação mul-
tisectorial, o Exército Português tem contri-
buído através da realização de exercícios 
onde a ameaça biológica ocupa um papel 
de destaque. Nestes exercícios (série CELU-
LEX) participam audiências de treino não só 
das Forças Armadas, como também de en-
tidades externas, nacionais e internacionais 
relevantes nesta área. Não obstante serem 
multisetoriais, multiagência e de âmbito in-
ternacional, os exercícios têm como objeti-
vo principal o aprontamento da capacidade 
operacional de defesa BQR do Exército. 

A Global Health Security tem presente 
a existência da relação entre os fenóme-

nos de introdução deliberada de agentes 
biológicos, a ocorrência de fenómenos 
epidémicos e as oportunidades que são 
criadas com estes acontecimentos, quer 
para os atores estatais, quer para atores 
não estatais. O passado muito recente e 
as tendências de evolução reforçam a per-
tinência da ameaça biológica num mundo 
globalizado, altamente tecnológico, em 
permanente mudança. É neste contexto 
que as capacidades nacionais de defesa 
biológica revelam a sua importância, ten-
do o Exército representado um papel de 
destaque no âmbito da cooperação in-
ternacional e nos mecanismos de reforço 
mútuo, nomeadamente pela prontidão 
operacional do ElDefBQR e pela condu-
ção de exercícios de preparação da res-
posta operacional a incidentes com esta 
ameaça.

Ana Silva Correia

Figura 2 - Militar do ElDefBQR efetua o registo da colheita de amostra biológica.
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Unidades Militares no 
Combate aos Incêndios 
Florestais1  
Rui Jorge Roma Pais dos Santos

Na sequência dos incêndios de 2017, muitas têm sido as 
tomadas de posição a exigir uma maior participação das 

Forças Armadas no esforço nacional de combate aos incêndios 
florestais. O relatório da Comissão Técnica Independente (CTI) 
e o relatório do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais 
(CEIF) aludem a esta necessidade. A comunicação social e os 
social media tem sido palco para as mais variadas tomadas de 
posição sobre este imperativo e a retórica política ecoa esta 
exigência, imprimindo uma pressão mediática digna de registo.

Em 2013, perante a situação vivida nos incêndios desse ano, 
defendemos, nesta mesma revista, que parecia-nos axiomático 
“que o emprego de capacidades existentes nas Forças Armadas, 
para apoio ao combate do flagelo dos fogos florestais, não só 
é legalmente previsto, como, do ponto de vista da eficácia, efi-
ciência e economia, é socialmente exigível. Pois, perante um fla-
gelo nacional, como são os incêndios florestais, um Estado não 
pode abdicar de utilizar todos os meios ao seu dispor, incluindo, 
necessariamente, as capacidades residentes nas suas Forças 
Armadas”. E, recordámos que o Conceito Estratégico de Defesa 
Nacional (CEDN) (Conselho de Ministros, 2013) “determina a cria-
ção de uma Unidade Militar de Ajuda de Emergência (UMAE) (...), 
mas refere que na execução das missões de interesse público 
das Forças Armadas deve ser «valorizado na máxima extensão 
possível o princípio do duplo uso» (CEDN, 2013, p. 1991)”.

No Relatório “Análise e apuramento dos factos relativos aos 
incêndios que ocorreram em Pedrogão Grande, Castanheira 
de Pera, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, 
Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã, entre 17 e 24 de 
junho de 2017” (Comissão Técnica Independente, 2017) e no Re-
latório “O Complexo de Incêndios de Pedrógão Grande e Con-
celhos Limítrofes, iniciado a 17 de junho de 2017” (Centro de 
Estudos sobre Incêndios Florestais, 2017) não há nenhuma re-
ferência à Unidade Militar de Ajuda de Emergência (UMAE) (ou 
à inexistência desta). Igualmente, não é referida na Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017 (Conselho de Ministros, 
2017). Mas, no primeiro e no último documento aparece a refe-
rência a “Apoio Militar de Emergência”.

Atendendo a que o CEDN (Conselho de Ministros, 2013) e o 
Conceito Estratégico Militar (CEM), aprovado pelo MDN e confir-
mado em Conselho Superior de Defesa Nacional (Conselho de 
Chefes de Estado-Maior, 2014), referem, respetivamente, “criar 
uma Unidade Militar de Ajuda de Emergência” e “a criação de 
uma unidade militar de ajuda de emergência”. E que o CEM su-
bordina o “apoio militar de emergência” ao nível de ambição 
do Exército (Conselho de Chefes de Estado-Maior, 2014, p. 37), 
repetindo-se o mesmo racional na Lei de Programação Militar 
(Assembleia da República, 2015), ao remeter a capacidade de 
“Apoio Militar de Emergência” para as capacidades do Exército. 

