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Editorial

Face à pandemia do SARS-Cov-2 (síndrome respiratória aguda grave-coronavírus 
2), tomou o Presidente da República a iniciativa de decretar o estado de 
emergência em Portugal com efeitos a partir de 21 de Março passado. Em boa 

hora o fez, apesar do desagrado inicial de alguns, já que veio a confirmar-se ter sido 
determinante para o controle da doença. Findo o estado de emergência, passamos 
em 3 de Maio, ao estado de calamidade que, embora ainda muito constrangedor da 
economia, permitiu a retoma de alguma actividade.
No período de tempo até agora decorrido, e no âmbito da nossa Associação, ocorreu 
o internamento do Doutor António Tavares, Presidente da nossa Assembleia Geral 
e Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. E ainda, caso bem mais grave, o 
nosso Colega da Direção, Doutor António Marques, médico do Hospital de S. João no 
Porto, após semanas consecutivas de trabalho dedicado e intenso no período mais 
difícil, com o número de doentes a aumentar aceleradamente e com meios humanos 
e materiais insuficientes, foi também atingido pela doença, o que determinou sério 
risco de vida em vários momentos do tratamento. Felizmente, em ambos os casos o 
vírus foi vencido.
Seria impossível abordar a situação actual sem destacar com grande relevo a enorme 
gratidão que devemos aos trabalhadores da saúde, aos membros das forças armadas 
e das forças de segurança, aos bombeiros, aos guardas prisionais e aos professores 
(curiosamente todos aqueles com quem o Governo ainda recentemente maiores 
desentendimentos   teve…).
Em resultado desta pandemia, por todo o mundo as sociedades estão a começar a 
confrontar-se com inevitáveis, rápidas e profundas alterações, que vão implicar custos 
enormes. Poderemos adaptar-nos de modo voluntário, participativo, racional, com 
estratégia ou… atavicamente, e apenas porque pressionados pelas circunstâncias, 
reagindo conjunturalmente ao que vai sucedendo. Não tenho dúvidas quanto à opção 
e deixo uma pergunta em jeito de reflexão: quanto está cada um de nós disposto a 
perder agora para não perder tudo mais tarde?

João Franco
Presidente da Direcção
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reflexão que ajuda a compreender 
recentes tomadas de decisão da 
nossa associação. E para dizer o quê, 
concretamente? O que Clausewitz 
observou, Darwin sistematizou 
e António Damásio descobriu: a 
emoção e a razão andam a par. Como? 
Vejamos então como é importante 
estar atendo às emoções (e à sua 
neurobiologia) e como elas nos 
condicionam no processo de tomada 
de decisão, quer a nível pessoal, quer 
a nível organizacional, quer a nível 
nacional.
Primeiro, Claus Von Clausewitz 
observou a importância das emoções 
na vida do homem e das sociedades 
ao observar o comportamento 
dos homens nas guerras em que 
combateu. Quando ensaiou um 
pensamento sobre a arte da guerra, 
identificou conceptualmente aquilo 
a que designou como «guerra real» 
(muito diferente do seu conceito em 
pura abstração de «guerra ideal»), 

Nota Associativa

Como sentimos? 
Em quadros de emergência, 
crise ou guerra, o ser humano 

experimenta uma plêiade de emo-
ções tão díspares como o luto, a  
raiva, a ansiedade ou a alegria e, 
excecionalmente, também o amor 
(como esquecer a entreajuda altruís-
ta dos vizinhos, única em tantas 
situações de isolamento súbito?).
Como sentimos parece ser um 
tema de reflexão apropriado aos 
tempos que correm, na medida em 
que: permite, por um lado, a certa 
introspeção e a certa ponderação 
sobre o agir em áreas tão sensíveis 
como a vida e a morte, a sobrevivência 
e o empobrecimento, a segurança 
e a insegurança híbrida; por outro 
lado, permite compreender como 
tomamos decisões, sobretudo em 
tempos voláteis.  
Ora, a propósito do tema relativo ao 
papel das emoções na tomada de 
decisão apresentamos uma breve 

Clausewitz, Darwin e 
António Damásio
Uma «estranha trindade»: Razão, Emoções e a Tomada de 
Decisão 
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Mónica Rodrigues
Editora

identificando-a como a expressão 
de uma estranha trindade: razão, 
paixões e ocaso. Ou seja, poden-
do ser uma decisão tomada 
racionalmente, a guerra real nunca 
escaparia às emoções porque, 
precisamente, envolvia homens. 
Segundo, baseado na observação e 
na experiência, o naturalista britâ-
nico compreendeu a emoção como 
um mecanismo inato e primordial, 
com função adaptativa de forma 
a garantir a sobrevivência das 
espécies (e, já agora, aproveito para 
sugerir a leitura do seu magnífico 
livro A Expressão das Emoções no 
Homem e nos Animais). Dito de 
outro modo, significa isto que as 
emoções podem desempenhar 
vários papéis na vida dos homens 
e dos animais, quer no adensar 
dos conflitos, quer na proteção da 
sobrevivência das espécies. 
Terceiro, e tal como António 
Damásio veio a descobrir nas suas 
investigações, elas podem ter ainda 
uma outra função primordial se 
quisermos compreender melhor o 
mundo em que vivemos. Segundo 
este neurocientista português, 
razão e emoção não são opostos 
(como sempre se tinha pensado até 
então), mas são antes dois sistemas 
ligados no planeamento da ação e 
onde a estrutura cortical designada 
por Córtex Pré-Frontal (CPF) tem 
um papel fundamental. E porquê? 
Porque o CPF é, pois, o responsável 
pelas ações executivas como 
planear, escolher, manter a atenção, 
em suma, é o responsável pela 
tomada de decisão e pela assunção 
dos riscos que lhe está associada. 
Por outras palavras, é graças ao CPF 
(razão e emoção associados) que 
resistimos à tentação de gastar o 
dinheiro que não temos. Vemos 

então agora, de uma forma mais 
explícita, como o conhecimento desta 
associação é assaz protetora para a 
sobrevivência pessoal, organizacional 
e nacional.
Concluindo, como tomamos deci-
sões em tempos voláteis e como 
integramos as nossas emoções 
nelas? Com a certa ponderação, pelo 
cálculo dos riscos. Por um lado, e 
porque é preciso resistir a gastar o 
dinheiro que não temos (contenção 
emocional), adaptamo-nos aos 
tempos voláteis e a revista sai apenas 
na sua versão digital.  Por outro 
lado, persistimos no envolvimento 
(lá estão as emoções) do talento 
humano das já quatro gerações de 
senhores auditores e de senhoras 
auditoras – 1980,1990, 2000, 2010.
Alea jacta est! A bem do futuro da 
AACDN e das futuras gerações de 
auditores e de auditoras.
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As Novas Alterações 
Geopolíticas na atual 
confrontação global

Essas situações provêm essencialmente de três 
fatores altamente desestabilizadores: primeiro 
a existência de países em que toda uma elite 

corrupta, totalitária e ditatorial se instalou e procura 
perpetuar-se no poder, com a geração de grandes 
focos de miséria e do aumento do grassar da fome; 
segundo a execução de uma política intransigente, 
arrogante e agressiva da parte de Pequim, apoiada por 
Moscovo, a qual se tem refletido em evidentes apoios 
económicos e militares a Estados considerados como 
irracionais ou fomentadores da atual desestabilização 
nas áreas política e dos mercados internacionais 
para daí retirar dividendos; e terceiro na evidente 
instabilidade que se verifica em África pelas razões 
mencionadas, continente que a Europa não deve 
nem pode ignorar. Conclui-se com a problemática 
global surgida devido ao surto do vírus covid-19.

Introdução

No presente cenário geoestratégico e geopolítico 
das Relações Internacionais (RI) envolvente à atual 
confrontação global entre as maiores Potências com 
capacidade de intervenção que competem entre 
si com o objetivo de alterar os elementos de Poder 

Este Artigo tem por objetivo 
chamar a atenção para o 
despontar de várias situações de 
grande incerteza e elevado grau 
de risco que afetam o Sistema 
mundial e que os velhos poderes 
democráticos persistem em 
ignorar.

de que dispõem, visando manter ou conquistar a 
sua predominância mundial, destacam-se como 
principais atores das RI influenciadores do atual 
sistema geopolítico planetário e como principais 
protagonistas em confronto: de um lado os 
denominados Estados democráticos liderados pela 
atual superpotência Estados Unidos da América 
(EUA) que conduzem os Estados integrantes da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO/
OTAN), influenciam a União Europeia -UE e mantêm 
Tratados de vária índole com outros países de 
características regionais como o Japão e a Austrália; 
e do outro os países de características ditatoriais de 
matriz marxista ou maoista como a atual Rússia, a 
China continental e seus Estados satélites, como 
Cuba ou a Venezuela.
Na atual conjuntura também se verifica que os  
Estados considerados mais “velhos”, porque predo-
minantes e experientes, se encontram de uma forma 
ou de outra algo manietados quanto às políticas de 
execução das respetivas políticas externas (PE), assim 
como quanto ao desenvolvimento das suas relações 
multilaterais funcionando instrumentalmente pela 
via diplomática, devido à ação erosiva introduzida 
por novos atores multifacetados. Nestes serão de 
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António Joaquim Viana de Almeida Tomé
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incluir conhecidas organizações terroristas 
antiocidentais instaladas em países ou territórios 
do Médio Oriente, como o “Estado” Islâmico, 
alguns dos quais recebendo apoio militar e 
financeiro por parte de Grandes Potências de 
Leste a quem interessa o declínio do Ocidente, 
e que deles se servem como pontas de lança 
para enfraquecer a imagem ou as intervenções 
internacionais dos Estados democráticos com o 
objetivo  de restringir os seus campos de atuação 
política, económica e financeira, nomeadamente 
no que concerne à concretização dos próprios 
objetivos nacionais.
Neste cenário mundial de múltiplas incertezas 
e porque interferem diretamente, por vezes de 
forma destrutiva sobre a política dos Estados 
abertos multipartidários, será sempre de referir 
pela sua ação erosiva sobre o Poder nacional ou 
internacional destes a ação terrorista da Al’Qaeda 
e respetivas ramificações armadas atuando no 
interior de países mais vulneráveis, atacando 
tanto nas suas estruturas como exacerbando os 
seus conflitos étnico-tribais. A atuação errática 
destes grupos, perseguindo objetivos fanáticos 
de expressão quase sempre irracional, veio 
introduzir novos elementos disfuncionais no 
interior do Sistema Mundial ao redesenhar e 
ao estabelecer novos contornos conjunturais 
de preocupantes incertezas quanto ao futuro 
do equilíbrio de poderes em vigor, mas que se 
configuram como em rápida transformação. 
Com a inesperada crise financeira e económica 
que eclodiu no primeiro decénio deste século, 
a configuração de Forças sofreu sensíveis 
transformações, com a China a aproximar-se 
cada vez mais do estatuto de Poder dominante, 
atualmente inerente à superpotência norte-
americana e a penetrar de forma quase 
imparável em regiões, cenários e mercados 
que dantes constituíam zonas de atuação não 
só desta como dos Países europeus ocidentais, 
nomeadamente sobre os mercados das matérias 
primas e do petróleo dos quais o Ocidente 
carece. Esta atuação sobre os “novos” Estados 
seguida das pressões desenvolvidas noutras 
áreas sensíveis de expressão de Poder, como a 
da manipulação de matérias primas, vieram 
posteriormente a transbordar para os Estados 
tradicionais mais “velhos”, provocando o agravar 
da insegurança em todas as áreas de atuação 
dos Estados democráticos multipartidários, 
já de si enfraquecidos devido principalmente 
à atuação no seu interior de partidos radicais 
internacionalistas que apenas obedecem 
às diretivas concentracionárias daqueles 
Estados diretores e à sua política ideológica 

de pensamento único. Tudo acontecendo 
numa conturbada conjuntura onde se perfilam 
inúmeros riscos e ameaças transnacionais 
transmutáveis; e em que referenciados regimes 
fundamentalistas parecem apostados em agir 
de forma irracional!
Deste novo e imprevisível ambiente globalizado 
resultou uma drástica diminuição na solidez 
e estabilidade do atual Sistema global, por 
enquanto unipolar porque ainda alicerçado 
numa única superpotência de atuação 
planetária, nomeadamente no referente às 
áreas evolutivas dos poderes geoeconómico e 
geofinanceiro que enformam e se encontram 
estreitamente entrosados e associados aos 
poderes aeroespacial, tecnológico, científico 
e digital de que constituem os indispensáveis 
pilares. 
De momento, vive-se uma conjuntura de perigosa 
instabilidade, embora ainda existam algumas 
regiões de relativa paz e concórdia; situação que 
parece atingir todos os continentes em geral, 
mas cujos efeitos parecem incidir incisivamente 
sobre o parceiro natural da Europa, o continente 
africano, vasta região geopolítica que se encontra 
no momento presente sob a mira dos avanços 
hegemónicos geoestratégicos da China, a 
segunda maior Potência na hierarquia da escala 
de projeção de todos os tipos de Poder dum 
Estado. Esta insidiosa ofensiva segue estritamente 
a anterior praticada pela URSS durante a Guerra 
Fria, mas de forma mais insidiosa e dissimulada, 
jogando habilmente com o fator Tempo.
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Direitos que pela natureza do próprio 

regime chinês lhe são completamente 

estranhos ou indiferentes, pois 

considera esta matéria como “uma 

utópica invenção de específica 

matriz ocidental” cujos países, 

por esta via, procuram outrossim 

intrometer-se nos “assuntos 

internos” da China. Onde tais direitos 

simplesmente são ignorados!
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O fim da Guerra Fria e a disfunção do 
Sistema Mundial

Com o fim da Guerra Fria devido ao aparente 
enfraquecimento da União Soviética (URSS) por 
implosão política, social e económica, o Sistema 
entrou numa aparente Paz Quente, esta ultimamente 
exacerbada devido à irredutibilidade da política da 
atual Rússia quanto às suas relações com o Ocidente 
e com os seus antigos Estados satélite; e também 
devido à não restituição de territórios por si ocupados 
durante a 2ª Guerra Mundial. Com a chegada ao 
Poder “perpétuo” do seu atual líder Vladimir Putin, a 
posição de Moscovo endureceu drasticamente.
A nova política do novo Czar de “todas as Rússias”, 
alicerçada num poder pessoal ilimitado por si gerado 
e mantido com pulso de ferro, pareceu gerar uma 
nova configuração de Poder entre as Potências, não 
tanto por aparentemente Moscovo se ter retirado 
da corrida de domínio através do Poder militar, 
que antes a caracterizava quanto à substituição da 
presença dos Estados Ocidentais em África, mas 
mais por ter cedido grande parte do protagonismo 
à China de Pequim (RPC) quanto à sua afirmação 
de novo teor e magnitude, a qual cedo foi relegando 
para segundo plano a influência dos europeus neste 
continente, fornecedor de matérias primas de que a 
Europa carece e das quais se encontra dependente.   
Ao conceder empréstimos avultados aos novos Países 
africanos, aparentemente sem exigir nada em troca 
mas cobrando posteriormente, as sucessivas ofensivas 
políticas, económicas e financeiras de Pequim 
neste continente vieram introduzir um novo fator 
de perturbação adicional quanto ao equilíbrio de 
poderes nas normais relações internacionais entre os 
Estados, com a RPC a protagonizar intensa atividade 
quanto à conquista de mercados, nomeadamente os 
da energia, e no que concerne à politização ideológica 
comunista das elites locais. A tradicional e histórica 
visão chinesa quanto à gestão do Tempo de imediato 
tirou partido da falta de união do Ocidente europeu 
quanto a uma concertada política externa comum 
envolvente aos setores económico, financeiro e da 
energia. A inação da atual Administração americana 
e as perniciosas “hesitações” da União Europeia 
permitiu-lhe ganhar o tempo necessário para ir 
preenchendo os vazios de poder dos denominados 
“espaços caóticos”, resultantes da inexperiência 
política dos dirigentes das várias fações políticas 
inerentes ao conturbado espaço africano herdado, 
por em geral a democracia tender a ser relegada 
para segundo plano devido à predominância das 
rivalidades interétnicas.
No seguimento desta sua política de conquista e 
domínio sobre povos impreparados e à revelia das 

medidas tomadas pela ONU quanto à imposição 
de sanções e boicotes ao regime ditatorial e racista 
do Zimbabwe, e sempre sob a capa de “auxílio 
desinteressado”, servirá como prova o facto da 
embaixada da China em Harare ter festejado há 
alguns anos a celebração dos 86 anos de Mugabe, festa 
que este honrou com a sua presença, o que nunca 
tinha acontecido com qualquer outra embaixada 
desde a sua posse em 1980! Este acontecimento, no 
mínimo insólito mas de elevado impacto e interesse 
político, veio confirmar que o governo chinês não 
tem olhado a meios para atingir os seus objetivos 
de expansão estratégica, direcionados de há muito 
para selecionados países alvo situados nos vários 

continentes, sendo a sua política africana muito 
simples de aplicar: como necessita de matérias-
primas em quantidade crescente, oferece ajudas 
catalogadas como “desinteressadas”, sendo-lhe 
completamente indiferente a moralidade política dos 
regimes com quem negoceia, nomeadamente no 
que toca à violação sistemática dos direitos humanos. 
Direitos que pela natureza do próprio regime chinês 
lhe são completamente estranhos ou indiferentes, 
pois considera esta matéria como “uma utópica 
invenção de específica matriz ocidental” cujos países, 
por esta via, procuram outrossim intrometer-se 
nos “assuntos internos” da China. Onde tais direitos 
simplesmente são ignorados!

