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Editorial

Embora a tentação exista, considero não ser o Editorial o sítio adequado 
para fazer o elenco dos principais temas com que Portugal se encontra 
actualmente confrontado. Assim, e porque irresistíveis, limito-me a 

referir apenas três e de forma sumária:
O primeiro consiste na alarmante tendência para a agudização da 
problemática carência de água. Sendo a água condição de sobrevivência 
e simultaneamente um bem escasso, o assunto exige solução urgente. Os 
acordos com Espanha para a repartição dos caudais dos rios, as poupanças 
que possam fazer-se, a redução das perdas elevadíssimas por rupturas das 
condutas de distribuição, entre outras medidas, não serão de modo algum 
suficientes e o problema subsistirá. Mas há solução: a construção de estações 
dessalinizadoras que, tratando a água do mar, a tornam potável. Estamos à 
espera de quê? É absolutamente lamentável que o Governo não avance com 
o processo (quando é tão ágil a anunciar projectos bem menos relevantes) e 
que os Partidos políticos da oposição também nada digam sobre a matéria.
O segundo tema a destacar é o da energia, isto é, o custo da energia 
eléctrica. Indispensável ao funcionamento da sociedade, é um bem 
com preço crescente por razões externas (guerra) e porque foram muito 
precipitadamente desactivadas as centrais a carvão do Pego e de Sines por 
opções ideológico-ambientais, obrigando o País a importar electricidade. 
Contra a vontade de alguns, há que divulgar que, sem prejuízo do objectivo 
de só usarmos as chamadas energias verdes, teremos necessariamente que, 
durante um período de transição, usar energia de diversas fontes, reduzindo 
o carvão e o petróleo progressivamente e à medida que as outras fontes as 
consigam substituir. A não ser assim, vamos pagar caro o erro.
O terceiro e último aspecto a abordar é inevitável: estamos em contexto 
de guerra desde que a Rússia invadiu a Ucrânia sem qualquer resquício de 
fundamento aceitável pelo Direito Internacional e ousou repetidamente 
ameaçar com armas nucleares os Países que ajudam o invadido a defender-
se. A Rússia tem um chefe louco e sem princípios que constitui uma ameaça 
para a Europa e para o mundo. Não pode ganhar a guerra que iniciou. Custe 
o que custar. Para quem ainda eventualmente possa ter dúvidas quanto 
aos limites do esforço necessário, deixo apenas uma pergunta para reflexão: 
Quanto está disposto a perder para não perder tudo?

João Franco
Presidente da Direcção
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não é senão uma extensão da guerra 
convencional. A História proporciona 
inúmeros exemplos, dos quais a es-
tratégia indireta macedónia ocupa 
um lugar de destaque.
Ou seja, mal começámos a segunda 
década do século XXI e distanciamo-
-nos da sempre almejada Idade do 
Ouro. Pelo contrário, o atual contex-
to faz-nos pressagiar aquilo que um 
escol significativo de politólogos e so-
ciólogos identificam como o advento 
do neofeudalismo, trazendo novos 
alertas para as classes médias globais. 
Como explica Joel Kotkin em The Co-
ming of Neo-Feudalism. A warning to 
the global middle class, a ideia resu-
mida é simples: a sociedade tem sido 
rapidamente submetida a um Estado 
que ganhou poderes exacerbados, 
embalado pela conjuntura pandémi-
ca. Em sua opinião, e desde primeira 
década do século XXI, temos vindo a 
registar três fenómenos principais: 

Nota Associativa

O conhecimento e a experiên-
cia que temos acerca do con-
flito, da guerra e da crise per-

mitem-nos identificar os respetivos 
contornos, com maior ou menor des-
treza. Inaugurámos esta década com 
uma crise de saúde, que rapidamen-
te assumiu feições sociais, económi-
cas, financeiras, logísticas e sociais. 
Contexto agravado quando, ainda 
mal debelada, a crise internacional 
entrou em bola de neve e adquiriu 
contornos políticos, resvalando para 
a guerra russo-ucraniana e com po-
tencial para escalar globalmente. 
Por isso talvez valha a pena assumir 
que estamos em presença de uma 
guerra híbrida e no seio da qual se 
luta pela batalha da informação, 
com um nível espectável de desin-
formação e onde o cérebro é o cam-
po de batalha. Na verdade, sabemos 
como o uso da estratégia indireta 
é milenar, e a arte da manipulação 

A Guerra Híbrida 
e o cérebro como campo 
de batalha

«É estranho como as coisas se tornam simples, 
assim que as vemos com clareza.» 