Fonte: www.emfa.pt
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E constatando-se que o Regimento de Apoio Militar de Emer-
gência (RAME) é uma unidade do Exército. Acredita-se que a re-
ferência a “apoio militar de emergência”, poderá ser entendida no 
sentido de “ajuda [militar] de emergência”, em consonância com o 
CEDN e o CEM, para evitar um eventual equívoco com a capacida-
de e unidade do Exército de “apoio militar de emergência”.

Note-se que o “Regimento de Apoio Militar de Emergência 
(RAME) (…) acabou por não se constituir como uma unidade militar 
com capacidades, meios e processos dos diferentes ramos das 
Forças Armadas” (Comissão Técnica Independente, 2017). Esta 
afirmação, tendo em conta o enquadramento anterior e que a 
Unidade de Apoio Militar de Emergência (aprontada pelo RAME) 
“é a força da componente operacional que materializa a capaci-
dade de apoio militar de emergência do Exército” (Exército Portu-
guês, 2017), parece que deixa transparecer o eventual equívoco 
entre RAME e UMAE.

Conjugando o postulado pela Comissão Técnica Independente 
(2017), de que o “atual RAME, na situação atual, não tem condi-
ções nem capacidade para ser verdadeiramente útil em opera-
ções de emergência”, com o meritoso trabalho desenvolvido pe-
los militares da Unidad Militar de Emergencias (UME) espanhola 
nos incêndios em Portugal pode-se considerar que “o modelo a 
seguir deve ser o da Unidade Militar de Emergências de Espa-
nha” (Comissão Técnica Independente, 2017, p. Anexo A) para a 
eventual edificação da UMAE ou alteração do RAME. Na medida 
em que o “exemplo espanhol, embora com outra escala, permite 
ampliar o papel das Forças Armadas como agente de proteção ci-
vil em Portugal” (Comissão Técnica Independente, 2017, p. Anexo 
A). Contudo, pode não se tratar apenas de ser “outra escala”, mas 
sim de ser outra realidade. 

A primeira distinção tem a ver com as diferenças na organiza-
ção do Estado (em particular ao nível das autonomias) e no en-
quadramento legislativo da UME. Sobre este último, apenas se 
salienta que “La Unidad Militar de Emergencias, en caso de emer-
gencia de interés nacional2, asumirá la dirección operativa de la 
misma, actuando bajo la dirección del Ministro del Interior” (Jefatu-
ra Del Estado, 2015). Facilmente se antevê o impacto da importa-
ção deste conceito para Portugal, bastando para isso relembrar 
todo o questionamento que tem sido feito sobre a intervenção 
das Forças Armadas em atividades de Segurança Interna...

A UME “tiene como misión la intervención en cualquier lugar del 
territorio nacional (…) para contribuir a la seguridad y bienestar 
de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas” (Ministerio de Defensa, 
2014). Não esquecendo que os antecedentes da criação da UME 

remontam ao ano de 2005, após o incendio florestal de Guadala-
jara, em que morreram 11 pessoas, “el Gobierno de España decidió 
crear un órgano de emergencias robusto, ágil y de suficiente en-
tidad, capaz de ofrecer la fiabilidad y la disponibilidad necesarias 
para el apoyo y el refuerzo necesario a las Comunidades Autóno-
mas cuando se vieran superadas por la magnitud de la emergen-
cia, o para hacer frente a una emergencia de interés nacional” 
(Unidad Militar de Emergencias, 2014).

Contudo, olhando mais em pormenor para o conceito de em-
prego e para os meios afetos à UME, no que aos incêndios flo-
restais diz respeito, verifica-se que “está orientada a preservar 
la seguridad y bienestar de los ciudadanos, así como proteger 
el patrimonio forestal español, mediante la intervención en emer-
gencias provocadas por incendios forestales, realizando las ac-
tuaciones necesarias de lucha contra el fuego”. Para isso a UME 
“cuenta como medios principales de vehículos autobomba fores-
tal pesada y vehículos autobomba nodriza pesada”3 (Unidad Mili-
tar de Emergencias, 2014).