Entretanto a frenética penetração 

chinesa em África tem vindo a 

centrar-se no Quénia, até há bem 

pouco tempo cenário de um grave 

conflito étnico e tribal de rara 

violência, o que possibilitou a partir 

desta sua base avançada consolidar 

a sua estratégia de ocupação política 

e ideológica já concretizada nos 

Camarões, Sudão, Serra Leoa, Congo 

Brazaville e no Chade
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Mas este é apenas um dos muitos acontecimentos 
perturbadores ou leituras de mentalidades em 
que o continente ao sul da Europa ocidental é 
fértil. Das apressadas descolonizações ocidentais 
conduzidas sob a batuta da União Soviética e 
da China resultou que estes Estados ideológicos 
viessem a preencher o vazio deixado pela 
retirada e demissão dos europeus ocidentais, 
entretanto de há muito infiltrados pelos 
“intelectuais” marxistas; assim permitindo que 
novos fornecedores de ajudas “desinteressadas” 
fossem aliciando os jovens governos incipientes, 
impreparados ou envolvidos em guerras 
interétnicas instilando-lhes a mentalidade 
marxista. Destarte conseguiram explorar sem 
olhar a meios os crédulos e impreparados 
políticos instalados no poder, passando a exercer 
uma nova e mais dura colonização, mas agora 
“por outras vias”…
Entretanto a frenética penetração chinesa em 
África tem vindo a centrar-se no Quénia, até há 
bem pouco tempo cenário de um grave conflito 
étnico e tribal de rara violência, o que possibilitou 
a partir desta sua base avançada consolidar a sua 
estratégia de ocupação política e ideológica já 
concretizada nos Camarões, Sudão, Serra Leoa, 
Congo Brazaville e no Chade. Uma vez mais foi 
utilizado como ponta de lança o “desinteressado 
auxilio” económico e financeiro para de imediato 
e uma vez exercido todo o controlo, consolidar a 
sua posição de domínio estratégico e proceder à 
instalação inevitável de bases militares aeronavais 
e terrestres de “suporte” político-militar a acordos 
preferenciais de exploração dos recursos. 
Quanto ao continente asiático e utilizando a 
mesma estratégia, Pequim conseguiu colocar sob 
o seu domínio a vizinha e estratégica Birmânia 
agora Myanmar, transformando-a num estado 
maoísta; o que lhe permitiu implantar bases 
aeronavais de valor geoestratégico e projetar 
Poder sobre a rival Índia, confrontando-a agora 
diretamente no “seu” próprio Oceano Índico. 
Quanto à sua expansão territorial marítima: a 
RPC tem vindo a ocupar paulatinamente as 
inúmeras ilhas e ilhéus do Mar da China, o que lhe 
permitiu ampliar à força o seu já imenso espaço 
de águas territoriais por absorção dos respetivos 
espaços aéreos e marítimos internacionais que 
agora considera como seus domínios, à revelia 
de outros Estados que os reivindicam como seus. 
O objetivo é claro: “varrer” daquela área oceânica 
a presença da 7ª. Esquadra norte-americana, 
que ainda funciona como fator de contenção, 
e passar a controlar todo este mar tendo em 
vista isolar a Formosa e preparar a invasão e a 
conquista da Ilha! 

Ainda quanto à África a sul do Saará. Face à 
apatia dos ocidentais, nomeadamente dos 
“velhos” Estados europeus, que se autoflagelam 
no turbilhão dos “complexos” da sua antiga 
presença no continente africano, a incerta 
conjuntura política, religiosa e social que se vive 
na maior parte da África negra contribui de forma 
dramática para o fomentar da atual e tradicional 
vocação expansionista hegemónica da China 
a qual, ao explorar a extrema debilidade dos 
dirigentes africanos, prossegue na sua política 
de ocupação de “espaços vazios” de Poder em 
extensas regiões deste continente. Esta situação 
de desordem tem atraído ondas de choque de 
“pragas” endémicas que varrem de tempos a 
tempos a região.
A primeira é certamente a pobreza. Segundo o 
Relatório da Transparency International cerca de 
59% da sua população vive em extrema pobreza, 
com menos de três dólares por semana, sendo 
a diferença entre ricos e pobres a maior de todo 
o mundo. Apesar de um relativo crescimento 
económico e segundo os estudos mais recentes 
da ONU, o número da sua população mais pobre 
aumentou de 289 milhões em 1982 para 517 
milhões em 2002!)
A segunda “doença” incide na corrupção galo-
pante dos órgãos dos Estados e que os coloca 
na lista dos governos mais corruptos do mundo, 
com 37 dos seus 52 países a braços com uma 
deterioração política endémica, nomeadamente 
ao nível superior da (des)governação. 
Finalmente e com base em estatísticas da ONU 

Quanto ao continente asiático e 
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e da Transparency International, as Instituições 
democráticas nos Estados africanos permanecem 
frágeis ou são mesmo inexistentes, com as 
representações dos partidos da oposição a 
constituírem apenas meras fachadas decorativas, 
estreitamente vigiadas pelo partido no Poder e 
controlador de todo o aparelho estadual e das 
forças armadas. Este, para manter o próprio sistema 
oligárquico de Poder que o sustém, tende a proteger 
nos areópagos internacionais as outras pseudo- 
elites congéneres sempre que esta ingente 
problemática é debatida.
Face ao quase total descalabro africano de lutas 
interétnicas e à visível ausência de democracia 
nestes sistemas partidários rudimentares que 
corroem esses países, como agem os extremes 
partidos europeus, particularmente aqueles que se 
proclamam defensores indefetíveis dos interesses 
dos trabalhadores e repetem nos comícios até à 
exaustão que “a luta continua”? Porque as fraquezas 
desses Estados impreparados interessam e convêm 
à Rússia e à China a quem interessa esse desgoverno 
endémico, os partidos e os grupos políticos de teor 
marxista ou maoista de pensamento único que as 
democracias vão tolerando logo se encarregam de 
agitar continuamente o espetro do passado colonial, 
silenciando qualquer veleidade de desvendar o 
resultado chocante das apressadas descolonizações; 
em simultâneo e por contaminação, os governos 
ocidentais contentam-se com uma aparência de 
democracia nesses Países africanos para assim 
poderem descansar as consciências por todos os anos 
doarem biliões de dólares em ajuda humanitária às 
populações africanas que pouco ou nada recebem. 
Do dinheiro esbanjado e mal empregue nem sequer 
se pedirão contas, para não exacerbar os ânimos dos 
pequenos títeres que poderão em qualquer altura 
cortar nos fornecimentos de petróleo, gás, diamantes, 
cobre, manganés e mais de um sem número de 
outros materiais críticos e matérias primas de que os 
países europeus necessitam com premência para o 
seu desenvolvimento e progresso! Daí a sua forçada 
apatia quanto à violência dos ditadores africanos!
Esta letargia ocidental convém em pleno ao 
processo expansionista e de cerco à Europa que 
a Rússia primeiro e agora a China continuam a 
seguir, conforme os ditames da mesma doutrina 
que professam: não fazer perguntas incómodas 
aos ditadores que lideram regimes revolucionários 
nas Américas, em África e em certos países da Ásia, 
nomeadamente no que concerne ao Médio Oriente. 
Neste novo e perturbador Sistema Mundial em 
acelerada transformação a China, nas suas relações, 
tem conseguido por em prática a sua estratégia de 
estabelecer contratos aparentemente vantajosos 
para os governos desses Países mais fragilizados 

com quem trata, porque entrega antecipadamente 
e a pronto aos respetivos governos o seu auxilio 
monetário “desinteressado”, assim conseguindo 
paulatinamente subtrair ao mundo dito ocidental 
mercados abastecedores vitais para as suas economias 
e progresso industrial e tecnológico, Japão incluído. 
Em simultâneo com a Rússia sua aliada, apoia a 
contínua redução da produção do crude concertada 
pela OPEP, não apenas por ter conseguido nesses 
países produtores que “auxilia” o monopólio 
de fornecimento para as suas necessidades de 
consumo, mas também por essa postura ir provocar 
o enfraquecimento dos fluxos de abastecimento ao 
parque industrial dos Países democráticos ocidentais 
e asiáticos. Com isso, irá manter uma inflação 
artificial dos preços da matéria-prima, ação que se 
reflete globalmente a todos os níveis da comunidade 
internacional, mas que irá atingir de forma danosa os 
países mais pobres não produtores. 
Ainda e sob outro ângulo mas em estreita sintonia 
com a sua política geoestratégica, assiste-se atual-
mente a uma bem estruturada ofensiva chinesa 
visando o controlo e a manipulação dos meios de 
tratamento e difusão internacional da informação 
com o suporte de uma bem calculada e eficaz ação 
de desinformação que lhe é sempre favorável, com 
isso visando projetar em permanência a imagem 
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de um País benigno e cordato amante da Paz 
e estreme defensor da boa harmonia entre os 
povos; mas que simultaneamente desencadeia 
como meio prioritário de agressão desde há 
décadas uma ciberguerra travada no ciberespaço 
da 6ª. dimensão, através da qual influencia as 
mentes daqueles mais sugestionáveis e trava em 
permanência como meio e forma de ataques 
privilegiados insidiosos que visam quebrar a 
supremacia económica, tecnológica e de poder 
militar das maiores Potências ocidentais e dos 
seus aliados asiáticos e africanos. 
Na realidade, esta ofensiva em todos os domínios 
de projeção de Poder que a RPC inexoravelmente 
prossegue é facilitada pelo visível declínio da 
influência da presença Ocidental e seus valores 
no mundo, o que a incentiva a entrar em direta e 
inexorável competição com a Europa e a América 
ao procurar atingir a supremacia económica e 
financeira a que aspira e a monopolizar contratos 
exclusivos de fornecimento de crude com os 
países tradicionais fornecedores do Ocidente 
que assim se vê coartado dos seus mercados 
tradicionais e das habituais fontes fornecedoras 
de energia. Daí a intensificação da sua política de 
comprar na União Europeia, o seu alvo primário, 
as quotas de participação executiva maioritária 
das suas maiores Empresas para desta forma 
consumar o seu controlo por linhas interiores 
sobre o respetivo Poder político, económico-
financeiro e tecnológico. Com a Europa sob 
controlo, a ofensiva irá prosseguir mas agora com 
maior incidência nas técnicas mais apropriadas 
para conseguir isolar o velho continente dos 
Estados Unidos da América visando diminuir 
de forma drástica a sua margem de manobra e 
de projeção mundial e destarte abrir o caminho 
para o final da concretização da “grande marcha” 
do governo de Pequim: ascender finalmente 
ao lugar supremo que aspira e emergir nas 
próximas duas décadas como a Superpotência 
global dominante.
Entretanto e nesta sua “marcha” vai consoli-
dando o seu Poder na Ásia e no Médio Oriente 
apoiando a Rússia na Síria, os Estados do Golfo 
Pérsico e do Estreito de Ormuz da fação xiita, 
e principalmente o Irão, inimigo declarado 
do Ocidente. O que poderá conduzir a um 
cenário de grande confronto e imprevisibilidade 
que inevitavelmente resvalará para o pior de 
todos os conflitos de que a História aliás já 
nos forneceu inúmeros exemplos: o de um 
confronto civilizacional, aliás previsto por Samuel 
Huntington, conducente ao cenário catastrófico 
de uma guerra global de cariz religioso que 
poderá colocar em causa a própria sobrevivência 

do Ocidente e dos seus valores porque 
manietado entre os excessos da democracia e a 
perigosidade de um nefasto pacifismo imposto 
pelas duas grandes Potências totalitárias rivais 
que, tudo o indica, passarão a dividir o mundo 
entre si.
 

Os mais recentes recortes geopolíticos 
e geoestratégicos.

No atual sistema mundial de fraturantes e visíveis 
assimetrias, em acelerada transformação e onde 
ocorre uma globalização que se repercute 
em quase todo o mundo, interessará tentar 
compreender a problemática com base no 
valor consolidado das teses geopolíticas mais 
relevantes.
Neste sentido e porque o campo de análise é 
vasto, importa selecionar três das principais áreas 
que se configuram, todas de âmbito estrutural. 
A primeira diz respeito à geografia e aos novos 
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contornos geopolíticos influenciadoras quanto à 
postura e à mente racional dos homens; a segunda 
diz respeito ao papel e à missão das instituições 
nacionais e internacionais criadas para protegerem 
ou funcionarem a favor do progresso da humanidade 
enquanto pensada como incluindo todo o género 
humano; e finalmente, haverá a considerar a 
adaptabilidade das políticas de ajuda e de apoio 
quanto ao diferente grau de desenvolvimento dessas 
mesmas comunidades politicamente organizadas.
Com efeito, o crescimento económico nos deno-
minados países pobres dependerá do assegurar 
de uma longa via institucional que seja compatível 
com o seu crescimento como sejam: a estabilidade 
política, os direitos de propriedade, a existência de 
sistemas regidos pela lei vigente, a prática da moral 
e da ética, a transparência dos processos de posse 
da terra, e as demais boas práticas que fomentam o 
progresso. Mas outros economistas colocam maior 
ênfase na geografia e nos efeitos climáticos, na posição 
geopolítica do espaço territorial dos países, no acesso 
desses países ao mar e na diversidade da natureza 
dos recursos existentes. Tudo visando conseguir uma 
saudável integração global que possa permitir manter 
num mínimo suportável a dignidade humana e um 
sistema de vida minimamente sustentável extensivo 
a todas as partidas do mundo.
Os indicadores mais credíveis mostram e confirmam 
que economias ricas combinam normalmente 
políticas competentes, fortes e bem estruturadas, 
em conjunto com instituições estáveis, líderes 
competentes e uma geografia favorável; ao contrário, 
muitos dos países mais pobres do planeta cumprem 
pouco com estes três requisitos porque têm más 
Instituições e governos negligentes ou privados de 
intelectuais.
 
Poder e globalização. O protagonismo da 
China de Pequim

Desde a segunda metade do século passado que 
a maioria dos investigadores que interpretam a 
origem, meio e fim das Relações Internacionais têm 
constatado que, com o agravar da sobreposição 
dos interesses dos Atores intervenientes devido 
ao aumento do seu número, as instituições são 
afinal mais difíceis de mudar do que as políticas 
instituídas a seguir. Mas como as instituições são 
infinitamente menos resistentes à reforma do que 
a geografia, considerada esta lógica como mais 
abrangente e multidisciplinar, o transitar de más para 
boas instituições será previsivelmente um desafio 
real e sempre presente para os desenvolvimentos 
económico e social dos Estados, em grande parte 
devido às assimetrias e constrangimentos existentes e 
à inexorável marcha descompassada da globalização.