Ayn Rand
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por um lado, o empobrecimento 
das classes médias e das classes bai-
xas, em resultado da extinção de mi-
lhares de pequenas, médias empre-
sas e inúmeras profissões; por outro, 
a inevitável perda de rendimentos 
e transferência de propriedade pri-
vada, de certa forma o resultado do 
desenvolvimento tecnológico; por 
outro ainda, a prosperidade cres-
cente de um ínfimo grupo de tec-
no-oligarcas apoiados numa corte 
de especialistas tecnológicos, com 
ambições na regulação do mundo 
a partir de algoritmos. Ressoando, 
pois, na memória europeia coletiva, 
uma outra – a memória do sistema 
feudal e no seio do qual cerca de no-
venta e nove por cento nada possuía 
porque apenas um por cento detin-
ha o controlo de todos os bens. 
Este é então o ciclo que tem propor-
cionado a definição do rosto deste 
grupo tecno-oligarca e materializa-
do no parceria público-privada (que 
se vem desenvolvendo desde a dé-
cada de oitenta), e no seio da qual as 
corporações parecem tomar o con-
trolo das políticas públicas, das iden-
tidades civilizacionais e do próprio 
indivíduo. Em declarações recentes, 
Youval Harari confessa que a revolu-
ção tecnológica andou mais rápida, 
a adesão das massas à tecnologia 
terá ultrapassado as espectativas e 
hoje a humanidade corre um risco 
sério: o risco de se tornar obsoleta 
porque, em suas palavras, a maioria 
da população mundial está em ris-
co de se tornar dispensável devido à 
maior eficiência da inteligência ar-
tificial aplicada em todos os setores 
da vida humana. E esta eficiência é 
necessária por dois motivos: não só 
porque é mais eficiente, mas tam-
bém porque está orientada para um 
bem maior, o da coletividade.

Claro está que esta ideologia bate 
certo se partirmos de um conceito 
de Homem reduzido ao seu aspeto 
único como o material – o homem 
enquanto detentor da sua força de 
trabalho. Ora, esta nem é a conceção 
dominante no mundo, nem é a da ci-
vilização ocidental - que é pluralista, 
e, como tal, guarda no seu seio outras 
conceções como o personalismo, o 
humanismo, de entre muitas outras. 
Porém, esta é uma ideologia que se 
pretende única e dominante em to-
dos os domínios da vida humana, e 
de vocação globalizante e totalitária, 
ao serviço desta parceria pública-pri-
vada tecno-feudal do «novo normal».
Sendo assim, esta sobreposição do 
coletivismo ao individualismo em 
prol de um bem maior que é o da sus-
tentabilidade do planeta, é justifica-
da pela maior eficiência na utilização 
dos recursos.
Esta ideologia coletivista vê-se justi-
ficada porque promove uma gestão 
dos recursos mais eficientes a bem 
da sustentabilidade o planeta, ou 
seja, em prol do bem comum. Não há 
como contrariar, nem se aceita o con-
traditório. É assim, uma visão totali-
zante, porque pretende regular todas 
as dimensões da vida humana, e de 
vocação universal. 
Com este novo quadro geopolítico 
para o qual acordamos depois de dois 
longos anos de paralisação sistémi-
ca, refiro quatro áreas que merecem 
aprofundamento pois intimamente 
ligadas à sobrevivência da sociedade 
de tipo ocidental.

A linguagem como arma de guerra - 
o estatuto da liberdade de expressão

A primeira. Os últimos anos trouxe-
ram-nos algumas perplexidades e 
não foram raras as ocasiões em que 
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a sociedade dita ocidental foi confronta-
da com sérios ataques perpetrados a uma 
das suas joias mais bem preservadas – a 
liberdade de expressão. Se tínhamos esse 
traço como elemento essencial e distin-
tivo relativamente a outras sociedades, 
rapidamente compreendemos que tal já 
não era verdade, e de duas formas. 
Por um lado, relativamente ao fundamen-
to filosófico da coisa, porque temos vindo 
a assistir a um novo processo revolucio-
nário em curso – o processo sobre a ne-
cessidade de «recalibração da liberdade 
de expressão» apresentado em Davos e 
que, desconfio, vai muito para lá do politi-
camente correto. Ainda a procissão vai no 
adro, um processo cujo fim não está pró-
ximo, mas já arriscamos imaginar o futu-
ro deste direito se refletirmos a partir dos 
padrões históricos contemporâneos. Por 
outro lado, relativamente ao fundamen-
to que adveio da praxis, porque em nome 
de um bem maior fomos sendo confron-
tados com uma cultura marginal emer-
gente, como é a cultura do cancelamento, 
agressiva e por vezes violenta. 
Através de uma engenharia linguística 
fixam-se crenças geradoras de respos-
tas emocionais, permitindo a manipu-
lação social. Esta capacidade de hipno-
tizar as pessoas com o instrumento da 
linguagem inicia-se com uma repetição 
de conceitos, palavras e ideias no seio de 
um quadro de discussão pré-determina-
do (Chomsky); projetando uma ideia de 
polaridade de opiniões que não é senão 
aparente; mediante técnicas de manipu-
lação. Por exemplo, a crença segundo a 
qual só há uma visão política para salvar 
o planeta. Com base nesta crença desen-
volve-se uma relação de confiança e, por 
isso, começamos a pagar impostos ver-
des. Por isso aceitamos políticas públicas 
legais, mas deixamos de analisar a sua 
legalidade e a sua moralidade. E, muito 
de repente, apercebemo-nos de várias la-
cunas, sejam elas de soberania, de direitos 
humanos ou de natureza ética.