Para o combate aos incêndios florestais a UME espanhola 
tem na Sección de Intervención en Emergencias Naturales (SIEN) 
a sua unidade mínima de emprego. A SIEN configurada para a 
luta contra incêndios florestais é constituída por um elemento 
de comando e reconhecimento, dois pelotões de Intervenção em 
Emergências e um Pelotão de Apoio Logístico (Figura 1). O ele-
mento de (comando e) reconhecimento está equipado com duas 
Viaturas de Comando Tático e um veículo de comunicações4. 

Cada Pelotão de Intervenção em Emergências é composto por 
uma Viatura de Comando Tático (VCOT), três Viaturas Florestais 

Figura 1 - Sección de Intervención en Emergencias Naturales. 
Fonte: autor 

Viatura Florestal de Combate a Incêndios das Formations Militaires de la Sécurité Civile.
Fonte: up.autotitre.com 

Fonte: www.marinha.pt
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Viatura Florestal de Combate a Incêndios da Unidad Militar de Emergencias.
Fonte: ume.es

Figura 2 - Groupement Organique de Lutte contre les Feux de Forêts da UIISC5. 
(Fonte: autor)

de Combate a Incêndios (VFCI) e uma Viatura Tanque Tático Flo-
restal (VTTF) ou Viatura Tanque Tático Rural (VTTR). O pelotão de 
apoio logístico possui uma ou duas viaturas de apoio (compará-
veis à tipologia VOPE ou VETA). A que corresponde um efetivo de 
quarenta e oito militares. A Sección de Intervención en Emergen-
cias Naturales pode ainda incluir na sua composição dois Veículo 
de Transporte de Pessoal Geral (VTPG) com os respetivos condu-
tores, destinando-se ao transporte do pessoal quando as distân-
cias de empenhamento assim o aconselhem.

Outro Estado que possui nas suas Forças Armadas unidades 
especializadas em ações de proteção civil, com um significativo 
empenhamento no combate a incêndios florestais é a França. As 
Formations Militaires de la Sécurité Civile (ForMiSC) são unidades 
do Exército francês, que estão à disposição do Ministro do Interior 
para prestar assistência em caso de sinistro. Elas destinam-se a 
garantir “à l’Etat une capacité de réaction opérationnelle pour un 
engagement immédiat sur le territoire national”, atuando como 
reforço nacional dos meios locais (Ministère de l’Intérieur, 2018).

O modelo de reforço nacional francês a cargo da ForMiSC as-
senta em duas Section d’Intervention Feux de Forêts (SIFF), pre-
paradas para serem empenhadas em qualquer parte do território 
francês. As SIFF podem ser agrupadas, constituindo Groupement 
Organique de Lutte contre les Feux de Forêts (GOLFF). No caso do 
GOLF da Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile 
n.º 5 (UIISC5) é constituído por dois SIFF e dois veículos de coman-
do tático (um para o comandante do GOLFF e outro para o “chef 
de colonne”) (Figura 2). Cada SIFF é constituída por um VCOT, três 
VFCI, um VTTR/F, um “vehicule pionnier” e um “vehicule logistique”5. 
As SIFF podem ser agrupadas, constituindo Groupement Organi-
que de Lutte contre les Feux de Forêts (GOLFF) (UIISC 5, 2018).

Complementarmente, a Unité d’Instruction et d’Intervention de 
la Sécurité Civile n.º 7 (UIISC7) possui duas capacidades de com-
bate a incêndios florestais que a distingue da UIISC1 e da UIISC5: 
o destacamento de intervenção helitransportado e o destaca-
mento de intervenção retardante. O destacamento de interven-
ção helitransportado é empregue no combate a incêndios flores-
tais inacessíveis para os meios terrestres (Ministère de l’Intérieur, 
2018). Este destacamento, com um efetivo operacional de 27 ele-
mentos, durante o período estival, é apoiado por três helicópte-
ros (um gazelle para reconhecimento e dois puma para transpor-
te dos operacionais) cedidos pelo Exército francês (UIISC7, 2018). 
A UIISC7 tem a possibilidade de constituir três destacamentos, 
assegurando desta forma a operacionalidade permanente de um 
destacamento de intervenção helitransportado.