Tudo porque neste ambiente internacional de 
globalização, assente na interdependência e na 
existência de ligações instantâneas às redes em 
tempo real, haverá que elaborar estudos de análise 
exploratória sobre a informação e o conhecimento 
que afinal, nesta Era de intensa competição, 
traduzem e materializam os fenómenos de escala 
ao nível planetário que estruturam e enformam o 
sistema mundial vigente, abrangente à totalidade dos 
países intervenientes no processo, às organizações 
e instituições estaduais e privadas, e às grandes 
Empresas Transnacionais de âmbito global cuja ação 
multifacetada é transversal aos Estados e na maioria 
das vezes os condiciona nas suas políticas.   
Desde o seu início e servindo-lhe de suporte 
estrutural, o “motor” da globalização materializa-
se no poder económico; poder que a faz mover 
e ampliar, tornando-a fulcral nas aspirações dos 
Estados. Interage inevitavelmente com todos os 
outros tipos de poderes que nela se manifestam e 
intervêm porquanto, da maior ou menor projeção 
e incidência de cada um deles no processo, serão 
projetadas repercussões que provocarão impactos 
na eficácia e na força deste mesmo tipo de poder. 
Hoje, perder poder económico significa perder em 
rápida sucessão poder político e militar; e sem forças 
armadas credíveis e eficazes, os Estados apenas 
serão, como refere o Professor Adriano Moreira, meras 
soberanias de serviço. Em suma, tudo se traduz no 
Poder do Estado que é sinónimo de competências, 
saberes, eficácia, inovação, de boas lideranças, de 
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Deste vazio se aproveitou a 

China que de imediato assumiu o 

protagonismo através da contínua 

difusão de notícias referindo 

até à exaustão o envio de ajuda 

humanitária chinesa para mais 

de oitenta Países sob a forma de 

fornecimentos “desinteressado” de 

artigos médicos, afinal pagos  

pelos destinatários

honestidade, de força anímica e material e de 
uma consciência prospetiva quanto ao futuro. 
Donde e voltando ao motejo inicial do Tema: 
em ambiente de globalização torna-se quase 
impossível aos governos ocultar a verdade 
dos acontecimentos, nomeadamente quanto 
ao impacto que provocam por mais nefastos  
que sejam.
Ao longo da História europeia, várias e quase 
periódicas pandemias atingiram o velho 
continente, quase todas oriundas dos vários tipos 
de Impérios chineses que ali se sucederam até 
à China atual. Entre elas serão de mencionar a 
epidemia que atingiu a Grécia em plena Guerra 
do Peloponeso e referida por Tucídides, a peste 
negra de 1340 e a denominada gripe espanhola 
surgida após o final da Primeira Guerra Mundial.
Mas atingido este novo século surgiu em 
Dezembro do ano passado de forma inopinada 
uma inesperada pandemia de ação desgastante 
grave sobre a estrutura da economia mundial 
liderada pelos EUA, pela UE e por outros Estados 
seus aliados, de novo com origem uma vez mais 
na China de Pequim. Com efeito e na ausência 
de uma clara liderança norte-americana para 
travar e vencer esta estranha guerra contra o vírus 
covid-19 que atingiu em cheio os membros da 
UE e a América do Norte liderantes da presente 
Economia global, eis que a China consegue 
alcandorar-se a uma posição de relevo ocupando 
na arena internacional os espaços vazios 
deixados em aberto pelo abandono do “terreno” 
de ação por parte da atual Administração  
norte-americana.
Deste vazio se aproveitou a China que de 
imediato assumiu o protagonismo através da 
contínua difusão de notícias referindo até à 
exaustão o envio de ajuda humanitária chinesa 
para mais de oitenta Países sob a forma de 
fornecimentos “desinteressado” de artigos 
médicos, afinal pagos pelos destinatários e não 
doados como Pequim e Moscovo têm propalado, 
sendo estes fornecimentos acompanhados de 
equipas médicas capazes de atuar localmente e 
parar a praga; ao mesmo tempo que difundiam 
um rol de investigações levadas a cabo por um 
“batalhão” de cientistas chineses que, segundo 
o aparelho estatal chinês “está prestes a criar” 
uma vacina contra o covid-19. O mesmo é dizer 
que o País causador do aparecimento e da 
rápida expansão pelo mundo deste perigoso 
vírus, que não conseguiu ou não quis conter, 
passou de imediato de agressor a vítima 
para, num último sacrifício, até oferece ajuda 
desinteressada a todos os Países do globo! 
Depois de aliciados certos órgãos de informação 

de tendência esquerdista da denominada 
imprensa “livre”, esta estratégia chinesa surtiu 
efeito por começar a passar em simultâneo a 
mensagem de que esta epidemia irá redesenhar 
a atual Ordem mundial a favor da RPC e da sua 
Direção partidária, face ao tremendo impacto 
económico causado pelo alastrar do vírus pelos 
vários Países Ocidentais, nomeadamente nos 
EUA. De imediato foi aproveitada esta situação 
de protagonismo para retirar vantagens de 
natureza geopolítica, devido à sua política de 
“generosidade” desinteressada que ilumina a 
sua imagem em todo o mundo, sendo utilizada 
uma bem orquestrada propaganda que afirma: 
“a batalha da China contra o covid-19 veio 
mostrar de forma inequívoca a superioridade 
do sistema socialista chinês” ao mesmo tempo 
que são transmitidos os maiores elogios 
referentes à clarividente atuação do próprio 
Presidente chinês Xi- Jinping. Em contraposição 
e completamente fora dos noticiários emitidos 
pelos media governamentais chineses, e não 
só, foi definitivamente morta e enterrada a 
verdade do vírus ter sido gerado, ou por acidente 
em laboratório de investigação situado em  
Wuhan ou então como resultado de expe- 
riências mal sucedidas relativas à miniatu- 
rização de novas armas biológicas a serem 
introduzidas no seu arsenal. 

António Joaquim Viana de Almeida Tomé
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Será que a China conseguirá prosseguir na sua 
tentativa de atingir o estatuto de superpotência 
em detrimento dos Estados Unidos servindo-se 
do “arrefecimento” da economia do seu rival, que 
parece surpreendentemente ausente do “terreno” da 
competição internacional e incapaz de uma resposta 
rápida e coerente? Seja como for, a Geopolítica 
tem sempre confirmado o facto histórico de, em 
confrontos deste ou doutro tipo, a Grande Potência 
marítima tem sempre saído vencedora, aliás como 
ficou demonstrado em 1989 com a inesperada 
implosão da União Soviética e a reconquista da 
liberdade e da independência pela maioria dos 
Estados europeus que se encontravam sobre o seu 
despótico domínio. 

Considerações finais

Numa conjuntura que se afigura como imprevisível, 
a China tem sobressaído como um novo Estado 
expansionista, cuja política evidencia as suas intenções 
hegemónicas geopolíticas e geoestratégicas no 
próprio continente asiático, mas também em outras 
regiões onde exista petróleo ou materiais críticos. 
Os exemplos são inúmeros: na Bacia do Pacífico, ao 
prolongar a sua zona de “segurança” e de defesa 
aérea e naval muito para além dos arquipélagos 
japonês e das Filipinas; no Índico ao pressionar 
quanto ao aumento das concessões estratégicas na 
Birmânia; em específicos países da África ao explorar 
os “espaços vazios” e fomentando negativamente as 
lembranças da colonização pelos países europeus 
ocidentais; na Ásia ao pressionar no Cachemira e ao 
sustentar a guerrilha maoista que assola um quarto 
do território indiano; e nas Américas, apoiando 
regimes totalitários implacáveis quanto ao próprio 
povo e ao subtrair mercados energéticos aos países 
europeus.
 No que concerne ao Sistema mundial, os efeitos e 
consequências desta política hegemónica chinesa 
quanto ao estabelecimento de uma nova Ordem 
por si instalada configuram-se como perigosas 
e desestabilizadoras da paz, dado o passado 
expansionista histórico do antigo Império do Meio e 
do atual poderio militar que a RPC detém. 
 A atual pandemia com origem no seu hinterland, 
gerada por acidente ou devido à má manipulação 
do vírus, veio originar uma insidiosa senão mesmo 
deliberada criação de uma crise económica e 
financeira de dimensão mundial que provocará 
estragos consideráveis e de longa duração em 
muitos Países do Ocidente, nomeadamente nos 
Estados Unidos. O seu real impacto ainda se encontra 
em avaliação, mas haverá que adicionar-lhe o 
desencadear de uma crise energética que se reflete, 
entre outras consequências, no enfraquecimento 

económico e financeiro dos Estados industrializados 
e consumidores liderantes do processo. 
Nesta incerta conjuntura, em que os fautores da 
desestabilização do Sistema e da Ordem possível 
internacional parecem agir impunemente, a ONU 
mostra-se impotente e incapaz de impor as suas 
resoluções contra os países criadores de toda 
a instabilidade, o que de forma concreta ficou 
demonstrado no baixo perfil algo confuso e titubeante 
assumido pelo responsável máximo da Organização 
Mundial de Saúde -OMS. 
Pelo que serão de perspetivar os piores cenários 
conflituais, não deixando de estar presente no 
horizonte próximo um possível confronto de 
civilizações pela disputa de materiais estratégicos, 
de fontes de energia e de novas áreas de influência 
à escala mundial de que possam tirar benefício 
Estados ditatoriais totalitários que aspiram à 
supremacia global. 
Face a todos estes fatores de considerável impon-
derabilidade e que parecem agravar-se ano após ano, 
essencialmente devido à proliferação armamentista 
nuclear, torna-se urgente a criação e estabilização de 
uma nova Ordem mundial que possa servir a todos os 
protagonistas mais responsáveis e substituir a atual, 
de frágeis e difusos contornos e de há muito ineficaz 
na manutenção da Paz possível.
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até à exaustão o envio de ajuda 

humanitária chinesa para mais 

de oitenta Países sob a forma de 

fornecimentos “desinteressado” de 

artigos médicos, afinal pagos  

pelos destinatários
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Transformações

Mas descobrir e entender o mundo é com 
esforço, tentativas e erros, estudando e 
validando teses e propondo modelos que 

se constituem como a nossa história coletiva e 
evolutiva. Partindo, sempre do que nos está mais 
próximo, e assumindo como realidade a evidência 
direta, formamos certezas, mesmo que passageiras, 
para edificarmos um modelo de mundo baseado 
em valores, e lógicas, assentes na troca e decorrente 
da necessidade, do interesse pessoal, e da melhor 
forma de vivermos com alguma segurança.
Para o fazermos, socorremo-nos de todos os 
recursos naturais e humanos disponíveis, numa 
tentativa contínua de minimizar desconforto e 
reduzir assimetrias, com ferramentas que garantam 
a manutenção do modo de vida. Ao usarmos 
o mundo, sem a reflexão necessária, abusando 
dos recursos naturais, como dos humanos, e ao 
acelerarmos a vida coletiva em nome de garantias 
inventadas, perdemos o horizonte lógico de 
referência, olhando para o interesse, e esquecendo 
a natureza, o humano e a sua envolvente. 
Monetarizamos a água e o ar, ao poluir e usar esses 
recursos sem regra nem preceito, aprisionamos a 
terra, erodindo a sua biodiversidade e introduzindo 

O mundo é, foi e será, sempre dinâmico em todas as formas 
e domínios que o conhecimento abarca. Por isso viver, 
existir, prevalecer, constitui-se como uma experiência única, 
incomparável de descoberta, de soluções, bem como de 
desafios constantes de adaptação e compreensão sobre 
o que nos cerca. Vivemos em simbiose com a incerteza 
do tempo, e do desconhecimento, mas munidos de uma 
curiosidade infinita, descobrimos e entendemos o planeta, e 
melhoramos, gradualmente a vida. 
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produtos geneticamente transformados, e 
desprezamos a própria essência e dignidade 
humana em prol de causas ininteligíveis. 
Retiramos as pessoas da atividade agrícola 
para a industrial, desligando-as da sua base 
natural e criando ciclos, dependências e regras 
que unem, tanto como limitam ou escravizam, 
dependendo do país e classe de liberdade e 
direitos a que conseguem aceder. 
E, ao fazê-lo, deixamos a terra e a floresta com 
menor presença humana, logo menor controlo 
e consciência local. Interligamos e integramos o 
mundo com tecnologias, difundindo produtos, 
bens e lógicas, em vagas de globalização mais 
ou menos estruturadas, como desenfreadas. A 
última vaga - a globalização - procurou interligar-
nos todos numa cintura de dependências, para 
ser o travão às guerras do passado, partilhando 
o acesso a bens e recursos, em nome do bem-
estar e da lógica, mas nem sempre refletindo a 
vontade de harmonia maior. 
Globalizamos modelos, modos de vida, 
conceitos, idiomas, moedas, tecnologias, 
indústrias, tecnicidades, mas esquecemos 
princípios de justiça, formas de interação com 
o meio natural, com os recursos base (água, ar, 
comida, liberdade, …), com o mundo e com as 
pessoas, e, sobretudo, quando nos colocamos 
todos sob o mesmo manto, na mesma rede, 
no mesmo modelo, esquecemos que quando 
um problema ocorre num sistema interligado, 
este propagar-se-á a todos os seus nós e 
elementos. É apenas uma questão de tempo 
e interdependência – quanto maior, mais 
célere a propagação do que nela se propagar. 
Mas como as redes são compostas por nós 
diferentes, os impactos em cada um destes 
será sempre diferente e específico. 
Assim, ser global, acarreta vantagens na 
partilha, mas impõe uma elevação da cons-
ciência coletiva, como da consciência singular, 
de cada um!
O quadro pandémico que vivemos, é transitório, 
mas sem data final definida, constituindo-
se como uma nova crise, e ameaça à nossa 
tranquilidade quotidiana, pela propagação 
elevada, que vai exaurindo os sistemas dos 
Estados, em especial os do setor da saúde 
publica, mas também os económicos, basilares 
e essenciais ao modelo em operação. 
As condicionantes são conhecidas e a resposta 
mundial, foi parar toda a atividade humana, e 
com ela a economia e a mobilidade, para evitar 
incapacitar um dos pilares dos Estados – os 
serviços de saúde – e dessa forma desequilibrar 
países e regimes.

Paramos o mundo, ou foi o mundo que nos 
parou, porque sendo dinâmico muda e 
reage a excessos assimétricos da expansão 
contínua e rápida da presença humana. 
Não sendo capazes de criar imunidades 
rápidas, ou de sermos abatidos isoladamente 
por doenças, ao permitir que um viajante 
(menos imune) adquira uma enfermidade 
que lhe é (imunologicamente) desconhecida, 
transforma-o num portador, logo num ponto 
fraco, mas movel, num mundo aberto e 
interligado. 
Tal já aconteceu várias vezes no passado, 
mas pela primeira vez, num quadro global 
fomos, coletivamente obrigados a parar, 
rapidamente, a atividade humana como meio 
de tentar travar a propagação do vírus, para o 
qual a ciência ainda não tem capacidade de 
responder adequadamente. Uma fronteira da 
ciência foi, assim, marcada na incapacidade de 
resolver um problema, que criámos sem saber. 
As crises são sempre diferentes, mas terminam 
sempre de alguma forma, com transformações 
múltiplas e fazendo a humanidade progredir!
Quando esta crise terminar, quando pudermos 
olhar tranquila e friamente para os dados 
recolhidos, os sucessos e os insucessos nesta 
luta, talvez sejamos capazes de entender as 
ferramentas que a Natureza encerra, definindo 
novas fronteiras do conhecimento, e impondo 
mudanças nos modelos e no mundo.

No histórico das crises poucas, quase nenhuma, 
foi tão célere e global, com a paragem dos 
países e suas atividades humanas, como esta. 
Em geral, o desencadear de uma crise decorre 
um tempo maior, permite dissociar causas e 
efeitos, dando espaço conceptual e físico para 
reflexão, conducentes a soluções. 
Exemplos são variados, como ocorreu nas 
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erupções vulcânicas do passado no Pacífico, na 
Islândia, que alteraram o clima, estiveram na 
origem de fomes e guerras, as pestes históricas, 
ou outros acontecimentos naturais. Mas devemos 
ainda considerar as crises, de cariz humano, como 
a de 1929, ou as falências dos bancos ingleses no 
final do séc. XIX, as crises do petróleo de 1972 e a 
de 2008, ou outras. 
Todas as crises são inesperadas, dentro de certos 
parâmetros, e todas mudam o mundo, gerando 
destruição como criação, causando dor, como 
repondo equilíbrios pela razão, ou pela força das 
armas, mudando regimes, formas de governo, 
objetivos e regras comuns, ou mesmo arrasando 
estruturas que existiram durante séculos e cuja 
função deixa de ser necessária.
Os efeitos são sempre mais sentidos próximo de 
cada um, das nossas vidas, nos modelos de união 
e partilha e participação, que desaparecem, mas 
também nas ideias e conceitos novos que emergem 
pela necessidade do equilíbrio e/ou repúdio ao 
conflito na busca de bem-estar e estabilidade. 
Surgem aqui os estadistas como os ditadores, 
democracias como populismos, integração 
e partilha como xenofobia ou racismo. Tudo 
depende do sentido e orientação que a resposta às 
crises assume, e na capacidade de compreensão 
e partilha de esforços que as pessoas aceitam e 
conseguem arcar.
Uma sociedade educada, com ferramentas de 
equilíbrio (educação, justiça, segurança, defesa,…), 
incentivo e desenvolvimento, evolui para patamares 
extraordinários, sem colocar em causa as suas bases 
lógicas ou sustentatórias, o seu espaço de vida, ou 
de existência, desde que possua a capacidade de 
se renovar, sem ser no limite de exaustão do seu 
modelo base.
Não se pode pedir por muito tempo um sacrifício 
das pessoas e dos seus sonhos. Quando os projetos 
de vida e os sonhos desaparecem em lógicas que 
as transcendem, as sociedades fragmentam-se 
pelo seu interior1. Pode-se pedir, mas há que dar, 
incentivar e aceitar a mudança que se realiza dessa 
forma.
Esta pandemia travou todo o mundo, em quase 
todos os setores da atividade humana, obrigando-
nos a reconsiderar os próprios fundamentos do 
que somo como país, região, e mesmo espécie. 
Abstraindo lógicas sobre a origem do vírus, sabemos 
que os seus efeitos exigem respostas a vários níveis, 

sentido de Estado e de oportunidade, inteligência, 
estratégia e valores, para o que teremos que criar a 
partir do que irá resultar dos seus efeitos.
Tal como o Winston Churchill, no auge da guerra, 
o seu objetivo/desafio era vencer, delegando para 
plano posterior, no tempo ou na lógica, as soluções 
que sairíam do final do conflito. Dúvidas, no fulcro 
do combate são constantes e sistemáticas, mas 
todas as soluções devem ser equacionadas, todos 
os modelos pensados e refletidos para que possam 
ser exequíveis e proporcionar às pessoas, aquilo 
que perderam ou irão perder. Mas o principal 
objetivo na refrega é vencer e tudo dar para esse 
propósito.
Modelos de substituição, de opção, de esperança 
ou de sobrevivência são comuns e o diálogo a que 
assistimos, a todos os níveis, é um parco reflexo 
da vontade de contribuir e de vencer, ou de criar 
novas estabilidades, seja a que nível estivermos a 
analisar.
Infelizmente, e de forma pouco consciente, temos 
observado países próximos serem dilacerados por 
guerras e crises várias, empurrando milhões para 
a miséria, o desespero que os leva a arriscarem 
a vida, bem último que possuem, a tentar entrar 
na Europa ou noutros países, numa derradeira 
esperança em busca da dignidade de vida.
Com esta pandemia tudo parou, sem destruição, 
pelo menos por agora, das estruturas, lógicas, 
modelos e instituições que nos regem e tutelam, 
mas que irão colocar à vista zonas de fratura e de 
tensões na Europa, no mundo, bem como dentro 
dos países e nas suas regiões. 
Estas tensões somam-se aos efeitos da crise de 