Será que, num futuro próximo, podere-
mos garantir aquela fórmula de liberdade 
de expressão imortalizada por Voltaire em, 
«Posso não concordar com nenhuma das 
palavras que você disser, mas defenderei 
até à morte o direito de você dizê-las.»?

A Novilíngua, sentido inverso para ven-
cer e a guerra das palavras

A segunda. Em meu entender, esta re-
calibração não é senão a expressão da 
«novilíngua», uma nova linguagem a 
partir da qual se estabelecem os limites 
do pensamento e da discussão pública. 
Trata-se de uma linguagem hipercon-
trolada, simplificada e restrita. Primeiro, 
porque se trata de um método de «min-
d-bending». Segundo, porque só permi-
te uma rede conceptual da ortodoxia, 
e remete a heterodoxia para um índex. 
Terceiro, porque possui um vocabulário 
restrito, apenas para deixar exprimir os 
conceitos ortodoxos. 
No fundo, mais não é do que a tentativa 
de, por um lado, se limitar o pensamento 
e, por outro, de se criminalizar tudo o que 
sai do normalizado.  Exemplificando, con-
ceitos como identidade pessoal, expres-
são individual, vontade livre e livre vonta-
de são crimes de pensamento.

A Quarta Revolução Industrial, guerra 
híbrida e a obsolescência (programada) 
humana

A terceira. Todas as épocas têm os seus 
gurus, uns mais verdadeiros do que ou-
tros, génios contadores de histórias e 
capazes de hipnotizar populações e, às 
vezes, até sociedades inteiras. A nossa 
época não é indiferente a um novo grupo 
em ascensão na última década. Aos no-
vos gurus como Larry Page, Elon Musk e 
Yuval Harari erguem-se novos santuários 
de heróis/sacerdotes, e são o exemplo 
mais acabado de uma «nova narrativa» 
transformada no que poderíamos classi-
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ficar como um novo tipo de conto exemplar 
– os «Contos de Sillicon Valley». Neste «novo» 
tipo de conto, o herói somos nós. Sim, até 
agora parece que nada mudou na medida 
em que se mantêm a importância da perso-
nagem humana neste género literário. Po-
rém, há uma inversão completa do papel da 
personagem, pois trata-se de transformá-la 
num produto – e este «novo» produto somos 
(Voilá!) nós, os homens. Então, o que se pas-
sa? Onde está essa inversão?  Sim, está a ler 
bem – o produto desta Quarta Revolução In-
dustrial é o próprio ser humano. E de várias 
maneiras. 
Ou porque somos, no conto exemplar de 
Yuval Harari, animais «hackeáveis» e a partir 
dos quais se constroem algoritmos capazes 
de alcançar autonomia cognitiva. Então, é le-
gítimo perguntar, para que servimos? É sim-
ples, servimos para trabalhar; porém, como 
as máquinas mais sofisticadas vêm para nos 
substituir, tornamo-nos obsoletos. 
Ou porque somos, no conto exemplar de 
Elon Musk, capazes de nos transformar nos 
heróis do nosso imaginário infantil mediante 
um «melhoramento» cerebral que nos atri-
bui «super poderes». Finalmente, poderemos 
ser elevados ao altar dos deuses babilónicos, 
fenícios, gregos, romanos, gauleses, mitra-
nistas, naturalistas …. Será, certamente, o que 
o senhor ou a senhora sonharem, e elevados 
na ara desse altar, adulados em harmonia 
com a Mãe Terra.

A «neurociência militar» e a Era da Neuro-
-guerra

A informação e a guerra cognitiva são o leit-
motiv da doutrina NATO, imaginada para um 
futuro próximo, em «O combate na Guerra 
em 2040» - e num contexto de desocidenta-
lização,  incremento do poder chinês à escala 
mundial e emergência de novos atores, em 
prejuízo dos estados nacionais e das institui-
ções internacionais. 
No seu livro Military neuroscience and the 
coming age of neurowarfare, Armin Krisham 
prevê que, naquele contexto do «novo nor-

mal», projeta-se o uso das neurociências e da 
tecnologia com o propósito de influenciar a 
ecologia humana, tornando o cérebro como 
o principal campo de batalha perante novos 
conflitos híbridos, em ambientes digital e 
físico – e, desta vez, considerando o recurso 
a armas biológicas avançadas e a soldados 
com capacidades biológicas aumentadas. 
O que coloca um conjunto de problemas de 
natureza ética, como o uso da manipulação 
do ser humano com fins estratégico-militares. 
Termino, com as palavras de Aron e que po-
dem ser adaptadas ao confronto ideológico 
em que hoje vivemos - a luta entre duas pro-
postas coletivistas: uma, a neofeudal tecno-
coletivista das elites globais supranacionais; 
uma outra, «com barbas», a sino-soviética. 
Ambas de «vocação internacionalista», dis-
putando consumidores, almas e riqueza dis-
ponível. Mas, sem ilusão, ambas numa cúm-
plice aliança e organizando uma frente unida 
contra a corrente soberanista dos Estados. 
Raymond Aron confessa que, numa Europa 
disputada por duas versões do totalitarismo 
– nazismo e sovietismo -, expressava o se-
guinte: «A verdade é que é difícil admitir que 
se tem de fazer frente de imediato e simul-
taneamente a duas ameaças satânicas e que 
é preciso ser-se aliado de uma ou de outra. 
Não é agradável, era, porém, a situação his-
tórica que com muita dificuldade tínhamos 
de aceitar.» (Espetador Comprometido, p.48).