O destacamento de intervenção retardante atua na preven-

ção colocando retardante6 para reforçar as linhas de contenção 
definidas; na antecipação em apoio à manobra futura do Coman-
dante das Operações de Socorro; e no combate direto ao incên-
dio. Podendo ser utilizado na proteção de áreas sensíveis. Em 90 
minutos o destacamento pode cobrir uma faixa de quatro quiló-
metros de comprimento, por seis metros de largo (Ministère de 
l’Intérieur, 2018). Apesar do seu efetivo ser de vinte e sete ope-
racionais, apenas atua com vinte e um em simultâneo, de forma 
a garantir a capacidade de emprego por período longos (UIISC7, 
2018). Um destacamento possui dois veículos de comando, três 
VFCI, um VTTF/R, um “vehicule pionnier”, um veículo logístico pe-
sado e um veículo pesado onde está montada a unidade de fabri-
cação de retardante (com capacidade para 18.000 litros de retar-
dante e dois depósitos de 6.000 litros para água).

Um caso particular do dispositivo francês é a constituição do 
Groupement Organique de Lutte contre les Feux de Forêts en 
Corse (GOLFF Corse), sob comando do Comandante da UIISC5. 

O GOLFF Corse é constituído, de julho a setembro, com cerca 
de 400 efetivos e é projetado para essa região insular e com a 
finalidade de apoiar o dispositivo de prevenção e combate local 
(UIISC 5, 2018).

No modelo de Espanha, com a sua Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) e no de França com as Formations Militaires de la 
Sécurité Civile (ForMiSC) encontramos algumas semelhanças no 
que ao conceito de emprego e aos meios afetos ao combate aos 
incêndios florestais diz respeito. Quanto ao conceito, ambas as 
forças foram desenvolvidas e organizadas para serem um reforço 
ao dispositivo localmente existente e têm como área de atuação 
a totalidade do território. Por se envolverem no combate direto 
ao incêndio, possuem meios específicos para essa atividade, no-
meadamente Veículos Florestais de Combate a Incêndios e Veí-
culos Tanque Táticos Florestais ou Rurais. Ambas as forças, na 
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sua unidade básica (a SIEN no caso espanhol e a SIFF no caso 
francês), possuem veículos destinados ao apoio ao combate ao 
incêndio e apoio logístico. Ou seja, uma opção pela especializa-
ção em detrimento do duplo-uso, ou uso dual.

Retomando à situação portuguesa, apesar de não se encon-
trar nenhuma referência à UMAE nos relatórios da CTI e do CEIF, 
descobrem-se diversas referências ao papel que as Forças Ar-
madas desempenham e podem desempenhar no combate aos 
incêndios florestais. A CTI (2017) de forma genérica recomenda 
“o reforço do papel das Forças Armadas no sistema de proteção 
civil”. Pois, o “seu desempenho em ações de prevenção (patru-
lhamento e realização de medidas estruturais), de logística (no 
momentos de combate aos incêndios florestais), de rescaldo e de 
vigilância de reacendimentos é fundamental”.

A CTI (2017) considera que deverá “eventualmente definir-se as 
modalidades para ampliar a intervenção e mobilização de meios 
dos diferentes ramos das Forças Armadas, designadamente em 
operações de prevenção estrutural”. E, no campo da prevenção 
operacional7, considera que as Forças Armadas deverão ter um 
papel ativo no “patrulhamento de áreas com elevado risco estru-
tural ou de defesa prioritária, em particular em períodos de eleva-
do risco meteorológico de incêndio”.

Concorrentemente, a CTI (2017) caracteriza o papel que ante-
vê para as Forças Armadas, “com especial incidência no apoio 
logístico às operações de combate e no rescaldo”. No qual a par-
ticipação deveria incidir sobre o “apoio à coordenação, organiza-
ção e implementação de toda a logística associada à gestão de 
ocorrências de carácter excecional com envolvimento de eleva-
do número de meios”. A mesma comissão identifica que o apoio 
das Forças Armadas deveria recair “Na confeção e distribuição de 
refeições”; “Na montagem de locais de descanso e de banhos”; 
“No fornecimento de energia”; “No fornecimento de iluminação de 
emergência”; “Na captação e potabilização de água”; “Na instala-
ção de bombas de drenagem de alto débito”; “Nos apoios diver-
sos na área das vias de comunicação” e de “construções verti-
cais”; “No apoio diverso na área dos reconhecimentos (itinerários, 
pontes, áreas urbanas destruídas, etc.)”; e “No apoio sanitário”. 
Particulariza ainda que o papel das Forças Armadas devera ser 
pensado para o “apoio logístico às populações e em situação de 
evacuação” (Comissão Técnica Independente, 2017).