1) Por isso tantos mecanismos e lógicas de controlo, de alinhamento de educação condicionada e condicionante em regimes totalitários, mas que todos acabam 
por colapsar porque esgotam a própria lógica de renovação do seu ideário.
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2008, mundial como regional em alguns 
países, e em Portugal, onde o esforço pedido 
às pessoas foi levado a um nível tal que deu 
origem ao inicio da fragmentação politica e 
ao aparecimento de extremismos, bem como 
ao esvaziamento do papel do Estado. Este 
esvaziamento refletiu-se na diminuição do 
papel dos poderes públicos, na transferência 
da posse e gestão das infraestruturas e 
recursos primários, e, na alienação de custos 
do Estado numa lógica financeira definida, dos 
elementos essenciais do poder publico, sobre 
os quais repousa o compromisso e o projeto 
de vida chamado Portugal.
Mas a paragem mundial permitiu-nos 
descobrir, com maior clareza, o que de certa 
forma sabíamos, mas que ocultávamos nas 
elucubrações quotidianas – que a democracia 
precisa de saber renovar-se e evoluir, não 
podendo deixar-se aprisionar por lógicas que 
a limitem e destruam. 
Por outro lado, e numa primeira observação 
parece que as democracias, na entrega dos 
valores primários que lhe foram confiados por 
todos os cidadãos livres, estão incapazes, ou 
menos capazes de responder a quadros de 
mobilização total, como este, se comparados 
com as ditaduras ou com governos musculados 
mundiais. Esta hesitação pode ser simpática 
a incautos menos atentos, pela maviosidade 
dos argumentos, mas são um canto perigoso 
e fragilizante.
Sendo uma crise mundial, a pandemia 
permite-nos descobrir, a partir de outro angulo, 
alguns dos elementos essenciais da política de 
cada país, da Europa e do mundo, e antever 
alguns desafios futuros e identificar potenciais 
domínios de atuação.
Os efeitos da crise de 2008 ainda não cessaram 
nos países mais atingidos, sendo que por alguns 
analistas2  a crise resulta da subida do preço 
do barril de forma assimétrica, e transversal, 
afetando todos os países, de maneiras 
diferentes no tempo, criando desemprego, 
falências, dívida, transferência de propriedade, 
bens e recursos intra e inter Estados, e 
enfraquecendo soberanias e governos. Na 

Europa fomos capazes de colmatar os efeitos, 
mas à custa de uma deslocalização brutal 
de recursos, da precarização de trabalho, do 
desmontar silencioso (parcial) do modelo de 
Estado assistencial, num esforço de redução 
de custos preconizados pela máxima de 
menor Estado, melhor Estado. 
No limite, regressaríamos a um modelo de 
gestão de justiça (pública) particular, de gestão 
(autárquica) territorial privada, ou cairíamos no 
extremo de tudo ser publico e nada privado. 
Um sistema deve ter as duas componentes 
equilibradas e salutares, mas sob a observação 
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2) Podemos referir os nomes de Jean Marc Jancovicci, Stiglitizz, …
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e controlo do Estado, e entre Estados, de forma a 
respeitar a equação da “…coisa comum que somos 
como país...”, mas também que honre os mesmos 
princípios do grande espaço europeu na defesa do 
que é específico como transversal, seja o modelo 
social, a defesa, a liberdade e democracia, etc...
Hoje continuamos com uma carga fiscal elevada, 
com compromissos externos densos, integrados 
num espaço com regras específicas, operando 
num mundo global, mas menos globalizado, e 
assolado por uma pandemia transversal, a operar 
em regime de exceção.
No final de 2019 os dados apontavam que a China 
era responsável da produção de 1/3 dos bens e 
produtos comercializados no mundo, e primeiro 
produtor mundial, de equipamento médico e de 
saúde, e um dos principais produtores da área 
farmacêutica. Não há empresa, lar instituição ou 
empresa que de forma direta ou indireta não use 
produtos de origem chinesa. 
Na integração das economias a China transformou 
a sua pobreza e a imensidão populacional numa 
ferramenta de produção barata, que atraiu 
empresas e permitiu a transferência de tecnologia 
para lá, ao mesmo tempo que impúnhamos 
regulamentos, leis e critérios que inviabilizavam 
muitas empresas na prossecução das suas 
atividades. 
Na produção de bens, a incorporação em qualquer 
produto de média complexidade e tecnologia passa 
por mais de 30 países, ou seja, a transversalização 
do mercado e a integração é enorme, mas o 
fulcro continua num único país, que não é uma 
democracia, cujas regras são diferente das dos 
mercados para onde se dirigem os produtos.
A busca de uma Europa mais limpa e menos 
poluída, com toda a lógica a razão, institui princípios, 
regras e mecanismos que foram os mentores de 20 
anos de transferência de empresas para o extremo 
Oriente, reduzindo o mercado laboral, e onerando 
os custos dos Estados em muitos domínios. Os 
impostos e taxas de abrangência local esqueceram 
que cada produto produzido longe, se tem menos 
custos laborais tem os mesmos, ou maiores 
custos ambientais que suportamos no modelo de 
impostos que partilhamos, refletindo um irrealismo 
de mercado, porque a poluição realizada longe, 

acaba por se espalhar por todo o planeta como já 
sabemos e provamos cientificamente. O mesmo 
pode ser dito em relação aos impactos sociais 
a ambientais, onde o trabalho quase escravo 
longínquo e invisível, permite produtos baratos 
cá bem como um desemprego por transferência 
e perda dos postos de trabalho. Gandhi teve essa 
noção na sua campanha do algodão, tendo visitado 
as fábricas têxteis do norte de Inglaterra quando 
foi reunir com o governo nos anos antes da guerra.
E não se trata da China ou de qualquer outro 
país de sermos capazes de instituírmos regras de 
equilíbrio e respeito mútuos, que em tempos de 
pandemia se tornam evidentes, mas onde nos 
encontramos desprovidos de respostas, a não ser 
de criar dívida à espera que os mercados retomem 
a sua força e vigor.
Por isso constatamos que o encerramento 
voluntário da China à propagação do vírus, 
introduziu em muitos setores atrasos na entrega 
de material necessário para a produção local, 
desde componentes para automóveis, a linhas e 
botões para o têxtil e confeções3. 

3) Houve um primeiro sinal de bloqueio à dependência, dado pelo Presidente Trump num discurso no ano passado na sede da ONU onde alertou para o fim 
da globalização e para o reforço do nacionalismo como tendência na politica externa mundial, bem como no conflito económico com a R.P.China, a retirada 
da zona do médio Oriente, a tentativa de fragmentar a Europa e fragilizar a presença do guarda-chuva da NATO, num reforço de relações com a Rússia. Ver em 
https://www.youtube.com/watch?v=DIf_vjjmupA  
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Quando a Europa foi atingida pela pandemia, 
o bloqueio quase simultâneo do comércio, 
das linhas de produção e da deslocação de 
pessoas, deu origem ao quadro presente, o 
qual vai definir o nosso futuro, porque irá 
onerar os Estados com custos substanciais 
que se sobreporão aos da recuperação 
em curso. Esta linha de atuação procurou 
minimizar a saturação dos sistemas de saúde, 
com o confinamento das pessoas em casa, 
e reorganizando os serviços do Estado para 
fazer frente à doença, procurando munir-se de 
material médico de apoio e higienização. 
Ora se as empresas que comerciavam com 
a R.P.China tinham as suas encomendas em 
atraso, a paragem na Europa permitiu-nos 
constatar a dependência extrema da indústria 
local/regional com a produção no extremo 
oriente, como de outros elementos mais 
complexos. A deslocalização de empresas, além 
de transferir know-how, destruiu emprego 
e capacidade de substituição local, de criar 
uma resposta célere capaz, que respeite os 
regulamentos, ou os esqueça, e que use os 
recursos técnicos e humanos disponíveis. A 
China acaba por ser o o fornecedor mundial 
de ventiladores, máscaras, luvas e muito outro 
equipamento, além dos que já produz e 
fornece às empresas no seu quotidiano.  
Em simultâneo, os planos de lay-off e de 
auxílio a empresas e famílias têm custos nos 
países com políticas mais assistenciais, ou 
criam desempregos maciço em países com 
economias menos protetoras da estabilidade 
laboral. Tal transfere para os Estados os 
custos de manter as pessoas com recursos 
económicos, ou a capacidade urgente de 
apresentar soluções técnicas que criem 
emprego e sustentem famílias, com as suas 
dívidas e projetos, assim como empresas 
na sua operação normal. A incapacidade de 
desenvolver soluções elaboradas em curto 
tempo, e sobretudo a criação de linhas de 
endividamento adicionais, que decorrem 
da paragem forçada, sobretudo do setor 
comercial e parcial do industrial existente, 
serão sentidas posteriormente, depois 
da passagem do pico da pandemia, de 

formas complexas na vida das pessoas e na 
estabilidade dos governos e Estados.
Em simultâneo, e como um fenómeno destes 
nunca decorre de forma linear, assistimos a 
uma nova guerra do petróleo, entre a Rússia, 
a Arábia Saudita e os USA, como principais 
protagonistas, e a um lento posicionar das 
entidades financeiras e agências de notação 
em relação a países, bem como de alguns 
Estados (em particular na Europa), ou regiões 
de países muito vastos, sobre formas de 
reorganizarem o seu espaço de influência 
e ganho e poder. A pandemia irá criar um 
eventual novo mapa geopolítico mundial em 
muitos aspetos e domínios. 
Ao facto do preço do barril estar em valores 
mínimos leva muitas empresas americanas a 
pedirem intervenção pública, ou a falirem4, 
podendo transferir o seu valor estratégico 
para o exterior da esfera de influência 
governativa. Da mesma forma, para os países 
não produtores, mas consumidores, o preço 
do produto final não desce transformando-se 
numa ferramenta de acumulação de recursos, 
assim como num travão a um desenvolvimento 
e sustentação. Neste quadro, e com o barril a 
preços negativos, por falta de capacidade de 
consumo, e armazenamento, só os países com 
capacidade de reação rápida, organização e 
modelos de governação fortes e determinados, 
conseguem criar reservas, armazenar e retirar 
benefícios dos problemas transversais alheios. 
No meio deste pandemónio em torno dos 
hidrocarbonetos, a carga fiscal em muitos 
países tem efeitos perversos, porque mantém 
os preços elevados, que, embora possa ser 
positivo a prazo, se se constituírem como 
reservas de liquidez, são fatores de retração 
complexos e de estrangulamento financeiro. 
Em simultâneo, e tal como na crise de 2008 do 
preço do barril, há um silêncio ensurdecedor 
da parte das entidades europeias, que parece 
não conseguirem aproveitar o momento para 
criar alguma forma de capacidade de resposta, 
intervenção ou diálogo no mundo – porque 
não criarem uma linha de abastecimento com 
os produtores, com um contrato de consumo 
a preço fixo durante um tempo definido, que 

4) Existem preços mínimos de custo do barril dependendo da sua localização e das condições de extração, pelo que existem países produtores com 
baixos custos de produção e outros com custos elevados, que só são suportáveis com um preço mundial do barril acima de um dado valor.
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garantisse o abastecimento europeu durante 
a retoma. Comprar a preço fixo já, e termos X 
anos de consumo garantido. Um risco, mas uma 
garantia mútua de cooperação e retoma bilateral. 
Não conseguimos construir reservas de petróleo, 
como a China, mas podemos usar este período, 
para reforçar o EU Green Deal (Pacto Ecológico 
Europeu5) e reforçar a transformação da matriz 
energética europeia apostando fortemente nas 
renováveis como base produtiva, económica e 
de criação de emprego, integração de redes e 
independência estratégica da turbulência dos 
mercados futuros, entre outros. 
Note-se que assistimos a esta confrontação no 
setor petrolífero, mas noutros domínios estão a 
crescer e a consolidar-se, como no agroalimentar, 
no tecnológico, no militar, no de saúde, entre 
outros. 
Existem áreas em que se constata uma antecipação 
tecnológica de cerca de 10 anos face à agenda 
inicialmente prevista – sejam as TICs (Tecnologias de 
Informação), indústrias de produção de conteúdos, 
as próprias redes de distribuição, todos os setores 
de cibersegurança, gamming online, iniciativas 
colaborativas, atividades de distribuição de bens, 
tipo uber, irão ter um acréscimo de monta nos 
próximos meses, ocupando um espaço vazio, mas 
cujas formas laborais são frágeis. Da mesma forma, 
como muitas das atividades foram transitoriamente 
substituídas por teletrabalho, permitem um ensaio 
de grande dimensão e forte teste à capacidade 
de as empresas poderem usufruir do teletrabalho, 
bem como às pessoas, o que irá requerer uma 
análise criteriosa do seu uso potencial, e do que 
podem permitir em duplicação de atividades 
laborais, que até agora eram residuais.
O mesmo irá ocorrer no setor agroalimentar, 
porque a necessidade de criação de emprego e 
de compensar a perda de postos de trabalho irá 
requerer o relançamento de áreas em proximidade 
geográfica, desde que integrando tecnologia, know-
how e um quadro diferenciado de operadores 
em toda a cadeia, se isentados dos regulamentos 
limitadores europeus e nacionais.
No final deste processo pandémico, surgindo 
(como se julga nos próximos meses) uma vacina 
ou um tratamento, o mundo irá estar em posição 
de regressar à sua normalidade, ou próximo disso, 

mas onde o peso das dívidas, pelo esforço da 
paragem, e da área da saúde será ou moeda de 
troca, ou ferramenta de transformação do poder e 
lógica dos projetos de cada país, ou grande região, 
como a Europa. A não compreensão e utilização 
desta ferramenta de poder e ajuste, no tempo 
certo, pode fragmentar e destruir em curto prazo 
o projeto europeu, dando origem ao retorno 
de velhas alianças disformes, assimétricas e de 
conveniência, e conduzindo, quase inexoravelmente 
o continente a um conflito este-oeste, em virtude 
das deficiências económicas, sociais e logísticas 
que existem, ao que se adiciona a fragilidade e 
instabilidade social e económica no Médio Oriente. 
As formas de governos mais duras e afastadas da 
esfera filosófica europeia podem conter a linha de 
demarcação da zona de conflito, bem como as 
regiões do Sul mais expostas a quadros de dívida 
e sobrecarga social decorrentes de 2008 e das 
políticas então implementadas, que podem ainda 
dar margem a efeitos regionalistas acrescidos, no 
reino Unido, em Espanha ou em Itália. A união 
nacional na pandemia, não é/foi suficientemente 
forte para assegurar a unidade do todo em certos 
países!

Assim, num quadro de afundamento económico, 
começando pelos USA, seguido pela Europa, em 
tensão interna e quase fragmentação, na própria 

A geopolítica do presente 

e do futuro pouco tem 

de semelhante com a que 

conhecemos, sendo, uma 

ferramenta estratégica, com 

novas fronteiras de 

conflito e interesse

5) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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China  (RPC)6 com o abrandamento dos 
mercados externos e problemas internos 
diversos, os países da américa latina e sul e 
do continente africano, o mundo vai passar 
por uma fase de crise e reestruturação não de 
dívida, mas de modelos de Estado. 
O endividamento resultante terá que ter 
respostas complexas e difíceis, ou compre-
ensivas e que induzam a adesão das pessoas 
a novos projetos políticos, onde se crie 
emprego durável, se reponham as instituições 
estratégicas dos Estados na sua esfera de 
influência, levantando barreiras (diferentes) 
à cooperação mundial, onde os modelos de 
impostos e as equações económicas sejam 
revistas e repensadas porque, se o mundo 
havia mudado com a globalização, com a 
pandemia apenas conseguimos delimitar os 
limites reais e efetivos de atuação e operação 
de cada governo perante os seus cidadãos.
A geopolítica do presente e do futuro pouco 
tem de semelhante com a que conhecemos, 
sendo, uma ferramenta estratégica, com novas 
fronteiras de conflito e interesse

Bem pensar é a elevada forma de viver!

Precisamos aprender a cultivar pensa-
mentos e lógicas edificantes…

Social trust, a must for change.