Em suma, e com a dúvida metódica que tem 
sido uma das pautas da sociedade europeia: 
estaremos a correr o risco da rendição tecno-
coletivista ao neofeudalismo, baseado numa 
revolução industrial eugénica? E, assim sen-
do, em direção a uma nova servitude, agora 
dita servitude digital? Alguém dizia que toda 
a teoria económica se apoia numa teologia – 
se assim for, qual é a atual, esta, a da Quarta 
Revolução Industrial? Fica aqui o desafio.

Mónica Rodrigues
Editora
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A Guerra 
na Ucrânia

INTRODUÇÃO

Pretendo com este pequeno artigo apresentar os 
conceitos que são importantes para que se possa 
compreender esta guerra que embora assimétrica 
em termos de potencial absoluto de combate, por 
parte da federação russa, parece estar ainda num 
impasse estratégico, bem como analisar a guerra 
de acordo com os objetivos implícitos e explícitos 
dos seus principais atores, para seguidamente fa-
zer uma breve analise da guerra ao fim de três me-
ses, terminando com uma pequena conclusão.

CONCEITOS IMPORTANTES 

Conceito da Guerra 

Segundo Clauswitz a guerra é a continuação da diplo-
macia por outros meios, e não é um fim em si mesma, 
não se pretendendo com ela o extermínio do inimigo, 
mas sim a obtenção duma vantagem nítida sobre o 
adversário, para voltar à diplomacia, e negociar em su-
perioridade; pelo que e de acordo com este conceito 
que considero ainda válido, a paz só se conseguirá es-
tabelecer entre a Rússia e a Ucrânia quando um dos 
contendores estiver em vantagem.

Segundo Clauswitz a guerra é 
a continuação da diplomacia por outros meios, 

e não é um fim em si mesma (…).

Conceito de Potencial de Combate  

O potencial de combate em termos absolutos, con-
ta as forças em presença sem as analisar quanto à 
sua qualidade, ou seja, sem analisar o seu treino, a 
sua experiência de combate e o tipo de armamen-
to e tecnologia que dispõem, ou seja fazem uma 
análise meramente quantitativa, do potencial em 
presença numa guerra, facto que pouco ou nada 
nos diz. 
Acrescemos a esta análise sempre um outro fator, 
nem sempre palpável, que é a vontade de comba-
ter, a resiliência, a moral, havendo alguns autores 
que consideram que este tem que ser adicionado, 
enquanto outros que tem que ser multiplicado ou 
seja, um grande potencial de combate e uma nula 
vontade de combater pouco vale ou nada vale de 
“per si”, e o seu contrário, pode multiplicá-lo muito.

O conceito de Guerra Híbrida 

Na guerra híbrida são utilizados todos os meios 
à disposição dos dois contendores, no Teatro de 
Operações e fora dele, que vão desde a gestão da 
informação e da contrainformação, da guerra psi-
cológica, do uso do terror, do ciberespaço, da atua-
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ção no plano diplomático e económico, para 
conseguir atingir os objetivos a que os adver-
sários se propuseram.
A guerra híbrida permite-nos planear e pos-
teriormente analisar a guerra e seus efeitos 
duma forma integrada pois desta forma atin-
gem-se mais eficazmente os objetivos traça-
dos pela política.
Os efeitos conseguidos da guerra híbrida é su-
perior à soma das partes, se consideradas indi-
vidualmente.

OS OBJETIVOS DA GUERRA

Os objetivos da Rússia

A Rússia tem nesta guerra da Ucrânia como 
um dos seus objetivos político-estratégicos im-
plícitos, destruir a União Europeia e a NATO, e 
afastar esta última das suas fronteiras, embora 
paradoxalmente esteja a conseguir o contrário, 
dado que os aliados do bloco Ocidental nunca 
estiveram tão unidos como resposta à guerra.
Explicitamente a Rússia afirma pretender com 
esta guerra desnazificar a Ucrânia, algo que pa-
rece, à primeira-vista, uma contradição, uma 
vez que Zelensky o presidente ucraniano demo-
craticamente eleito é judeu, e no Parlamento a 
extrema-direita só tem um deputado eleito.
Os outros dois objetivos declarados desta 
guerra são o de desmilitarizar a Ucrânia, algo 
que paradoxalmente também não está a con-
seguir dado o elevado número de armamento 
com que o Ocidente está a fornecer ao país e, 
afastar a NATO das suas fronteiras, algo que 
também parece não estar a conseguir com a 
adesão da Finlândia e da Suécia à organização.
O objetivo mínimo parece ser o de garantir a 
região do Donbass e efetuar a ligação terrestre 
à Crimeia.