No campo do apoio logístico, o CEIF (2017) enfatiza o papel da 
Marinha que “desenvolveu operações relacionadas com a logísti-
ca disponibilizando dois atrelados de cozinha de campanha para 
confeção e distribuição de 14.323 refeições para os militares e os 
agentes de proteção civil presentes no TO”. O mesmo Centro re-
fere que o empenhamento das Forças Armadas incluiu a realiza-
ção de tarefas “CIMIC (Civil-Military Cooperation) que consistiram 
essencialmente no levantamento de danos, acompanhamento 
psicológico (...), recuperação de infraestruturas, distribuição de ali-
mentação e cooperação com câmaras municipais”.

A CTI (2017) advoga a continuação do papel dos militares no 
“rescaldo e na vigilância de reacendimentos”. Neste campo o 
Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (2017) afirma que 
“as operações em que intervieram estão essencialmente relacio-
nadas com ações de vigilância e rescaldo, construção de faixas 
de contenção, (...) e monitorização do incêndio”. E que apesar das 
Forças Armadas terem sido “de grande relevância para as mais 
diversas operações no âmbito do complexo de incêndios, no en-
tanto, o seu aproveitamento poderia ter sido ainda mais efeti-

vo”. Acervando que este “tipo de cenários exige combate indireto 
com a abertura de faixas de contenção, o que poderia ter sido 
realizado por militares apeados, libertando os bombeiros para ou-
tras áreas onde o combate com água era eficaz”. O papel das 
máquinas de rasto militares foi positivamente referido em ambos 
os relatórios, mas não se pode deixar de salientar a constatação 
pelo CEIF de que no “que respeita às ações de Engenharia Militar, 
nomeadamente o trabalho com máquinas de rasto para abertura 
de faixas de contenção, não houve formação das equipas para 
trabalhos em ambiente de incêndio. Esta carência de formação 
levou a que diversas vezes as equipas aparcassem o seu mate-
rial em áreas de risco ou que nem sempre dessem o melhor des-
tino ao material combustível residual que resultava da limpeza 
das faixas”.

Os dois relatórios, moldados pela realidade portuguesa em que 
o duplo-uso vigora, não indiciam a necessidade das Forças Arma-
das se envolverem diretamente, com meios terrestres, no Ataque 
Imediato, nem no Ataque Ampliado, tal como a UME e as ForMiSC 
fazem - salvaguardando-se naturalmente o emprego das máqui-
nas de rasto no ataque indireto e o trabalho no âmbito do rescal-
do. As tarefas identificadas nos dois relatórios exigem formação 
e treino, mas não impõem um nível de especialização como se ve-
rifica na UME e nas ForMiSC. Ou seja, dois caminhos se afiguram 
na situação atual: especialização ou duplo-uso.

 Um caminho passa por incrementar o modelo habitual da “Par-
ticipação das Forças Armadas na Defesa da Floresta Contra In-
cêndios” (que foi o mote para o nosso artigo anteriormente referi-
do) e permitirá valorizar “na máxima extensão possível o princípio 
do duplo uso” (CEDN, 2013, p. 1991). Competindo aos meios ter-

Unidade de Fabricação de Retardante. 
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restres das Forças Armadas apoiar as forças empenhadas no 
Ataque Ampliado e as populações afetadas. Certamente será 
necessário formar e treinar elementos e forças, mas não será ne-
cessário especializar forças para as ações de ataque direto ao 
incêndio. Este caminho parece-nos que cumpre o identificado no 
corpo dos dois relatórios.

O segundo caminho, leva-nos no sentido da especialização, tal 
como as Forças Armadas espanholas e francesas fizeram no pas-
sado e de que a UME e as ForMiSC são exemplos. Este caminho, 
que segue em linha com o apresentado no Anexo A do relató-
rio da Comissão Técnica Independente (2017), representaria uma 
nova realidade, as Forças Armadas, além do reforço do seu pa-
pel habitual, teriam ainda a incumbência de participar no ataque 
ao incêndio. Esta nova filosofia de emprego das Forças Armadas 
implicaria a necessidade de se especializar unidades para essa 
tarefa, tal com os espanhóis e franceses fizeram no passado. A 
especialização teria de abarcar não só recursos humanos que 
serviriam nessas unidades, como os equipamentos que a elas 
fossem adstritos.