6) A RPC além das questões de travagem dos mercados destino, tem 
outros problemas decorrentes da evolução dos custos de mão de obra 
interna e da deslocalização de empresas para países concorrentes, 
como o Vietnam (menor em dimensão, logo menor ameaça), a India 
(custo de mão de obra muito baixo, sem legislação restritiva, com 
uma problema social enorme, democracia e que falam bem inglês), o 
México (proximidade e complementaridade geoestratégica), ou outro. 
O problema é que este é um processo para um horizonte de 10 a 20 
anos, que não responde às atuais necessidades.
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Terrorismo e 
Contraterrorismo: 
Contributos da 
Psicologia

Com efeito, Laqueur (cit. in Gerwehr, 2007) 
define terrorismo enquanto o uso ilegítimo 
ou anormal da violência contra não com-

batentes, na prossecução de objetivos políticos. 
Desde então, as diversas definições tendem a incluir 
a noção de que os fins não podem ser atingidos 
diretamente pelos meios, sendo que os atos 
terroristas pretendem fazer passar uma mensagem 
a um público-alvo (Gerwehr, 2007). Nesse sentido, 
recorrem aos efeitos psicológicos (Silke, 2011) 
muito para além das vítimas diretamente afetadas 
pelo ataque terrorista (Bongar, 2007), instigando 
o medo na população (Horgan, 2006; Gerwehr, 
2007; Silva, 2005; Silke, 2011), pelo que Schmid 
(cit in. Horgan, 2005) realça a exploração das 
reações emocionais da mesma à ameaça arbitrária 
à sua integridade física, enquanto a principal 
característica do terrorismo. Assim sendo, a 
Psicologia tem aqui um papel preponderante, 
uma vez que os atos terroristas têm por objetivo a 
experienciação de emoções (terror e impotência) 
e resultam, frequentemente, em consequências 
psicológicas graves (Moghaddam, 2007).
A ausência de um denominador comum partilhado 
pelos diferentes atores pode atrasar ou até impedir 
a prevenção ou resposta atempada para evitar 
ou minimizar o impacto de um ato terrorista; no 
entanto, a falta de consenso na sua definição deve-
se, na opinião de Thackrah (cit in. Horgan, 2005), 
não a uma questão de semântica, mas sim de 
enquadramento, pelo não se trata da necessidade 
de um maior grau de detalhe da definição, mas sim 

Longe de ser uma realidade recente, o 
Terrorismo é um fenómeno que remonta 
aos Zelotas que se opunham ao domínio 
Romano (Gerwehr, 2007), mas cujo termo 
remonta ao Séc. XVIII, durante a Revolução 
Francesa por forma a caracterizar as ações 
dos dirigentes revolucionários liderados por 
Robespierre (Martins, 2010). 

do seu enquadramento legal, que baliza as ações 
das forças de segurança. É também nesse contexto 
que surge o Contraterrorismo, que conjuga todas 
as políticas, estratégias e táticas que os diferentes 
Estados implementam no combate ao Terrorismo 
e suas consequências (Silke, 2011). Assim sendo, 
o Contraterrorismo pode assumir diversas formas 
isoladas ou utilizadas em combinação, por forma a 
se adaptarem à atual perspetiva global nesta área 
(Kfir, 2019; Silke, 2011): (a) introdução de legislação 
específica de Contraterrorismo; (b) criação de 
unidades especializadas em Contraterrorismo 
em serviços do Estado; (c) medidas repressivas; 
(d) recurso à intervenção militar; (e) políticas 
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Com efeito, Laqueur define 

terrorismo enquanto o 

uso ilegítimo ou anormal 

da violência contra não 

combatentes, na prossecução 

de objetivos políticos

Ana Mota Teles
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Na perspetiva da Comissão 

Europeia, radicalização define-

se pelo processo de adesão a 

opiniões, perspetivas e ideias, que 

podem levar a atos de violência 

Segundo Barrelle, este processo 

ocorre em três alterações 

identitárias, sendo elas: a 

redução do seu envolvimento nas 

atividades do grupo terrorista; 

desenvolvimento de uma 

nova identidade individual; e, 

identificação com uma nova 

pessoa ou entidade

Ana Mota Teles

especiais de Detenção; (f) gestão das redes 
e meios sociais; (g) negociação de acordo de 
entendimento.

Radicalização e Desradicalização

Na perspetiva da Comissão Europeia, radica-
lização define-se pelo processo de adesão a 
opiniões, perspetivas e ideias, que podem 
levar a atos de violência (Koehler, 2017). 
Já o processo não linear inverso, em que o 
indivíduo se afasta do movimento terrorista, 
e seus membros, voltando a vincular-se ao 
meio não extremista, é denominado de des-
vinculação ou desradicalização. Segundo 
Barrelle (cit. in Koehler, 2017), este processo 
ocorre em três alterações identitárias, 
sendo elas: a redução do seu envolvimento 
nas atividades do grupo terrorista; desen-
volvimento de uma nova identidade indi-
vidual; e, identificação com uma nova pessoa 
ou entidade (Koehler, 2017).
Também aqui o contributo da Psicologia 
é fundamental para a compreensão do 
processo de radicalização e do ciclo do 
extremismo violento, definido pela trajetória 
específica que cada indivíduo vulnerável ou 
radicalizado necessita de seguir para voltar a 
atingir as condições desejadas (Mattei, 2019). 
Com efeito, só compreendendo as motivações 
da pessoa em risco de radicalização se 
poderá eficientemente evitar a sua inclusão 
neste ciclo, já que depois de se encontrar 
incluído nele, ficará mais vulnerável a novo 
processo de radicalização, mesmo por 
diferente ideologia (Mattei, 2019).
Tendo-se infirmado a hipótese de uma origem 
psicopatológica comum a estes indivíduos 
(McCauley, 2007; Horgan, 2006; King, et 
al., 2011; Niconchuck, 2017), e a expressão 
emocional através dos atos terroristas 
(Horgan, 2006), confirma-se a teoria de que 
são indivíduos, na sua maioria, normativos 
que se tornam gradualmente capazes de 
atos violentos, tratando-se de uma trajetória 
moral numa combinação de ideologia e uma 
dinâmica de pequeno grupo intensa. Assim 
sendo, resta a análise de fatores individuais 
como a identidade, a perda, o sentimento 
de exclusão e injustiça social (Arena, 2018; 
Moghaddam, et al., 2013). Com efeito, diver-
sos autores (Horgan, 2006; Moghaddam, et 
al., 2013) consideram que a identidade é 
central aos processos psicológicos envol-
vidos no Terrorismo, nomeadamente num 
contexto de adversidade, pois combina 

todos os outros fatores supracitados. Assim 
sendo, a identidade estrutura-se em resposta 
à questão: “que tipo de pessoa sou eu, na 
adversidade?”. Parece, assim, verificar-se a 
existência de um evento de vida catalisador 
(Horgan, 2006), que ativa o seu sistema de 
valores, potenciando a identificação com os 
ideais extremistas e a adesão a uma nova 
identidade de grupo (Kruglanski, et al., 2014).

Modelos de radicalização

A perspetiva da Life Psychology (Bertelsen, 
2015) assume que todos os indivíduos se 
encontram motivados e prosperam quando 
têm oportunidade de agir face à sua vida. 
Quando o desafio se encontra ao nível das suas 
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competências, o sujeito encontra-se em fluxo; 
no entanto, quando o desafio se encontra acima 
ou abaixo das suas capacidades, o indivíduo 
encontra-se em não-fluxo. Diversas situações 
(e.g., falta de opções legais, falta de aventura, 
desemprego, falta de perspetivas de futuro) 
podem dificultar ou impossibilitar a entrada 
em fluxo, uma vez que a participação ativa 
lhes está vedada de forma real ou percebida 
(resultando no mesmo efeito psicológico que 
a primeira). Surgem duas opções de ativismo, 
na procura de recuperar a sua participação 
na sociedade: afiliação a grupos de ativismo 
legais ou afiliação a grupos ilegais. Ou seja, na 
busca por um maior sentimento de agência, 
e na tentativa de não cair em desesperança, 
o indivíduo busca opções que lhe permitam 

recuperar o controlo da sua vida seja por 
via legal ou ilegal de maior participação na 
sociedade (Bertelsen, 2015; Abou-Taam, 2016).
Já o modelo da “escada de radicalização” 
(Moghaddam, 2007; Moghaddam, et al., 
2013) permite uma melhor compreensão do 
processo de radicalização desde a radicalização 
não violenta (e.g., recrutadores, técnicos 
informáticos) à radicalização violenta (e.g., 
bombista suicida). Sendo que todos iniciam o 
processo no nível inferior, apenas alguns vão 
progredindo para os níveis mais elevados. Este 
modelo (Fig. 1) contempla 6 patamares: (a) 
ameaça à identidade coletiva; (b) frustração; 
(c) transferência da agressividade; (d) des-
vinculação da moralidade vigente; (e) mora-
lidade binária; (f) violência.

Figura 1 – Adaptação do modelo da escada de 
radicalização de Moghaddam (2013:638) e principais 
processos psicológicos inerentes a cada etapa.
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Com efeito, é necessária a criação de 

Programas de Desvinculação/ 

/Desradicalização ou de Prevenção do 

Extremismo Violento, para cumprir 

aquela que é uma das estratégias 

mais eficientes de contraterrorismo, 

romper com o compromisso 

psicológico ou ideológico  e impedir 

que o ciclo se perpetue num dado 

país ou região, percebendo os meios 

radicais/violentos como moralmente 

inaceitáveis, ineficazes ou ambos 

Ora, considerando que apenas alguns atingem o 
nível mais elevado de radicalização, importa refletir 
que, por cada terrorista que partiu para o Califado, 
existem muitos mais que, progredindo na escada de 
radicalização, não efetivaram a desumanização do 
inimigo identificado, mas se encontram dispostos 
a colaborar nas tarefas não-violentas, de apoio ao 
movimento a que aderiram. Esta é uma reflexão 
importante por dois motivos: aqueles que ficaram 
podem ter continuado as atividades terroristas de 
retaguarda, mesmo quando o Daesh perdeu grande 
parte do seu território; e, tendo-se situado num 
“piso” inferior, pode ter progredido na “escada” de 
radicalização, enquanto reação à necessidade de 
defender a sobrevivência do movimento terrorista, 
uma vez que nem todos desistem ao perceber a 
possibilidade da derrota (Koehler, 2017). Outra 
possível resposta, quando não são encetados 
esforços de desvinculação ou desradicalização, é 
o possível regresso ao movimento terrorista ou a 
outro que melhor lhe permita perceber-se agente 
ativo da sua vida, dando-lhes a noção de estar em 
fluxo, quer sejam (ou não) movimentos ativistas 
legais, assim dando exemplo prático do Ciclo do 
Combate ao Extremismo Violento  descrito por 
Cristina Mattei (2019).

Programas de desradicalização

Com efeito, é necessária a criação de Programas de 
Desvinculação/Desradicalização ou de Prevenção 
do Extremismo Violento, para cumprir aquela 
que é uma das estratégias mais eficientes de 
contraterrorismo, romper com o compromisso 
psicológico ou ideológico (Koehler, 2017) e 
impedir que o ciclo se perpetue num dado país 
ou região (Mattei, 2019), percebendo os meios 
radicais/violentos como moralmente inaceitáveis, 
ineficazes ou ambos (Kruglanski, et al., 2014). No 
entanto, é necessário um profundo conhecimento 
das motivações do terrorista na sua adesão ao 
movimento, por forma a desenvolver e dinamizar 
programas com a tipologia mais adequada para 
cada indivíduo a desradicalizar, o que tem vindo 
a ser possível com a inclusão de estudos de caso 
e entrevistas realizadas a terroristas nas diferentes 
fases do processo (Koehler, 2017; Koehler, 2017). Um 
maior conhecimento da realidade individual tem 
vindo a permitir uma evolução destes programas, 
ao longo do tempo e, consequentemente, favore-
cendo uma maior eficiência quer na prevenção, 
quer na desvinculação e desistência de atividades 
violentas. Assim sendo, numa análise longitudinal 
dos diferentes programas de desradicalização ou 
desvinculação e desistência (como posteriormente 
vieram a ser chamados) ao longo do tempo, desde 

o início de 1950 ao final de 2019, caracterizando 
as diferentes iniciativas consoante a sua 
tipologia, segundo o modelo proposto por Stone 
(Koehler, 2017), que as divide em seis categorias 
(educacional, vocacional, sócio-cultural, religioso, 
psicológico e extracurricular) destaca-se a 
evolução dos mesmos desde uma Reforma de 
Setor de Segurança, com a rendição e entrega de 
armamento por parte dos grupos terroristas até 
uma perspetiva holística, abrangente, assumida 
no desenho destes programas. Foram incluídas as 
iniciativas reportadas nas últimas sete décadas, 
desde aquelas de âmbito nacional àquelas de 
âmbito local, de cariz governamental, público-
privado ou não governamental, por país e região 
do globo, independentemente da ideologia na sua 
origem (e.g., política, religiosa).
Tendo em conta o atual panorama jihadista no 
mundo lusófono, com o Daesh a reivindicar três 
capitais de distrito da província de Cabo Delgado, 
e a sua implantação (Habibe, et al., 2019) na região 
desde 2013 (altura em que um dos principais 
atores do grupo terá iniciado um grupo de jovens, 
com o intuito de mudar a forma como as lideranças 
religiosas de Mocímboa da Praia interpretam o 
Alcorão), apresenta-se de seguida um quadro 
(Quadro 1) resumo das tipologias dos programas 
de desradicalização/desvinculação e desistência 
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de atividades violentas de 11 países africanos: 
Egipto, Quénia, Uganda, Nigéria, Algéria, 
Líbia, Marrocos, Mauritânia, Tunísia, Sudão 
e Somália (Koehler, 2017; Khalil, et al., 2019; 
Abadi, 2019). Pela mesma razão, atendendo 
a que a estratégia de recrutamento mais 
eficiente nas populações lusófonas parece ser 
analógica, através da rede de conhecimentos 
e por casamento (Arena, 2018; Habibe, et 
al., 2019), entende-se necessária uma maior 
compreensão, também, dos programas euro-
peus (Quadro 2), sendo que se analisam os de 
nove países: Alemanha, Dinamarca, Áustria, 
Holanda, França, Suécia, Espanha, Reino 
Unido e Portugal (FAIR - FIGHTING AGAINST 
INMATES’ RADICALISATION, 2018; Quivooij, 
2016; Koehler, 2017; Koehler, 2015; Götscha, 
2017). Sendo que desta análise resulta que a 
Europa evidencia uma maior tradição nestas 
estratégias de contraterrorismo, com a Espanha 
a reportar um programa de desradicalização  
em cadeias, com elementos do movimento 
separatista basco (Euskadi Ta Askatasuna) 

a serem alvo de medidas de distanciamento 
para prevenir a interação e reprodução da 
hierarquia do movimento nas cadeias e assim 
favorecer a desvinculação, que ao se verificar 
seria premiada com benefícios ainda durante o 
encarceramento e até a atribuição de um apoio 
social aquando da sua libertação, desde o final 
da década de 1950 (Koehler, 2017) enquanto 
que no continente africano os mesmos apenas 
foram implementados a partir dos anos 1990. 
Há, ainda, uma evolução na abordagem, 
que se tem vindo a complementar com as 
diversas dimensões do ser humano, de uma 
perspetiva eminentemente assistencialista, 
para uma perspetiva holística mais abrangente, 
conjugando os diferentes tipos de programa de 
desradicalização/desvinculação e desistência de 
atos violentos num só programa. São exemplo 
disso as iniciativas reportadas na Dinamarca, 
Áustria, Holanda, Suécia e Marrocos. De 
realçar que também neste aspeto a evolução 
parece verificar-se mais lenta no continente 
africano, sendo que de 11 países analisados, 

Quadro 1 – Quadro resumo das tipologias dos programas de 
desradicalização/desvinculação e desistência de atividades 
violentas, por década, no continente africano.
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Quadro 2 – Quadro resumo das tipologias dos programas de 
desradicalização/desvinculação e desistência de atividades 
violentas, por década, no continente europeu.

apenas um aplica já uma perspetiva holística a esta 
temática, enquanto que na Europa são 4 os países a 
integrarem esta abordagem mais abrangente, em 9 
países analisados, até ao final de 2019.

Psicologia e Neuropsicologia da Paz

Em suma, o desenvolvimento de teorias e práticas 
que visam a prevenção e a mitigação de violência 
direta e estrutural constitui a área científica da 
Psicologia da Paz (Christie, 2012), que promove 
a gestão não violenta do conflito e a busca pela 
justiça social, i.e. peacemaking e peacebuilding, 
respetivamente. Por sua vez, MacNair (cit. in 
Christie, 2012) define Psicologia da Paz como o 
estudo dos processos mentais e do comportamento 
que previne ou conduz à violência e facilita a não 
violência, através da promoção do sentimento de 
justiça, respeito e dignidade para todos, com o 
intuito de diminuir a probabilidade de ocorrência 
dos comportamentos de violência e contribuir 

para minimizar os seus efeitos psicológicos. Nesse 
sentido, todos os tópicos abordados nesta análise 
sistemática evidenciam o potencial da aplicação 
da Psicologia da Paz no combate ao extremismo 
violento, desde o macro ao microsistema.
Também a neuropsicologia tem vindo a provar-
se um aliado nesta causa, com diversos estudos 
a permitirem estabelecer a correlação de 
um padrão cerebral com um determinado 
comportamento violento. Com efeito, num 
estudo realizado com terroristas residentes em 
Espanha, afetos à Al-Qaeda, (Hamid, et al., 2019) 
foi possível identificar o padrão inerente ao 
processo neurocognitivo associado à disposição 
de morrer pelos seus valores sagrados (crenças, 
preferências e práticas que uma comunidade 
assume como sagradas e independentes de 
questões materiais). Neste estudo verifica-se que 
a atividade do cortex prefrontal dorsolateral, o 
giro frontal inferior e do cortex parietal superior 
diminui durante a avaliação dos valores sagrados 
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vindo a provar-se um aliado 

nesta causa, com diversos 

estudos a permitirem estabelecer 

a correlação de um padrão 

cerebral com um determinado 

comportamento violento

Ana Mota Teles

quando comparados com os não sagrados. 
Aliás, a Ressonância Magnética Funcional 
tam-bém se revela útil no estabelecimento 
de uma maior ativação em pontos específicos 
do cortex prefrontal quando um indíviduo 
procura ocultar a verdade sobre alguma vez 
ter disparado uma arma (Sahito, 2013).
Claro está que nenhuma destas áreas conseguirá 
estabelecer um modelo preditivo ou perfil do 
terrorista, isoladamente; no entanto, quando 
combinados os dados de ambas com uma 
análise da rede social do indivíduo, dados de 
informações, demográficos e biopsicossociais 
poderá atingir-se uma maior eficiência na 
compreensão das motivações para a adesão 
ao extremismo violento, contribuindo para 
o desenho de atividades que promovam 
determinado modo de pensar e dinâmicas 
sociais que o encorajem a encetar esse tipo 
de pensamento não violento de resolução do 
conflito (Niconchuck, 2017).
Adicionalmente, é necessário resistir às 
correntes redutoras, procurando primar por 
uma análise a vários níveis, que permitam 
estabelecer o elo entre os processos psicoló-
gicos inerentes ao microssistema e os eventos 
inerentes ao macrossistema (Christie, et al., 
2008).
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“COVID-19”: Guia legal 
da proteção de dados 
para medir a febre 
de trabalhadores e 
clientes

Num ambiente laboral, sob a perspetiva 
jurídica da privacidade e da proteção de 
dados pessoais no quadro legal, nacional 

e europeu, vigente à data em que estas notas 
são escritas (em constante mutação acelerada), 
colocam-se as seguintes três questões práticas:
1. É legal recolher dados pessoais, como por ex., 

os países/zonas visitadas nos últimos 21 dias?; 
se tem algum dos sintomas de “COVID-19” 
identificados pela Direção Geral de Saúde 
(DGS)? se houve contacto direto com alguém 
infetado?; ou, até mesmo, recolher amostras de 
sangue ou medir a temperatura corporal?