O objetivo do Ocidente 

O grande objetivo do Ocidente, definido e lide-
rado pelos EUA, parece ser o de retirar a qual-
quer preço Putin e o seu regime do poder, tal 
como afirmou o Presidente Biden, ou no míni-
mo desgastar o mais possível a Rússia.
A estratégia para o conseguir foi divulgada 
num documento elaborado pelos EUA, e por 
eles divulgado a todo o Bloco Ocidental, em 
que referem a necessidade de ter um “integra-
ted approach” para o atingir, ou seja, definindo 
como os EUA e seus Aliados devem atuar inte-
gradamente para enfraquecer a Rússia.

As diversas linhas de ação estratégicas deverão 
explorar todos os domínios do poder Russo, de 
forma a que integradas possam ter o resulta-
do esperado, ou seja, é necessário identificar e 
explorar os vários pontos fracos Russos, quer  a 
nível interno, quer a nível externo, nas Institui-
ções Internacionais e nas áreas de influência 
Russas, no Cáucaso, Médio Oriente e em África.

Os objetivos implícitos dos EUA e da China

Como consequência da guerra da Ucrânia, a 
China está a ter uma grande vitória na conse-
cução de dois dos seus objetivos estratégicos, o 
de feudalizar a Rússia e enfraquecer a Europa.
Uma Rússia enfraquecida terá inevitavelmente 
de manter com a China uma relação de aco-
modação, muito longe duma relação de par-
ceria estratégica entre potências, que embora 
desiguais se complementavam em termos de 
capacidades militares, realizando formação 
em conjunto e  amiúdes vezes manobras de 
treino, em áreas essenciais como a contribui-
ção preciosa para que os porta-aviões chineses 
conseguissem atingir a “final operacional ca-
pability”, pois não basta ter esse meio, é neces-
sário saber operá-lo.
A Europa, apesar de se ter unido politicamen-
te contra a Rússia, demonstrou, mais uma vez 
que, como dizia Bismark, “fazer diplomacia 
sem armas é o mesmo que tocar uma sinfo-
nia sem instrumentos”! Ou seja, demonstrou 
que sem a NATO e sem a força dos EUA, conti-
nua sem capacidades militares para se afirmar 
como uma potência e para se poder defender 
autonomamente.
Os EUA com esta guerra na Ucrânia, para além 
de quererem enfraquecer a Rússia, objetivo 
declarado pelo seu Secretário da Defesa em 
Ramstein, continuam a tutelar a Europa ou, se 
quisermos, a Europa continua a ter uma rela-
ção de acomodação com eles, o que na prática 
consubstancia a comunhão de dois  objetivos 
estratégicos com a China, pois ambas as po-
tências  querem uma Europa fraca, que lhes 
não faça frente, e uma Rússia enfraquecida.

A análise operacional invasão Russa da Ucrâ-
nia ao fim de três meses de Guerra

Três meses de guerra, três meses da destrui-
ção total dum país, em que os russos têm tido 
um elevado número de perdas para alguns, 
ainda poucos ganhos territoriais, e com gran-
des erros do ponto de vista operacional.
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Não querendo prever o final 

desta guerra, em minha opinião 

vai ser longa e só terminará 

quando um dos contendores 

atingir uma vantagem nítida. 

Os grandes erros da Rússia, a nível operacional, fo-
ram essencialmente e numa primeira fase da guer-
ra derivados de uma falha ao nível dos Serviços de 
Informações, que redundaram numa grande der-
rota militar na impossibilidade de conquistar Kiev.
A tática utilizada de “Blitzkrieg” usada pelos ale-
mães ma II Guerra Mundial, quando o carro de 
combate era o rei incontestado das batalhas e em 
que se  aproveitava a sua velocidade, poder de 
choque, e a sua massa  numa guerra relâmpago, 
não era repetível no Século XXI, o século das tec-
nologias em que o campo de batalha tem várias 
dimensões, tendo que se combater em todas elas,  
havendo necessidade de as combater integrada-
mente para potenciar os seus efeitos, um “Full Di-
mension Operations Battlefield”, que conjugadas 
com os outros fatores externos duma guerra hí-
brida conduzirão ao sucesso.
Na segunda fase da guerra os russos não conse-
guiram ainda envolver as forças Ucranianas do 
Donbass por nenhum dos flancos. Ou seja, não 
têm tido sucesso na sua manobra, pois esta tem 
sido negada pelas forças ucranianas, tendo os rus-
sos estado a efetuar um ataque frontal (em três 
eixos no Donbass, procurando o ponto Fraco da 
Defesa Ucraniana), que parece ser Severo Donetz, 
na tentativa de a partir daí conquistar Kramatorsk 
e Sloviansk, o objetivo em profundidade que lhes 
permitiria a partir daí envolver as forças ucranianas.
A tática russa continua a ser a da utilização de 
mísseis e artilharia, destruindo tudo antes de lan-
çarem o ataque, tática que tem tido algum su-
cesso, pois os ucranianos parece-me não terem 
artilharia suficiente para efetuarem eficazmente 
fogos de contra-bateria.
Os russos estão a progredir lentamente, pois pa-
rece não terem meios tecnologicamente supe-
riores, nem os sabem utilizar, como é o caso da 
Força Aérea, que utilizam muito deficientemente 
no apoio ao combate, nem conseguem utilizar as 
outras dimensões do Teatro pelo que, na prática, 
estamos a assistir a uma guerra de trincheiras, 
com avanços imitados como na I GM.
O poderio russo abate-se sobre o Donbass onde 
concentrou forças. É um poder de fogo em ter-
mos de mísseis e artilharia devastador, capaz de 
reduzir cidades a escombros como fez em Mariu-
pol. Poder esse que só pode ser combatido com 
fogos de contrabateria. Ou seja, é necessário dotar 
as forças ucranianas com mais artilharia e meios 
capazes de identificar a localização exata das uni-
dades de artilharia inimigas para, após essa loca-
lização, efetuar fogo sobre a mesma. Claro que 
para se ser eficaz é necessário muito treino de 
guarnição das armas de artilharia, algo que não 