Mas, seja qual for o caminho seguido, continuamos a conside-
rar, tal como em 2013, que “perante um flagelo nacional, como são 
os incêndios florestais, um Estado não pode abdicar de utilizar 
todos os meios ao seu dispor, incluindo, necessariamente, as ca-
pacidades residentes nas suas Forças Armadas”. 

Rui Jorge Roma Pais dos Santos
Tenente-Coronel de Infantaria Paraquedista

Docente do Instituto Universitário Militar
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A participação da GNR 
na Missão do Iraque   

Marco António Ferreira da Cruz

Militar da GNR na posição de apontador da guarni-
ção de uma viatura blindada Iveco Protetto.

O dia 10 de novembro de 2003 consti-
tui mais um importante marco para 

a história, já longa, da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) e para os 123 milita-
res que embarcaram no aeroporto de figo 
maduro com destino ao Iraque. Para um 
jovem tenente, como eu, que assumia as 
funções de comandante de um dos pelo-
tões operacionais, a participação nesta 
missão constituía um enorme desafio e 
uma oportunidade para testar os anos de 
preparação na Academia Militar, escola de 
formação dos Oficiais do Exército Portu-
guês e da GNR2. 

As enormes expetativas do dia da par-
tida foram de forma súbita abaladas pe-
las notícias nos Órgãos de Comunicação 
Social, nacionais e internacionais: a Base 
“Libeccio” em An-Nassirya3, local de desti-
no do contingente português, havia sido 
atacada por um carro bomba. O ataque foi 
efetuado a uma zona de alojamentos do 
quartel, tendo matado 17 militares italia-
nos dos Carabinieri (a congénere da GNR 
em Itália).

 Apesar da violência do ataque e da 
destruição de uma parte significativa do 
aquartelamento, o contingente da GNR 
chegou à cidade cinco dias após a parti-
da, depois de ter feito a viagem por ter-
ra, desde o Aeroporto Internacional do 
Kuwait, local do desembarque aéreo. A 
degradação das condições de seguran-
ça junto à base, com sucessivos ataques 

com armas de fogo, marcariam a retirada 
de todo o efetivo, dois meses depois, para 
o quartel de Camp Mittica, em Tallil, antiga 
base da Força Aérea iraquiana, a cerca de 
20 quilómetros de An-Nassirya.

O Subagrupamento ALFA integrou-se na 
Multinational Specialized Unit (MSU)4, uma 
subunidade de uma Brigada das Forças 
Armadas de Itália, sendo responsável por 
efetuar operações de manutenção de paz 
e segurança no território do Iraque, tendo 
como área atribuída a província de Dhi Qar5. 
Para além das vertentes de Ordem Pública, 
o contingente da GNR integrou ainda va-
lências de Operações Especiais e de Inati-
vação de Engenhos Explosivos. Além disso, 
e no sentido de garantir, em caso de neces-
sidade, o apoio médico, o contingente con-
tou com elementos do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM).

Das diversas missões e tarefas que fo-
ram atribuídas ao contingente português, 
destacam-se a realização de Check-points 
(barragem de estrada), para controlo e fis-
calização de viaturas e indivíduos no senti-
do de detetar o transporte de armamento 
e material explosivo; a realização de escol-
tas a entidades portuguesas que estive-
ram no território, da segurança física de ins-
talações e o patrulhamento aos locais mais 
sensíveis, com especial incidência para os 
hospitais, instituições bancárias, centrais 
termoelétricas, bombas de combustível e 
mesquitas. 

A complexidade do quadro das ameaças 
e dos riscos associados às tarefas e mis-
sões atribuídas ao contingente da GNR7, 
sobretudo quando realizadas em zonas 
mais sensíveis, não teve paralelo com outro 
momento da história da instituição. Nesse 
sentido, foram desenvolvidos novos con-
ceitos doutrinários, para fazer face ao con-
texto das ameaças presentes no território, 
designadamente aos ataques com armas 
de fogo8 e com explosivos, e atribuídos no-
vos equipamentos, com destaque para a 
aquisição de armamento e de viaturas blin-
dadas.