2. É legal criar um formulário de preenchimento 
obrigatório para recolher estes dados pessoais?

3. É legal ou obrigatório, até, com base no 
tratamento desses dados pessoais da vida 
privada ou de saúde, impedir o acesso de um 
determinado colaborador, fornecedor, visitante 
ou até de um cliente, às instalações?

Importa ter presente que, para efeitos jurídicos, 
nos termos do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD)1, consideram-se 
“dados relativos à saúde”, os “dados pessoais 
relacionados com a saúde física ou mental de 
uma pessoa singular, que revelem informações 
sobre o seu estado de saúde”.

No atual estado de pandemia global “COVID-19”, perante 
um cenário de regresso à “nova normalidade”, uma das 
questões prementes que se coloca às organizações (públicas 
e privadas) em toda a União Europeia prende-se com a 
legalidade do tratamento de dados pessoais da vida privada 
e de dados pessoais de saúde dos seus colaboradores, 
fornecedores, visitantes e até de clientes.

Igualmente, nos termos do RGPD, considera-se 
“tratamento de dados pessoais” “uma operação ou 
um conjunto de operações efetuadas sobre dados 
pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais 
(por meios automatizados ou não), tais como a 
recolha, o registo, a organização, a estruturação, a 
conservação, a adaptação ou alteração, a recupe-
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consideram-se “dados relativos 

à saúde”, os “dados pessoais 

relacionados com a saúde física 

ou mental de uma pessoa singular, 

que revelem informações sobre o 

seu estado de saúde”

João Ferreira Pinto

1)  Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, “RGPD”).
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2) Cfr. Artigo 4.º, nrs. 2 e 15 do RGPD.
3) Regulamentado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro.

ração, a consulta, a utilização, a divulgação 
por transmissão, difusão ou qualquer outra 
forma de disponibilização, a comparação ou 
interconexão, a limitação, o apagamento ou a 
destruição”2.
Por princípio geral da proteção de dados 
pessoais é proibido o tratamento de 
categorias especiais de dados pessoais, como 
os que revelem a origem racial ou étnica, as 
opiniões políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, ou a filiação sindical, bem como 
o tratamento de dados genéticos, dados 
biométricos para identificar uma pessoa de 
forma inequívoca, dados relativos à saúde ou 
dados relativos à vida sexual ou orientação 
sexual de uma pessoa.
As categorias especiais de dados pessoais, que 
merecem uma proteção reforçada, só deverão 
ser objeto de tratamento para fins relacionados 
com a saúde quando tal for necessário para 
atingir os objetivos no interesse das pessoas 
singulares e da sociedade no seu todo.

As derrogações à proibição de tratamento 
de categorias especiais de dados pessoais 
são permitidas se estiverem previstas no 
direito da União ou dos Estados-Membros e 
sujeitas a salvaguardas adequadas, de forma 
a proteger os dados pessoais e outros direitos 
fundamentais, caso tal seja do interesse 
público, nomeadamente o tratamento de 
dados pessoais em matéria de direito laboral 
(…) e para fins de segurança, monitorização 
e alerta em matéria de saúde, prevenção ou 
controlo de doenças transmissíveis e outras 
ameaças graves para a saúde.
O tratamento de dados de saúde rege-se 
pelo princípio da necessidade de conhecer a 
informação e está sujeito a medidas e requisitos 
técnicos de segurança, nomeadamente:
• Permissões de acesso aos dados pessoais 

diferenciados, em razão da necessidade de 
conhecer e da segregação de funções;

• Requisitos de autenticação prévia de quem 
acede;

• Registo eletrónico dos acessos e dos dados 
acedidos.

No que diz respeito ao ambiente laboral, 
é necessário ter presente, que se mantêm 
plenamente em vigor, as obrigações legais 
que decorrem para qualquer organização em 
matéria de promoção da segurança e saúde no 
trabalho vertidas essencialmente no Código 
do Trabalho e no regime jurídico da promoção 
da segurança e saúde no trabalho3, a saber:
• O empregador está obrigado a assegurar 

condições de segurança e de saúde ao 
trabalhador em todos os aspetos do seu 
trabalho, adotando as medidas de segurança 
e saúde no trabalho que decorram de lei ou 
instrumento de regulamentação coletiva 
de trabalho;

• Igualmente, deve zelar, de forma conti-
nuada e permanente, pelo exercício da 
atividade em condições de segurança e de 
saúde, tendo em conta os princípios gerais 
de prevenção, como, por exemplo, evitar 
riscos;

• O empregador deve, ainda, organizar 
os serviços adequados e suportar os 
encargos com o funcionamento do serviço 
de segurança e de saúde no trabalho e 

Por princípio geral da proteção 

de dados pessoais é proibido o 

tratamento de categorias especiais de 

dados pessoais, como os que revelem 

a origem racial ou étnica, as opiniões 

políticas, as convicções religiosas 

ou filosóficas, ou a filiação sindical, 

bem como o tratamento de dados 

genéticos, dados biométricos para 

identificar uma pessoa de forma 

inequívoca, dados relativos à saúde 

ou dados relativos à vida sexual ou 

orientação sexual de uma pessoa
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4) Aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

demais sistemas de prevenção, incluindo 
exames de vigilância da saúde, avaliações 
de exposições, testes e todas as ações 
necessárias no âmbito da promoção da 
segurança e saúde no trabalho.

O estado de emergência/calamidade é, 
por natureza, “excecional”, mas decorre de 
regras constitucionais claras, que autorizam 
temporariamente a restrição – não a abolição 
- de determinados Direitos, Liberdades e 
Garantias, como o direito de deslocação, 
observados, naturalmente, certos limites 
e critérios legais de ponderação dentro da 
“normalidade constitucional”, como a propor-
cionalidade e adequação das medidas, o 
princípio da igualdade e não discriminação.
Igualmente, no que diz respeito à privacidade 
e à proteção de dados pessoais, também 
não estão suspensos nem foram abolidos os 
direitos fundamentais à reserva da intimidade 

da vida privada e familiar, nem à proteção de 
dados pessoais consagrados na Constituição 
da República Portuguesa (Portugal foi, aliás, o 
primeiro País do mundo a conferir dignidade 
constitucional a estes dois Direitos em 1976).
Pelo que se mantêm plenamente em vigor 
todas as normas jurídicas relativas à proteção 
da privacidade, bem como à proteção de 
dados pessoais, tais como, a Constituição, o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

(RGPD), a Lei nacional de execução do RGPD e 
demais legislação aplicável, as quais preveem 
igualmente o tratamento de dados pessoais 
em situações “excecionais”, como por exemplo, 
motivos de interesse público no domínio da 
saúde pública, tais como a proteção contra 
ameaças transfronteiriças graves para a 
saúde ou para assegurar um elevado nível de 
qualidade e de segurança dos cuidados de 
saúde e dos medicamentos ou dispositivos 
médicos.
Nos termos do Código do Trabalho4, “excecio-
nalmente” o empregador pode exigir a 
realização ou apresentação de testes ou 
exames médicos, de qualquer natureza, 
para comprovação das condições físicas ou 
psíquicas, quando estes tenham por finalidade 
a proteção e segurança do trabalhador ou de 
terceiros.
O que significa que, o empregador pode 
tratar dados de saúde relativos aos seus 
colaboradores, fornecedores, visitantes ou 
clientes, desde que:
1 O tratamento desses dados seja realizado:
 • por ou sob a responsabilidade de 

um profissional (de saúde) sujeito a 
sigilo profissional (Médico, Médico-
dentista, enfermeiro, Psicólogo, Nutri-
cionista), nos termos do direito da 
União ou dos Estados-Membros ou de 
regulamentação estabelecida pelas 
autoridades nacionais competentes, ou

 • por outra pessoa igualmente sujeita a 
dever de confidencialidade ao abrigo 
do direito da União ou dos Estados-
Membros ou de regulamentação 
estabelecida pelas autoridades nacio-
nais competentes.

 Em qualquer caso o médico responsável 
só pode comunicar ao empregador se o 
candidato ou o trabalhador está ou não 
apto para desempenhar a atividade.

2. Com garantias de segurança, nomea-
damente as seguintes medidas e requisitos 
técnicos:

 • Permissões de acesso aos dados pessoais 
diferenciados, em razão da necessidade 
de conhecer e da segregação de funções;

5) https://www.cnpd.pt/home/orientacoes/Orientacoes_recolha_dados_saude_trabalhadores.pdf

O tratamento de dados de 

saúde rege-se pelo princípio 

da necessidade de conhecer a 

informação e está sujeito a medidas 

e requisitos técnicos de segurança
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 • Requisitos de autenticação prévia de quem 
acede;

 • Registo eletrónico dos acessos e dos dados 
acedidos.

3. Com observância estrita dos Princípios 
aplicáveis à proteção de dados pessoais, em 
especial:

 1. O Princípio da transparência: os dados 
são objeto de um tratamento lícito, leal 
e transparente em relação ao titular dos 
dados.

  Antes da recolha dos dados, o cumprimento 
rigoroso do dever de informação ao titular 
dos dados (de forma clara, simples e 
acessível):

 2. O Princípio da limitação das finalidades: 
os dados pessoais são recolhidos para 
finalidades determinadas, explícitas e 
legítimas, não podendo ser tratados 
posteriormente de uma forma incompatível 
com essas finalidades;

 3. O Princípio da minimização: tratar apenas 
os dados pessoais adequados, pertinentes e 
limitados ao que é necessário relativamente 
às finalidades para as quais são tratados;

 4. O Princípio da exatidão: os dados são exatos e 
atualizados sempre que necessário, devendo 
ser adotadas todas as medidas adequadas 
para que os dados inexatos, sejam apagados 
ou retificados sem demora;

 5. O Princípio da limitação da conservação: 
os dados são conservados de forma que 
permita a identificação dos titulares dos 
dados apenas durante o período necessário 
para as finalidades para as quais são tratados;

 6. O Princípio da integridade e confidencialidade: 
os dados são tratados de forma que garanta 
a sua segurança, incluindo a proteção contra 
o seu tratamento não autorizado ou ilícito e 
contra a sua perda, destruição ou danificação 
acidental, adotando as medidas técnicas ou 
organizativas adequadas;

 7. O Princípio da proteção de dados by design: 
aplicar as medidas técnicas e organizativas 
adequadas, destinadas a aplicar com 
eficácia os princípios da proteção de dados e 
a incluir as garantias necessárias de forma a 
cumprir os requisitos do RGPD e a proteger 
os direitos dos titulares dos dados;

 8 Princípio da proteção de dados por 
defeito: garantindo que os dados não são 
disponibilizados sem intervenção humana a 
um número indeterminado de pessoas.

4.  Mediante prévia avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados (DPIA).

Antes de iniciar o tratamento, se este for suscetível 
de implicar um elevado risco para os direitos e 
liberdades das pessoas singulares, o responsável 
pelo tratamento procede a uma avaliação de 
impacto das operações de tratamento previstas 
sobre a proteção de dados pessoais.
As diversas entidades de supervisão dos Estados-
membros da União Europeia em matéria de 
proteção de dados pessoais, têm vindo a ser 
solicitadas a esclarecer a legitimidade/legalidade 
de diversas práticas de combate à pandemia 
COVID-19, como sejam, a realização de inquéritos 
sobre o estado de saúde, dados da vida privada 
sobre e deslocações e recolha de temperatura 
corporal de trabalhadores e visitantes, com enten-
dimentos muito divergentes.

“a prevenção de contaminação 

pode justificar a intensificação 

de cuidados de higiene dos 

trabalhadores (v.g., quanto à 

lavagem de mãos), bem como a 

adoção de medidas organizativas 

quanto à distribuição no espaço dos 

trabalhadores ou à sua proteção 

física, e algumas medidas de 

vigilância, conforme o estabelecido 

nas orientações da Direção Geral 

de Saúde. Mas já não justifica a 

realização de atos que, nos termos 

da lei nacional, só as autoridades 

de saúde ou o próprio trabalhador, 

num processo de auto- 

-monitorização, podem praticar.”
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5) https://www.cnpd.pt/home/orientacoes/Orientacoes_recolha_dados_saude_trabalhadores.pdf

Em Portugal a CNPD emitiu as “Orientações 
sobre recolha de dados de saúde dos 
trabalhadores”, em 23 de abril de 2020[5], 
sustentando que, no período de regresso 
à laboração, a eventual recolha, através 
de preenchimento de questionários pelo 
trabalhador, de informação relativa à saúde 
ou à vida privada do mesmo relacionada com 
a sua saúde (v.g., se esteve em contacto com 
pessoas contaminadas) só está legitimada se:
• for realizada direta e exclusivamente por 

profissional de medicina no trabalho, tendo 
em vista a adoção dos procedimentos 
adequados a salvaguardar a saúde dos 
próprios e de terceiro;

 evem ainda ser respeitados os princípios 
da proporcionalidade e minimização em 
relação aos dados recolhidos neste âmbito, 
o que significa que devem ser adequados, 
pertinentes e limitados ao que é necessário 
relativamente às finalidades para as quais 
são tratados:

 “a prevenção de contaminação pode 
justificar a intensificação de cuidados de 
higiene dos trabalhadores (v.g., quanto à 
lavagem de mãos), bem como a adoção 

 de medidas organizativas quanto à 
distribuição no espaço dos trabalhadores 
ou à sua proteção física, e algumas 
medidas de vigilância, conforme o esta-
belecido nas orientações da Direção Geral 
de Saúde. Mas já não justifica a realização 
de atos que, nos termos da lei nacional, 
só as autoridades de saúde ou o próprio 
trabalhador, num processo de auto- 
-monitorização, podem praticar.”
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Informação e 
Comunicação em 
tempo de crise

Liberdade e direito à Informação são noções 
básicas num Estado democrático. Dado como 
adquiridos no dia a dia quase perdendo 

identidade, ganham um carácter imperioso em 
tempo de crise, sendo determinantes para o 
exercício da governação. Conceitos muitas vezes 
utilizados como sinónimos acabam por assumir 
um significado diferente em determinados 
contextos. Comunicar é transmitir, Informar é 
dar a conhecer. Na letra e na forma acabam 
por divergir, orientando-se por estratégias e 
objectivos diversos. Quando o Homem percebeu 
a importância da informação para alcançar e 
manter-se no poder, tornaram-se vitais. Seja em 
democracia seja em ditadura, a comunicaçao 
e a informação são instrumentos básicos das 
lideranças, fazem parte da ligação e diálogo 
com a comunidade e autênticas facas “de dois 
gumes”, pois dependem sempre da forma como 
o seu uso é percepcionado pelos receptores e 
da sua credibilidade; um deslize pode ser “a 
morte do artista”. No futuro que já vivemos hoje, 
as tecnologias alteraram de forma acentuada a 
relação entre emissor e receptor, quase ganham 
vida própria com a transmissão/comunicação 
instantânea da informação, dificultando a análise 
o enquadramento e a gestão, estreitando as 
margens da decisão quase ao ponto de esta ser 
tomada “no fio da navalha”. Em tempos de paz 
existe a distenção possível para ganhar tempo, 
em tempo de crise a informação e a comunicação 
podem significar a diferença entre muitas ou 

Comunicar é transmitir, Informar é dar a conhecer.

poucas vítimas e  muitas ou poucas perdas para a 
economia que sustenta a vida social. 

Seja em democracia seja em ditadura, a 
comunicaçao 

e a informação são instrumentos básicos das 
lideranças,

 fazem parte da ligação e diálogo com a 
comunidade 

e autênticas facas “de dois gumes”, 
pois dependem sempre da forma como o seu uso 

é percepcionado pelos receptores e da sua 
credibilidade; 

um deslize pode ser “a morte do artista”.