é possível num tempo muito limitado, pois com 
exércitos treinados após os primeiros tiros dessas 
armas muda-se imediatamente de posição para 
evitar sermos alvejados pela artilharia contrária.
Penso não haver tempo para treinar eficiente-
mente guarnições para diferentes tipos de obu-
ses que vão ser oferecidos às forças ucranianas. 
Pelo  que, para colmatar essa lacuna, teremos 
que fornecer mais drones, conhecidos por ka-
mikaze e mais misseis antiaéreos, para poder ha-
ver um guarda-chuva eficaz a médias e grandes 
altitudes, contra mísseis e aviação - sendo que, na 
última categoria, estão os mísseis Patriot que os 
aliados não querem fornecer, alegando não ha-
ver tempo para treinar guarnições o que, sendo 
verdade, desculpa o facto de não se querer ainda 
divulgar essa tecnologia.
Parece-me que Odessa é a cidade que não pode 
cair porque inviabiliza a existência do estado 
Ucraniano. Pelo que Zelensky vai ter de decidir 
aonde deve fazer o esforço, e o que pode ceder 
no Donbass, para defender a cidade, pois os rus-
sos estão a partir de Kherson, pelo Sul a atacar 
Mikolaiev, subindo o rio, e estão progredindo, len-
tamente, mas estão progredindo, e se esta cidade 
cair Odessa cairá.
Este é agora o ponto de decisão que penso que 
qualquer militar aconselharia Zelenski a decidir-
-se por defender Odessa com todos os meios dis-
poníveis.

Conclusão 

Não querendo prever o final desta guerra, em mi-
nha opinião vai ser longa e só terminará quando 
um dos contendores atingir uma vantagem níti-
da. Vai continuar a ser híbrida, jogada em vários 
planos, entre umas forças ucranianas moraliza-
das, contra forças russas com maior potencial 
absoluto de combate mas desmoralizadas, o que 
tem implicações no seu potencial relativo.
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A Guerra Fria: 
O Triunfo 
do NeoMarxismo 

A visão ortodoxa relativamente à Guerra Fria 
baseia-se na contenção dos movimentos 
policentristas, após a II Guerra Mundial, pois 

estes colocariam em risco o conceito de liberdade 
e os direitos intrínsecos dos seres humanos, e as-
sim nasceu a “Cortina de Ferro”. Este período foi 
logicamente marcado por um conflito geopolítico 
entre os Estados Unidos e a União Soviética, com 
visões antagónicas relativamente a todos os capí-
tulos e esferas da sociedade.
Contudo, se denominarmos “Guerra Fria” como um 
conflito antagónico de cariz ideológico, filosófico, 
social e político, então talvez seja possível remontar 
este fenómeno desde a Revolução Bolchevique e a 
criação da União Soviética. Os defensores e segui-
dores de Marx na União Soviética propagandearam 
a inópia de uma revolução social e cultural contra 
o Ocidente e o Capitalismo Liberal, assim como os 
seus alicerces primordiais: patriotismo, moralidade, 
religião, família e liberdade.

Esta infiltração e subversão dos Estados Unidos
 por pensadores neo-marxistas e agentes soviéticos,

 como descrito pelo antigo agente KGB, Yuri Bezmenov,
 traduziu-se numa guerra silenciosa e psicológica, 

onde a virtú e a paciência foram as características nucleares.