Apesar de existiram inúmeras diferenças 
culturais, em momento algum foram impedi-
tivas de ser estabelecida uma proximidade 
entre o contingente português e as comuni-
dades locais. Para esta integração, em mui-
to contribuiu não só a capacidade de adap-
tação portuguesa a outras culturas, mas, 
essencialmente, a prévia preparação que 
os militares da GNR tiveram antes de par-
tirem para a missão. A partilha do princípio 
de que «os que vão adaptam-se aos que lá 
estão» foi essencial para a inexistência de 
“choques” culturais. O contributo dado pelo 
imã da mesquita de Lisboa foi determinante 
para o reforço dos conhecimentos dos hábi-
tos da cultura local. 

A situação de extrema fragilidade da po-
pulação local, sobretudo das crianças, não 
deixou ninguém indiferente. As condições 
higieno-sanitárias precárias, com esgotos a 

Ação de Patrulhamento na cidade de An-Nassirya. Ação de patrulhamento, com apoio de viatura blin-
dada Iveco Protetto, na cidade de An-Nassirya.
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Segurança Física por parte de uma patrulha da GNR ao centro de formação das forças policias em  An-Nas-
sirya. No interior das instalações uma equipa da GNR ministrava formação.

Aprensão de quatro RPG-7 na sequência de uma  
ação das Operações Especiais da GNR.

Controlo de uma manifestação junto a uma agên-
cia bancária na cidade de An-Nassirya.

Arraiar da Bandeira Nacional  Base Libeccio em 
An-Nassirya.

céu aberto, a falta de condições das unida-
des de saúde, com macas que se acumula-
vam nos corredores das urgências, por entre 
os gritos de dor de novos e velhos, homens e 
mulheres, perdurarão na memória de todos.   

Como qualquer país que tenha sofrido 
as consequências de uma guerra, como foi 
o caso do Iraque, que desde o século XIX 
vive mergulhado em conflitos armados, e 
onde existem, atualmente, importantes re-
dutos da Al-Queda que atua no território, 
servindo-se inclusivamente do Iraque para 
projetar ataques a outras regiões do Médio 
Oriente e a Ocidente, a vertente da recons-
trução das instituições do país assume es-
pecial importância. Neste domínio, importa 
ter em conta dois elementos que contri-
buem decisivamente para esta reconstru-
ção: a segurança e o desenvolvimento. A 
prioridade atribuída a cada um destes pro-
cessos pode ser determinante para o su-
cesso da estabilização. No domínio da se-
gurança, que se assume como vital para 
criar as condições de fornecimento da aju-
da ao desenvolvimento, foram importantes 
as ações de patrulhamento realizadas quer 
pelos militares da GNR, quer pelos restan-
tes contingentes da MSU, no sentido de 
devolverem às pessoas, tão rápido quanto 
possível, a segurança necessária para reto-
marem as suas atividades. No atinente ao 
desenvolvimento, que inclui na sua essên-
cia a ajuda financeira e o apoio à reconstru-
ção das instituições que garantem a sobe-

rania do país, destaca-se a reestruturação 
das organizações de segurança, forças de 
Defesa e policiais, através da designada re-
forma do setor da segurança.

No âmbito desta reforma, o contingente 
da GNR também deu uma importante con-
tribuição, através da formação e da moni-
torização da atividade das forças policiais. 
Neste particular, foram ministrados conteú-

dos teóricos relativos aos direitos huma-
nos e à ética policial, tendo a componen-
te prática tratado os aspetos relativos às 
técnicas policiais. Após aquele período, as 
forças policiais voltaram a desempenhar 
as suas funções, acompanhados, numa 
primeira fase, pelos formadores e poste-
riormente pelas patrulhas da GNR. Esta 
monitorização foi, na altura, de particular 
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Edifício da Base Libeccio em An-Nassirya depois do ataque com carro bomba.

1 O autor integrou o 1.º Contingente da GNR na missão 
do Iraque, primeira força portuguesa no território, no pe-
ríodo de 12 de novembro de 2003 a 12 de março de 2004. 

2 Os Oficiais da GNR são formados na Academia Militar 
desde 1991. 

3 A Cidade de An-Nassirya está localizada entre as 
duas principais cidades do Iraque: Bagdad e Baçorá.

4 As MSU têm, exclusivamente, na sua composição 
Corpos Militares com funções policiais. Também as 
Nações Unidas e a União Europeia dispõem deste tipo 
de unidades policiais, que além de terem modelos de 
organização distintos, assumem diferentes designa-
ções, Formed Police Unit (FPU) e Integrated Police Unit 
(IPU), respetivamente.  