Verdade, rigor e objectividade por um lado, 
ética, clareza e sentido cívico por outro.  Não 
são mais do que filtros utilizados pelo emissor. A 
compreenção ou não da mensagem e aceitação 
ou não do que ela encerra, dependem da 
sensibilidade e capacidade para encontrar a sua 
formulação correcta. A existência dos direitos 
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iberdade e direito à Informação 

são noções básicas num 

Estado democrático

José Cândido de Sousa
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A saúde cívica de uma 

sociedade vê-se na forma 

como participa e interpreta 

as regras que orientam os 

comportamentos

José Cândido de Sousa

constitucionais referidos no início, obriga a 
uma gestão delicada das suas fronteiras para 
que a sua essência não seja colocada em 
causa e, ao mesmo tempo, uma procura do 
“tempo certo” e reserva necessária para que 
o que é revelado não coloque em causa o 
objectivo último. Quem diz o Quê, Quando, 
Onde e Porquê? A regra dos cinco W ensinada 
na cartilha dos jornalistas, Who, What, Where, 
When e Why, só ganha sentido quando 
enquadrada por um Estatuto Editorial que 
clarifique as orientações que determinam 
as escolhas noticiosas. E estas orientações 
em tempo de crise devem acompanhar as 
directrizes estabelecidas pelo Parlamento, 
Governo e Presidência. No momento que 
vivemos de grave crise de saúde pública 
provocada pelo vírus Covide 19, tudo o que 
é susceptível de provocar o pânico ou gerar 
alarme social, deverá ser objecto de uma 
resposta concertada seja pela Comunicação 
governamental seja pela Informação dos mídia; 
independentemente das especificidades, 
o que deverá estar sempre presente nos 
emissores é a noção de “bem maior”. Para uns 
e outros pede-se razoabilidade, contenção 
e níveis de exigência compatíveis com a 
gravidade e impacto futuro de tudo o que é 
dito, mostrado e comunicado. A saúde cívica 
de uma sociedade vê-se na forma como 
participa e interpreta as regras que orientam 
os comportamentos. É em momentos como 
este que os populismos aproveitam a falta 
de clareza e a indefinição. E não tenhamos 
dúvidas que se alimentarão de todos os 
erros, más decisões ou falta de unidade. A 
maturidade democrática só será alcançada 
com uma sociedade comprometida com 
os seus eleitos, formada e informada para 
escolher, inclusiva, solidária e preocupada 
com o bem comum. A Comunicação e a 
Informação são a seiva que alimenta o bem 
estar social, e só se cumprem enquanto 
contributo para a Liberdade de uma escolha 
consciente.

A Comunicação e a Informação 
são a seiva que 

alimenta o bem estar social, e só se 
cumprem 

enquanto contributo para a 
Liberdade de uma

 escolha consciente.
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Reflexão sobre a 
Gestão de Crises: a 
Gestão da Pandemia 
do COVID 19

A afirmação de que, provavelmente, nenhum 
País do mundo estava preparado para 
a Pandemia actual também é um facto 

evidente que se veio a constatar.
Vivemos num Mundo em que foi possível 
acompanhar os números e a evolução do COVID 
19 através dos  registos,  quer no site da OMS, 
quer  no da  ECDC (European Centre for  Disease 
Prevention and Control)
Se voltarmos atrás, ao ano de 2002-2003 aquando 
do SARS (Síndrome respiratória aguda grave), 
actualmente identificado como SARS-CoV-1, 
constatamos que o primeiro caso descrito na 
China foi em 16 de novembro 2002 , no Canadá  
em 23 de fevereiro 2003 (três meses depois)  e 
em março na Europa central. No mundo inteiro 
e segundo o registo da OMS, houve um total de 
8422 casos com 916 mortes.1
Comparando com a disseminação do também 
Coronavirus SARS-CoV-2 (denominado COVID 19), 
o primeiro caso reportado à  OMS e à ECDC pela 
China foi a 10 janeiro de 2020 e foram reportados 
casos  ainda em janeiro,  nos EUA, Itália, Espanha, 
Alemanha, França e UK.2,3

Era evidente, que estávamos perante um vírus 
altamente contagioso, tal como em 2003, com a 

É do conhecimento geral, e muita tinta correu no 
ano passado, sobre as carências do SNS português, 
nomeadamente em equipamentos e recursos humanos.

agravante do número de viajantes pelo mundo, 
ser muito superior. 
Na China o início da epidemia coincidiu com a 
comemoração do Novo Ano Chinês e na Europa 
com o período de férias em fevereiro. Estes factos 
vieram agravar a rapidez da propagação, o que 
levou a que a OMS declarasse, no dia 11 de março, 
que estávamos perante uma Pandemia.
Em relação às condições em que o SNS se 
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A afirmação de que, 

provavelmente, nenhum País 

do mundo estava preparado 

para a Pandemia actual 

também é um facto evidente 

que se veio a constatar.

Maria José Cartaxo Rebocho 

1) Relatório OMS-Summary table of SARS cases by country, 1 November 2002 - 7 August 2003
2) Site da OMS-  https://www.worldometers.info/coronavirus/
3) European Centre for Disease Prevention and Control
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4) Linhas orientadoras dos planos de contingência dos Serviços e da Rede de Medicina Intensiva para o doente COVID-19 crítico. Paiva J te al, pela Task 
Force Medicina Intensiva da DGS para COVID-19

encontrava antes do início da Pandemia e 
especificamente em relação ao número de 
camas em Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), um relatório da Sociedade Portuguesa 
de Medicina Intensiva (Task Force Medicina 
Intensiva da DGS para COVID-19), alertava 
para um número, já insuficiente4. Portugal 
possuía 6,4 camas intensivas por 100 000 
habitantes, uma das mais baixas taxas da 
Europa, sendo a Alemanha um dos países 
com maior número de camas intensivas 
por 100 000 habitantes (29,2). A Itália tinha 
na altura 12,5 camas intensivas por 100 000 
habitantes e rapidamente entrou em rotura. 4
Entenda-se que, quando falamos de camas 
intensivas, não estamos apenas a falar 
de “ventiladores” tema abordado, quase 
diariamente nas Conferências de Imprensa 
COVID 19.
Para além do espaço físico, (quartos com 
pressão negativa), e de vários equipamentos 
tais como ventiladores, monitores, sistemas 
de infusão contínua de fármacos, dispositivos 
de hemodiálise contínua e oxigenadores 
de membrana extra-corpóreos (ECMO), é 
necessário não esquecer também os recursos 
humanos treinados (Médico, Enfermeiros e 
Técnicos).
Actualmente, após a Portaria n.º 103/2016, a 
especialidade de Medicina Intensiva tem a 
duração de 5 anos, após o ano comum. Como 
é fácil concluir, o problema não se resolve 
com a compra de ventiladores
A necessidade premente de camas intensivas, 
prende-se com o facto conhecido na China, 
de que o COVID 19 causava uma pneumonia 
grave em 15% dos doentes infectados e, em 
Itália, 12% dos doentes COVID necessitaram 
de internamento em UCI.
Dado o número de camas críticas em 
Portugal e da rápida disseminação do vírus, 
era evidente que a estratégia a definir,  para 
além de tentar, por todos os meios possíveis 
e disponíveis, aumentar o número de camas 
críticas, era também e rapidamente tomar 
medidas que impedissem a rotura das camas 
em UCI, tal como já estava a acontecer em 
Itália que no dia 9 março, registava 9172 casos 
(151p/M. hab.), com 723 doentes em UCI.

Apesar de se acusar a China de ter escondido 
informação, houve dois acontecimentos que 
deveriam ter sido compreendidos como avisos 
para o Mundo de que algo de grave estava a 
acontecer. Restringiu a movimentação de 
pessoas para a comemoração do Ano Novo 
Chinês e no dia 23 de janeiro encerrou uma 
província inteira. Estes factos deveriam ter 
sido compreendidos como um forte  sinal 
de alerta para a gravidade da epidemia com 
que a China estava a lidar e antecipar o que 
poderia vir a acontecer ao resto do mundo.
A propagação rápida do vírus, primeiro aos 
países mais próximos e depois à Europa (a 23 
janeiro já havia casos na França e a 29 e 30 do 
mesmo mês,  na Itália e na Espanha).
Não podemos invocar que não chegaram 
avisos suficientes a Portugal que tinha um 
SNS fragilizado pelas restrições dos últimos 
anos, quer a nível de equipamento quer a 
nível de recursos humanos. 
Tornava-se então necessário que o número de 
infectados crescesse exponencialmente o que 
levaria rapidamente à rotura das capacidades 
hospitalares e principalmente das camas 
intensivas. 
Como é evidente, se existia défice em camas 
críticas, também não existiam recursos 
humanos treinados em cuidados intensivos.
Perante os sinais de alerta que nos chegavam 
da China, teria sido fundamental que ainda em  
janeiro, para além das Orientações emitidas 

Actualmente, após a Portaria 

n.º 103/2016, a especialidade 

de Medicina Intensiva tem a 

duração de 5 anos, após o ano 

comum. Como é fácil concluir, o 

problema não se resolve com a 

compra de ventiladores
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5) Ministério da Saúde 

pela DGS e com base nos  pressupostos que 
enumerei anteriormente, fosse estabelecida 
uma estratégia,   a partir  de que número de 
doentes contagiados deveria ser definido o 
início do encerramento das Escolas, a utiliza-
ção obrigatória de máscaras e o estado de 
Emergência. Bastava que ouvíssemos os 
sinais de alerta que nos chegavam de Itália 
e Espanha, com Médicos a terem de escolher 
os doentes que iam ter acesso a camas de 
intensivos.
Tivemos a vantagem da Itália, logo seguida 
pela Espanha, terem  tido o primeiro caso 
de doentes infectados COVID 19, quatro 
semanas antes de Portugal, o que nos deu 
a dimensão assustadora da propagação do 
vírus e da sua gravidade numa população 
envelhecida como a nossa. Em março, ainda 
se questionava sobre quantos ventiladores 
existiam em Portugal e quando chegavam os 
que tinham sido comprados à China. 
Era fundamental, para evitar a rotura da 
capacidade de resposta hospitalar, o Governo 
tomar medidas rapidamente. O encerramento 
das Escolas foi no dia 16 março, quando se 
registava o número de doentes infectados de 
32.5 p/M. habitantes, dos quais 18 em UCI. 
Os números registados na República Checa 
(população semelhante e com início do 
primeiro caso com a diferença de 24 horas em 
relação a Portugal), eram muito semelhantes 
aos nossos (32.1 p/ M. habitantes), e em 16 
abril, registavam 594 p/M. habitantes), 75 
doentes em UCI e 16 mortes p/M.habitantes. 
Por contrário em Portugal no mesmo dia (16 
de abril) existiam 1.848 p/M.habitantes, 229 
em UCI e 62 mortes p/M.habitantes. Poderão 
existir outros factores que justifiquem esta 
diferença, mas também as medidas como 
encerramento de escolas (11 de março) e a 
declaração do Estado de Emergência (12 de 
março ) foram tomadas mais precocemente 
que em Portugal, assim como o uso 
obrigatório de máscaras em 18 de março, o 
que ainda não entrou em vigor em Portugal.
No dia em que estou a escrever esta pequena 
reflexão (27 março), os registos da OMS 
mostram que em Portugal existem 24,027 
doentes COVID 19, (2,356 p/M.habitantes),  
176 em UCI e 91 mortes p/M.habitantes. Os 

registos na República Checa são de um total 
de 7,431 ( 694 p/M.habitantes), 73 em UCI e 
21 mortes p/M.habitante.  2 
O SNS conseguiu responder ao número 
de doentes COVID, mas de acordo com os 
números divulgados no dia 25 abril, foram 
canceladas  181 mil  consultas hospitalares, 
300 mil consultas com o Médico de Família e 
9 mil cirurgias programadas5. A mortalidade 
excessiva, não COVID, em relação a anos 
anteriores, penso que deverá ser melhor 
documentada. 
Vamos entrar numa nova fase com o termo 
do Estado de Emergência previsto para 2 
maio, esperamos que o comportamento dos 
portugueses se mantenha e que adoptem, 
para além da etiqueta respiratória, a lavagem 
das mãos , o distanciamento social, a utilização 
de máscaras (apesar de não ser obrigatória). 
Temos que tentar evitar ao máximo que uma 
segunda onda de contágio atinja números 
excessivos. 
Termino com uma declaração do Director 
da OMS - “Sem uma Unidade Nacional e 
Solidariedade Global, confiem em nós, o 
pior ainda está pela frente. Vamos evitar esta 
tragédia”.

Apesar de se acusar a China 

de ter escondido informação, 

houve dois acontecimentos que 

deveriam ter sido compreendidos 

como avisos para o Mundo 

de que algo de grave estava 

a acontecer. Restringiu a 

movimentação de pessoas para 

a comemoração do Ano Novo 

Chinês e no dia 23 de janeiro 

encerrou uma província inteira
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Estratégia Genética: 
Liderança, Escola e 
Gestão de Crises

A Preparação na adaptação em tem-
pos de crise. Como reagiu a escola à 
crise pandémica?

O período extraordinário em que o Mundo vive 
nos últimos meses expõe os limites da preparação 
dos Estados para fazer face a toda a situação 
de emergência (tensão, crise, guerra), e expõe 
o esforço que o Estado tem de desenvolver na 
sensibilização e na preparação da população para 
reagir aquelas situações.
Na sociedade civil encontramos dinâmicas com 
geometria variável. O agrupamento de Escolas de 
Alcanena iniciou o seu processo de transformação 
digital há já vários anos, foi escola «show case 
Microsoft», e lidera a mudança no setor público 
educativo. Hoje faz parte do consórcio responsável 
pelo projeto «Estudo em casa».

Em que momento o Agrupamento de 
Escolas iniciou o processo de transfor-
mação digital?

Permita-me que comece por salientar que os 
professores do Agrupamento de Escolas de 
Alcanena têm respondido, ao longo dos tempos, 
de forma muito positiva à mudança, quando 
se apropriam da sua necessidade, o que é um 
elemento facilitador de qualquer transformação 
que se considera pertinente implementar.
Tomei posse como diretora do Agrupamento de 
Escolas de Alcanena no final de 2014. Em 2015, 

«(…) o Plano de Ação Estratégico foi construído
 bottom-up e pensado justamente numa 
lógica de transição digital dos diversos agentes.»

tive a oportunidade de frequentar a ação de 
formação Líderes Inovadores, resultante de uma 
parceria entre a Microsoft Portugal e o Ministério 
de Educação, que acabou por ser um espaço 
importante para a abertura de horizontes. Nesse 
âmbito, considerei fundamental potenciar o 
trabalho da ação de formação - Plano de Ação 
Estratégico, para envolver toda a comunidade 
escolar num exercício de reflexividade coletivo 
sobre “a forma como ensinamos e a forma como 
as nossas crianças e alunos aprendem”. Este 
durou cerca de 6 meses, mas acabou por ser 
muito profícuo, uma vez que o Plano de Ação 
Estratégico foi construído bottom-up e pensado 
justamente numa lógica de transição digital dos 
diversos agentes. Uma das medidas deste plano, 
talvez a mais impactante e mediática,  foi a 
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Neste âmbito, considerei que a 

melhor forma de sustentar este 

processo de transição digital era 

a liderança partilhada, que tem 

assumido diversas formas

Mónica Rodrigues
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Em 2015, tive a oportunidade de 

frequentar a ação de formação 

Líderes Inovadores, resultante de 

uma parceria entre a Microsoft 

Portugal e o Ministério de 

Educação, que acabou por ser 

um espaço importante para a 

abertura de horizontes. Nesse 

âmbito, considerei fundamental 

potenciar o trabalho da ação 

de formação - Plano de Ação 

Estratégico, para envolver 

toda a comunidade escolar 

num exercício de reflexividade 

coletivo sobre “a forma como 

ensinamos e a forma como 

as nossas crianças e alunos 

aprendem”. (...) o Plano de Ação 

Estratégico foi construído 

bottom-up e pensado justamente 

numa lógica de transição digital 

dos diversos agentes

criação de um ambiente educativo inovador, 
vulgarmente conhecido por Sala de Aula do 
Futuro (inaugurado em 2016), incluindo o 
desenho de um plano de capacitação para a 
comunidade escolar, no sentido de capacitar 
todos os agentes, não apenas para potenciar 
este novo recurso em prol de um melhor 
ensino e de aprendizagens mais eficazes, mas 
também para colocar o enfoque nos modelos 
pedagógicos e não tanto nos recursos técnicos, 
como muitos teimam em fazer. Deste modo, 
criaram-se espaços para a reflexão em torno 
da mobilização de metodologias ativas, da 
integração do digital na aprendizagem e de 
novas formas de avaliação alinhadas com 
essas metodologias. 

Sabemos que o sucesso das 
organizações pressupõe a articulação 
entre a liderança estratégica e os 
meios tecnológicos disponíveis ou 
a disponibilizar. No caso da escola, 
como tem articulado, por um lado, 
o desenvolvimento das lideranças 
(de cima para baixo) e, por outro, a 
definição do perfil tecnológico/digital 
em todos as operações?