Efetivamente, no início do século XX, a I Guerra 
Mundial trouxe consigo provavelmente o cúmulo 
da crise teórica marxista, dado que os proletaria-
dos de todas as nações não se uniram, em vez dis-
so, a classe operária registou uma cooperação com 
a classe do “capital”. Assim, a Escola de Frankfurt 
e os seus intelectuais e filósofos neomarxistas pre-
tendiam entender e explicar o falhanço teórico do 
marxismo, sendo que encontraram e culpabiliza-
ram a Civilização Ocidental, a sua cultura e valores 
como os alicerces que teriam de ser destruídos, 
como fica sugerido em “E hoje Lenin declarou que 
o maior obstáculo para o sucesso do bolchevismo 
na Inglaterra é o facto de o trabalhador inglês fun-
dar as suas ideias na Bíblia1.”  
A dialética marxista focou-se em resumir os acon-
tecimentos através da dicotomia e a luta de clas-
ses, entre a bourgeoisie e o proletariado, entre um 
opressor e um oprimido. Os intelectuais neomar-
xistas entenderam que teriam de estender esta 
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1)   Webster, N. (1920). World Revolution: The Plot Against Civilization. pp.327
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A society that aims for equality 

before liberty, will end up with 

neither equality nor liberty.

2) Orwell, G. (1948). 1984
3) Nozick, R. (1974). Anarchy, State and Utopia
4) Maguire, L. (2010). Domestic Policy Discourse in the US and the UK in the ‘New World Order
5) Free To Choose Network. (2011). Milton Friedman Schools Young Idealist - 2 (Stanford). [video] Available at: https://www.youtube.com/

watch?v=gMLjkt87ICo&feature=emb_title 

dicotomia de forma à sua ideologia ser con-
solidada, através da incorporação de grupos 
identitários, como sexo, etnia, raça, religião, 
nacionalidade, etc., utilizando a Teoria Crítica 
de forma a desconstruir e destabilizar a socie-
dade Ocidental, os seus valores, e reescrever a 
história e as definições sociais, inclusive a cer-
teza epistémica e univocidade de significado, 
como se pode constatar na expressão seguin-
te: “First they steal the words, then they steal 
the meaning.2” 

Woke Culture e Social Justice Warriors

Esta dicotomia pretendia realçar que certos 
grupos identitários eram constantemente 
oprimidos ao longos dos séculos, e que cer-
tos grupos eram opressores e, assim, os in-
fortúnios da sociedade seriam consequência 
das suas ações. Assim, por exemplo, através 
da Woke Culture, os Social Justice Warriors, 
incentivam hoje e promovem o objetivo de 
despertar uma Culpa Coletiva nos grupos con-
siderados opressores pelos neomarxistas. Lo-
gicamente, que tal simplificação da história é 

gritante, assim como a inconsistência filosó-
fica e antropológica destas afirmações, dado 
que existe uma negligência total do individuo, 
das suas características, da sua personalidade 
e da sua diversidade de pensamento. Dito de 
outro modo, a ênfase é colocada na categori-
zação do individuo como uma mera parte de 
um grupo homogéneo, culpabilizando-o pelos 
acontecimentos históricos anteriores e realiza-
dos do «seu grupo opressor».
Indo mais longe, a Woke Culture e os Social 
Justice Warriors  pretendem constantemente 
alertar para a necessidade de garantir a “Igual-
dade” entre os cidadãos e os indivíduos, de 
forma a ser possível uma sociedade igualitária 
e justa. Contudo, esta perspetiva de conceber 
o mundo negligencia os direitos inalienáveis 
e naturais do ser humano, dado que os indiví-
duos, possuindo o direito à liberdade e à procu-
ra de felicidade utilizam-nos de forma distinta 
e, por isso, auferem realidades e resultados di-
ferentes – aceitando-se a diversidade humana 
relativamente à subjetividade de preferências, 
à diversidade de talento, de mérito e de empe-
nho dos indivíduos, o que tem como efeito a 
organização de uma sociedade «desigualmen-
te igualitária3»  , tal como Nozick sugere ao 
afirmar “Some socialists seem to believe that 
people should be numbers in a state compu-
ter. We believe they should be individuals. We 
are all unequal, no one thank heavens is quite 
like anyone else, however much the socialists 
may pretend otherwise. And we believe that 
everyone has the right to be unequal, but to 
us, every human being is equally important.4”  
Aliás, as sociedades e os países que decidiram 
abraçar a ideologia marxista e a propaganda 
da «Igualdade» na perspetiva da Teoria Crítica, 
registaram resultados absolutamente nega-
tivos em todos os capítulos sociais, dado que, 
como Milton Friedman nos alerta, uma socie-
dade que pretende igualdade antes do con-
ceito de liberdade, acabará por terminar com 
ambos direitos, como fica registado nestas 
suas palavras: “A society that aims for equality 
before liberty, will end up with neither equality 
nor liberty.5”   
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6) Maquiavel, N. (2018). O Principe.
7) Kant, I. (1785) Groundwork of the Metaphysic of Morals.
8) Benson, E. (1966). Ezra Taft Benson Warns About Communism.  [video] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=DnBMTgUZaxM 