5 A província de Dhi Qar é uma das 18 províncias do 
Iraque. Localizada na região sudeste do país, tem uma 
área de 12 900 km² (equivalente a aproximadamente 
toda a área dos Distritos de Faro e de Beja), com uma 
população estimada, em 2003, em 1 472 000 habitantes.
 
6 Esta cooperação entre a GNR e o INEM nas missões 
internacionais foi repetida em 2006, quando foram 
projetados militares para a missão em Timor-Leste. 

7  Na Portaria 1164/2003, de 10 de setembro, é referi-
do que “no âmbito dos compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado, o Governo Português decidiu 
prestar apoio às forças da coligação em manutenção 
da paz e ordem no Iraque. Disponível em: http://publi-
cos.pt/documento/id2754449/portaria-1164/2003.

8 Para além das inúmeras espingardas automáticas AK-
47 (Kalashnikov), destaque para a existência no Iraque 
dos lança granadas RPG-7, uma arma anticarro usada 
no ataque às viaturas das forças internacionais. 

9   Mais informação sobre a organização disponível em: 
http://www.eurogendfor.org/portugu-s.

Notas
importância para a melhoria na qualidade 
do serviço policial e para o incremento do 
respeito da população em relação às for-
ças policiais.

Ao longo dos cerca de dois anos, passa-
ram pelo Iraque cerca de 500 militares da 
GNR. Durante esse período, foram diver-
sos os incidentes registados, destacan-
do-se uma emboscada a uma patrulha da 
GNR no distrito de An-Nassirya, tendo fi-
cado feridos, sem gravidade, três militares, 
e a inativação de um veículo-bomba que 
se encontrava parado junto a uma estra-
da, com cerca de 65Kg de explosivos no 
interior. 

A participação da GNR em cenários des-
ta índole expôs as vantagens da interven-
ção dos designados corpos militares de 
polícia, que tem na Força de Gendarmerie 
Europeia (EUROGENFOR)9 o seu principal 
instrumento de projeção para atuar em 
operações de gestão de crises, no âmbito 
da UE, ou ao serviço da NATO e da ONU. 
Esta intervenção é sobretudo dirigida para 
a Security Gap, ou seja, para a zona de 
transição entre a intervenção puramente 
militar e a participação das forças de segu-
rança civis. Se por um lado a intervenção 
dos militares nesta fase é demasiado os-
tensiva, resultante do carácter belicista do 
material, a capacidade ao nível dos equi-
pamentos e da resposta das forças poli-
ciais civis são demasiado frágeis para este 
momento de transição do ciclo da gestão 
de crises. 

A partilha de doutrina e do conhecimen-
to militar permitem que as forças de Gen-
darmerie integrem uma força militar, a par 
da experiência diária no desempenho de 

funções de Polícia, numa comprehensive 
approach com o sistema policial e judicial, 
o que releva a mais-valia destas forças no 
período de transição. 

No contexto global da intervenção por-
tuguesa em missões no exterior, a partici-
pação da GNR na missão do Iraque foi um 
passo importante na internacionalização 
da instituição e na credibilização do país e 
do seu modelo de Segurança e Defesa em 
termos externos. Esta participação contri-
buiu, na altura, para a própria Política Ex-
terna de Portugal e, consequentemente, 
para o interesse nacional. Recordo que 
um dos elementos determinantes para o 
sucesso da candidatura portuguesa para 
membro não permanente do Conselho de 
Segurança das NU, no biénio 2011-2012, foi 
o elevado contributo das Forças Armadas 
e de Segurança nas missões de paz. 

Apesar dos elevados riscos da missão, 
a participação da GNR no Iraque acabou, 
felizmente, por não ter vítimas mortais. 
Volvidos 14 anos, muitos outros conflitos 
eclodiram na região do Médio Oriente, 
motivando, inclusivamente, a intervenção 
de diversas organizações internacionais. 
Para o Iraque, este período não significou, 
infelizmente, a conquista da tão desejada 
paz, pois o território continua a ser extra-
mente vulnerável e sem condições para 
garantir a segurança de todos aqueles 
com quem me cruzei e que tive o privilégio 
de ajudar.

Marco António Ferreira da Cruz
Major da Guarda Nacional Republicana

Docente da Área de Estudo das Crises e dos Con-
flitos Armados do Instituto Universitário Militar (IUM)
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