Como referi anteriormente, 2016 foi o ano das 
mudanças no AE de Alcanena. Começámos a 
organizarmo-nos, a cooperar e a perspetivar 
o processo educativo com um outro olhar. 
Neste âmbito, considerei que a melhor forma 
de sustentar este processo de transição 
digital era a liderança partilhada, que tem 
assumido diversas formas. Por um lado, o 
empoderamento das lideranças intermédias 
(agency) e por outro a valorização de líderes 
emergentes que se destacam pelas suas 
competências, quer ao nível pedagógico, quer 
digital. Dentro desta linha de pensamento, 
ao longo dos tempos, tenho desenhado 
planos de formação em cascata, isto é, 
formandos voluntários representativos de 
todas as áreas disciplinares fazem formação 
durante um dado período e tornam-se 
formadores dos restantes 150 docentes, 
numa lógica de capacitação interpares. 
Esta estratégia tem tido um impacto muito 
positivo na nossa comunidade, uma vez que 
a colaboração interpares, formal e informal, 
aumentou de forma muito significativa, 
tendo inclusivamente aberto portas para 
a implementação de um dispositivo de 
intervisão pedagógica 360º.

Esta estratégia – liderança partilhada, 
foi alargada aos diversos processos do 
agrupamento, nomeadamente  de ensino, 
com a aposta na reflexão em torno de modelos 
pedagógicos; processos de aprendizagem, 
tendo em vista o desenvolvimento das 
competências constantes do Perfil do Aluno 
à Saída da Escolaridade Obrigatória, com 
destaque para a criação dos monitores 
residentes (alunos dos C. Profissionais que 
coordenam a atividade na Sala de Aula 
do Futuro e dão formação aos seus pares 
e auxiliam os professores, numa lógica de 
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co-agency); processos burocráticos, tendo 
em vista a melhoria do desempenho dos 
assistentes técnicos.
Com efeito, temos procurado desenvolver nos 
nossos colaboradores e alunos uma série de 
competências, capazes de os autonomizar 
no seu percurso, por um lado, e perante  a 
mudança, por outro, seja esta uma mudança 
curricular, organizativa, ou de outra natureza 
como a que estamos a vivenciar, causada 
pela pandemia Covid-19, nomeadamente: a 
literacia digital a par do desenvolvimento da 
criatividade; da versatilidade; da proatividade; 
da relação e comunicação e do  espírito 
crítico. Este é o perfil digital que pretendemos 
desenvolver nos docentes, nos assistentes 
técnicos e operacionais, nas nossas crianças 
e alunos e é por essa razão que temos uma 
aposta forte nas STEM desde o pré-escolar ao 
12º ano. 
Sem falsas modéstias, penso que estamos 
no bom caminho. E mais uma vez, em 
tempo de pandemia estivemos à altura e 
implementamos o nosso Plano de Ação 
E@D (Ensino a Distancia) no dia seguinte à 
suspensão das atividades letivas.

Como tem a escola articulado esta 
mudança com o poder local e o poder 
executivo?

Até muito recentemente, esta estratégia de 
transição para o digital foi implementada de 
forma autónoma do poder local, sem prejuízo 
da colaboração e interação sistemática que 
existe entre o agrupamento e a Câmara 
Municipal. Há cerca de dois anos, contudo, 
e através do PEDIME, o executivo camarário 
apostou no apetrechamento das escolas do 
primeiro ciclo e jardins de infância, a par da 
compra de tablets e de equipamentos para as 
STEM para estes dois níveis de ensino. 

O momento presente é complexo e, 
como tal, exige uma resposta complexa. 
Considerando as disparidades sociais 
que possam existir no concelho de 
Alcanena ( e no distrito em que se 
insere), que tipo de resposta têm 
desenvolvido de forma a garantir a 
equidade em toda a população escolar  - 
– e definir que ninguém fica para trás?

Vivemos, de facto, momentos complexos 
aos quais a escola sozinha não consegue 
dar resposta. No caso de Alcanena, somos o 
único agrupamento do concelho que acolhe 
alunos de diferentes proveniências socio-
culturais, como é normal, cujas diferenças o 
agrupamento através da sua estratégia de 
inclusão tem conseguido mitigar. Contudo, 
a pandemia e a consequente suspensão das 

Há cerca de dois anos, contudo, 
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Estes marcos, sintomáticos 

de uma cultura de escola 

alicerçada num sentimento de 

pertença e bem-estar, dão-nos 

confiança para continuar o 

caminho trilhado, sempre numa 

perspetiva de melhoria contínua

atividades letivas veio desocultar essas assimetrias. 
Assim e no sentido de assegurar que nenhuma 
criança ou aluno do nosso agrupamento fique para 
trás, foi necessário potenciar o trabalho em rede, 
sobretudo a 3 níveis: ao nível da conectividade; 
ao nível do serviço de almoços; ao nível do bem-
estar das nossas crianças e alunos. Assim, ao 
nível da conectividade, desde a primeira hora, 
o AE de Alcanena fez um diagnóstico exaustivo 
dos alunos sem computador e/ou conectividade, 
tendo emprestado alguns computadores e 
contactado a Câmara Municipal, no sentido de 
a própria edilidade procedesse ao empréstimo 
de tablets. Esta estratégia foi bem acolhida pela 
Câmara Municipal que prontamente emprestou 
tablets e procedeu à aquisição de computadores. 
Até à aquisição do número de computadores 
suficientes para todos os alunos, as Juntas de 
Freguesia, encontram-se a colaborar, imprimindo 
e entregando as propostas de trabalho aos alunos 
e famílias. No respeitante ao serviço de almoços, 
a Câmara Municipal está a assegurar o serviço 
de almoços de crianças do primeiro ciclo e pré-
escolar com escalão e o agrupamento a partir do 2º 
ciclo. No respeitante à segurança e bem-estar das 
nossas crianças e alunos, os nossos docentes têm 
indicações para sinalizar sempre que um aluno 
está mais de dois dias, sem qualquer justificação, 
sem interagir. Sabemos que os agregados 
familiares dos nossos alunos são muito diferentes, 
uns com pais muito zelosos que acompanham o 
ensino a distancia; outros que, ainda que estejam 
em casa, têm a pressão do teletrabalho que 
não lhes permite supervisionar este processo de 
forma adequada; alunos sozinhos em casa; até 
possivelmente, alunos alvo de violência doméstica 
e que neste momento estão com o agressor em 
casa, que se encontra desempregado ou em lay-
off. Estas últimas situações são as nossas grandes 
preocupações, pelo que recorremos à parceria 
com a CPCJ e Escola Segura, sempre que um 
professor dá o alarme de ausência de um aluno. 
Para além disso, contamos com as nossas técnicas 
do SPO para acompanhar as famílias que revelem 
alguma instabilidade ao nível da saúde mental.

Como diretora do agrupamento há 
vários anos, é o espelho desta dinâmica 
alcançada por toda a comunidade escolar. 
O que pode partilhar relativamente a 
momentos com particular saliência neste 
percurso?

Felizmente, têm sido muitos os marcos que 
salientam a excelência da nossa organização. 

Como referi, em  2016, a inauguração da Sala de 
Aula do Futuro; O Projeto Classroom On Wheels 
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian; o 
selo Microsoft Showcase School;  a inauguração do 
Makerslab em 2018; a denominação de escola farol 
pela OCDE relativamente ao Projeto Autonomia 
e Flexibilidade Curricular; o facto de termos 
sido nomeados, em 2019, como a única escola 
europeia com o Proficient STEM School Label; 
o facto de termos implementado um Plano de 
Inovação em 2019; o termos sido convidados para 
participar no projeto #EstudoEmCasa. O Prémio 
Personalidade Prestígio 2019, atribuído pelo 
Jornal o Mirante, devido à distinção que obtivemos 
no âmbito das Ciências. O reconhecimento 
público, traduzido nos inúmeros convites para 
comunicações em seminários; entrevistas para 
jornais, rádio e televisão; o facto de integrarmos a 
comitiva portuguesa de escolas na OCDE e termos 

4 alunos embaixadores na OCDE; a autonomia e a 
preocupação dos nossos alunos com o bem-estar 
dos outros, e que estão em casa a produzir viseiras 
para a comunidade educativa, num verdadeiro 
movimento Maker (Student agency); todos os 
selos que obtemos anualmente a par dos prémios 
que os nossos alunos alcançam nas STEM, no 
desporto; na literatura, na Cidadania, nas Artes.
Estes marcos, sintomáticos de uma cultura de 
escola alicerçada num sentimento de pertença 
e bem-estar, dão-nos confiança para continuar 
o caminho trilhado, sempre numa perspetiva de 
melhoria contínua.
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HELENA CARREIRAS

Janus e Minerva…

IDN, 2019

Ao assumir a direção do Instituto de Defesa 
Nacional (IDN), quais são os principais objetivos 
a desenvolver durante o mandato?

Durante os próximos anos o IDN prosseguirá a sua 
atividade nas quatro grandes áreas estratégicas 
do instituto: investigação, formação, sensibilização 
e divulgação e cooperação internacional. As 
prioridades serão colocados do desenvolvimento da 
investigação, no reforço da relação sociedade-defesa 
e na cooperação internacional. Na investigação, 
a par com projetos centrados na áreas-chave das 
relações transatlânticas, da defesa europeia ou da 
segurança e cooperação em África, apostaremos 
em novos temas, relacionados com os impactos da 
transformação digital ou das alterações climáticas 
na defesa. Mas, sobretudo, desenvolveremos 
projetos de apoio às políticas públicas de defesa, 
relacionados com opinião pública e defesa ou os 
recursos humanos das forças armadas, incluindo 
a integração de género. Pretendemos igualmente 
requalificar a biblioteca do IDN e promover a 
indexação da revista Nação e Defesa em bases 
internacionais.
Na área da relação com a sociedade, o aprofunda-
mento do trabalho do instituto no âmbito da 
produção e  difusão de uma cultura de segurança 
e defesa centrar-se-á no desenvolvimento do ‘Plano 
Nacional de Ação para uma Cultura da Defesa para 
a Segurança e a Paz’, em ligação com as escolas, as 
autarquias locais, as instituições culturais da Defesa 
e das Forças Armadas e a sociedade civil em geral, 
cujo desenvolvimento o programa do governo  
atribui diretamente ao IDN. Um projeto igualmente 
importante será a produção de contributos para a 
revisão do Conceito Estratégico De Defesa Nacional.
No plano da cooperação internacional  pretende-
se reforçar as ligações com entidades congéneres, 
nacionais e internacionais, com vista a consolidar 
e ampliar iniciativas conjuntas de formação e 

«My decision to register women confirms what is already obvious
 throughout our society; that women are now providint all types
 of skills in every profession. The militar should be no exception.» 

Jimmy Carter

investigação, proporcionando um aumento da 
internacionalização das atividades do IDN e o 
reforço da dimensão comparativa nos estudos de 
apoio à tomada de decisão.

O IDN é uma instituição onde já exerceu funções 
de liderança. Num mundo em acelerada 
transformação, como pode o IDN contribuir 
para marcar a agenda de reflexão sobre 
políticas públicas em matéria de Segurança e 
de Defesa Nacional?

Ao introduzir na nossa agenda de investigação 
uma linha sobre Cidadania e Políticas Públicas de 
Defesa, no âmbito da qual se pretende desenvolver 
projetos aplicados relacionados, por exemplo, com 
o modelo de profissionalização das forças armadas 
ou a integração de género, ou ainda promover a 
realização de uma consulta sistemática à opinião 
pública, através de um grande inquérito nacional, 
espera-se contribuir para o desenvolvimento de 
políticas públicas mais informadas e portanto mais 
eficazes. Por outro lado, nas suas atividades de 
sensibilização e divulgação, o IDN procurará expor 
à discussão pública os resultados desses trabalhos e 
proporcionar o debate alargado sobre as condições e 
implicações da sua concretização na decisão política.

É, naturalmente, a primeira mulher a assumir a 
liderança do IDN. Em que medida esta liderança 
pode contribuir para aumentar o interesse das 
mulheres na causa pública da Segurança e da 
Defesa Nacional?

Considero que ser a primeira mulher a assumir 
a liderança do IDN tem uma dimensão simbólica 
importante. Num mundo onde persistem fortes 
assimetrias e desigualdades de género no acesso a 
posições de direção, e sobretudo numa área ainda 
muito masculina como é a da defesa, é importante 
assumir esta mudança como um exemplo. Penso 
concretamente nas novas gerações de mulheres. 
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Gostaria que o meu trabalho na direção do 
IDN constituísse um estímulo para que outras 
mulheres venham a ter condições, sociais, 
pessoais e psicológicas, de prosseguir este tipo de 
trajetória. 

O Instituto de Defesa Nacional constitui-se 
como uma referência para mais de um milhar 
de antigos auditores do Curso de Defesa 
Nacional. E, desde a sua fundação, a AACDN 
tem colaborado com o IDN em variadas 
iniciativas. Como poderemos, num futuro 
próximo, cooperar ao serviço da sociedade 
portuguesa?

A AACDN é um parceiro da maior importância 
para o IDN. Considero que os auditores podem 
ser elementos multiplicadores, e que existe 
um enorme potencial na sua mobilização e 
envolvimento na concretização da própria 
missão do Instituto: a do desenvolvimento de 
uma cultura de segurança e defesa na sociedade 
portuguesa, ou seja, uma consciência informada 
das responsabilidades da comunidade e de 
cada cidadão na promoção da segurança. O 
desenvolvimento do Plano Nacional de Ação 
para uma Cultura da Defesa para a Segurança e 
a Paz será, por exemplo, uma boa ocasião para 
aprofundarmos esta parceria. 

ISCTE, 1989 - 2019

Num artigo escrito em 1999, e intitulado 
Mulheres Militares em Portugal (1992-
1998) Politicas, Processos e Protagonistas, 
escreveu «No início da década de 90 as 
perspectivas para a integração feminina nas 
Forças Armadas Portuguesas alteraram-se 
de forma substancial relativamente àquela 
que havia sido a participação histórica 
das mulheres em actividades militares.» 
(Carreiras, 1999).
Em sua perspetiva e em síntese, como evoluiu 
desde então a participação feminina nas 
Forças Armadas Portuguesas?

Desde essa altura, a integração militar feminina 
em Portugal consolidou-se, com a progressiva 
eliminação de todas as restrições formais à sua 
presença nas fileiras. Num índice que construí 
em 2000, comparando o grau de integração 
de género nas Forças Armadas dos países da 
OTAN, Portugal situava-se a meio da tabela, 
atingido valores muito positivos, sobretudo se 
comparado com países que iniciaram bastante 
antes o processo de integração. Os quantitativos 
cresceram de forma sustentada durante a última 
década do século XX, o que, associado à redução 
dos efetivos globais das forças armadas, veio a 
traduzir-se num crescimento acentuado dos 
níveis percentuais de representação feminina. 

Em 2010 a percentagem de mulheres atingiu o 
seu valor mais elevado, 13%, correspondendo a 
cerca de 5400 militares. Contudo, depois dessa 
data, a representação feminina desceu, e em 
2018 as mulheres representavam cerca de 11% 
dos efetivos, correspondendo a cerca de 3100. 
Esta situação mostra que existem ainda fatores 
– societais e organizacionais - que condicionam a 
construção de maior equidade na integração de 
género nesta instituição. Diferentes investigações 
têm apontado também para a persistência de 
resistências e bloqueios no plano sociocultural, 
cuja monitorização é essencial  para garantir 
que as Forças Armadas vão poder contar com 
a participação feminina numa altura em que 
se confrontam com significativos problemas de 
recrutamento e retenção.

E numa outra publicação da Revista Militar, 
Mulheres, Direitos e Eficácia Militar: o Estado 
do Debate, teve a ocasião de referir que 
«Mais do que garantir eficácia, as múltiplas 
exclusões e proibições que ainda persistem, 
incidindo sobre as mulheres como grupo, 
podem ser vistas como minando essa mesma 
eficácia.». Pelo que, realça, «Construir 
coesão é, pois, algo que pode ser atingido 
de múltiplas formas, e membros diferentes 
podem partilhar valores e atitudes comuns. 
Boa liderança, inovação tecnológica e 
programas de treino e monitorização 
podem ajudar a produzir os ajustamentos 
necessários.» (Carreiras, 2013).
Pode deixar algumas sugestões do que pode 
ser realizado neste contexto e no âmbito das 
políticas públicas de segurança e de defesa 
nacional?

As medidas para promover uma maior integração 
de género nas instituições militares situam-se em 
diversos planos. Desde logo, no plano estratégico, 
através da inclusão deste objetivo nas orientações 
e documentos estratégicos da Defesa e das 
Forças Armadas, o que em boa medida tem vindo 
a ser feito. De seguida no plano das políticas 
organizacionais, garantindo a implementação do 
Plano Sectorial da Defesa para a Igualdade e do 
Plano Nacional de Ação para implementação da 
Resolução 1325 da ONU. Esses planos incluem 
uma diversidade de medidas e programas 
que importa concretizar, desde incentivos ao 
recrutamento de mulheres, com vista a aumentar 
a sua representação global e representatividade 
em diferentes áreas ocupacionais, como de 
apoio à sua permanência na organização. Isto 
poderá passar por campanhas de recrutamento 
dirigidas, por uma adequada formação dos 
militares, sobretudo dos que terão funções de 
comando, sobre a importância dos equilíbrios e 
da perspectiva de género na concretização da 
missão da organização, por programas de apoio à 
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importante concretizar é a da constituição de uma 
estrutura de apoio, fora da cadeia de comando 
das Forças Armadas, para lidar com situações 
de discriminação, assédio, bullying e abuso 
relacionados com género.

conciliação da vida profissional e familiar, programas 
de treino físico, de adaptação ergonómica de 
equipamentos, de prevenção e monitorização no 
âmbito da discriminação de género, etc... Uma ideia 
que tem vindo a ser proposta e que me pareceria 

pub
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