Da Escola de Frankfurt à Universidade de  
Columbia

Os Estados Unidos adotando uma ideologia to-
lerante e liberal ao longo da sua história, decidiu 
receber de braços abertos os intelectuais neo-
marxistas da Escola de Frackfurt, nos anos 30, tais 
como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich 
Fromm, Wilhelm Reich ou Herburt Marcuse. 
O Departamento de Sociologia da Universidade 
de Columbia recebeu estes intelectuais e ali ti-
veram a oportunidade para consolidar e divulgar 
uma perspetiva neomarxista de sociedade (uma 
sociedade dividida segundo a dicotomia de clas-
ses), com dois grandes propósitos: por um lado, 
a desconstrução e a destruição dos valores da 
Civilização Ocidental (dado que estes foram os 
motivos pelo insucesso da implementação do co-
munismo a nível internacional); por outro, a pro-
pagação da revolução mundial e a consequente 
materialização do comunismo global, finalidade 
última da URSS.
Esta infiltração e subversão dos Estados Unidos 
por pensadores neomarxistas e agentes soviéti-
cos, como descrito pelo antigo agente KGB, Yuri 
Bezmenov, traduziu-se numa guerra silenciosa e 
psicológica, onde a virtú e a paciência foram as 
características nucleares. De facto tratou-se de 
uma guerra silenciosa e psicológica (ainda em 
curso), uma vez que a consolidação da ideologia 
marxista (como qualquer outra) teve de passar 
pela fase de Desmoralização e no seio da qual a 
população teve de estar exposta àquela ideologia 
num quadro temporal de cerca de quinze a vin-
te anos (1 Geração), e com o objetivo de moldar a 
sua perceção da realidade, as suas crenças e os 
seus comportamentos. 
Foi através da Teoria Critica da Escola de Frank-
furt que surgiu o termo Political Correctness, de 
certa forma uma amálgama paradoxal com liga-
ções ao neo-marxismo. Na verdade, e de acordo 
com os defensores desta ideologia, o Political 
Correctness é um mecanismo ao serviço da de-
fesa dos mais desfavorecidos e oprimidos, pese 
embora este mecanismo não ser mais do que 
uma falsa retórica na medida em que procura 
mascarar os seus verdadeiros objetivos através 

da dissimulação e da astúcia6. É então neces-
sário compreender estas retóricas e narrativas 
dos intelectuais daquela escola a um nível mais 
profundo e analítico, através, não daquilo que 
parece ser, mas daquilo que realmente é, perce-
bendo a metafísica dos seus costumes e da sua 
linguagem7, para finalmente se conseguir en-
tender os verdadeiros objetivos e significado das 
suas teorias. 
Posteriormente, cerca de trinta anos mais tar-
de e já em 1966, o antigo Ministro da Agricultura 
de Eisenhower, Ezra Taft Benson alertava para a 
existência de uma conspiração de cariz marxista 
com a intenção de destruir a sociedade Ociden-
tal, e nomeadamente os Estados Unidos, utilizan-
do a máscara do Liberalismo e o Progressismo, e 
como oportunamente ficou registado a partir de 
uma conversa sua com Nikita Khrushchev: «As we 
talked face-to-face, he indicated that my grand-
children would live under Communism. After as-
suring him that I expected to do all in my power 
to assure that his, and all other grandchildren, 
will live under freedom, he arrogantly declared, 
in substance: “You Americans are so gullible. No, 
you won’t accept communism outright. But we’ll 
keep feeding you small doses of socialism until 

If Christianity was the heat 

shield of capitalism, then, to 

capture the West, Marxists must 

first de-Christianize the West.
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9) Adorno, T. (1950). The Authoritarian Personality
10) Adorno, T. (1950). The Authoritarian Personality.
11) Marx, K. (1848). Communist Manifesto. Pp.327
12) Lenin, V. (1979). On Religion. Central Books. pp.14
13) Gottschalk, J. (2020). Shaun King Calls For Destroying Statues Of Jesus, Smashing Stained Glass. The Federalist. Available at: https://thefederalist.

com/2020/06/22/shaun-king-calls-for-destroying-statues-of-jesus-smashing-stained-glass/ 
14) Black Lives Matter (2020). [online] Available at: https://blacklivesmatter.com/what-we-believe/ 
15) TheJohnBirchSociety (2020). BLM Founder Admits Marxist Roots. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=V6av9UhgiQ4 

you finally wake up and find you already have 
communism. We won’t have to fight you; we’ll 
so weaken your economy until you fall like 
overripe fruit into our hands.”8.»      
Após a infiltração de uma boa dose de neo-
marxistas nos Estados Unidos, e a vários níveis, 
Nikita Khrushchev percebeu que o objetivo 
de subversão estava a ser bem-sucedido, algo 
confirmado pelo antigo agente KGB, Yuri Bez-
menov. O objetivo daqueles intelectuais, ao 
utilizarem a Teoria Crítica e o Politicamente 
Correto, era a erradicação dos valores alicer-
ces da sociedade. Estes alicerces passavam 
por valores tais como propriedade privada, 
cristianismo, família, patriotismo, paternidade, 
cultura e costumes que, na ótica neomarxista, 
teriam de ser desconstruídos. Tal como Ador-
no afirmava, e na sua ótica dicotómica social 
opressor-oprimido dominante na sociedade 
ocidental, aqueles valores eram problemas 
patológicos9, como poderemos ver nos teste-
munhos escritos seguintes: “If Christianity was 
the heat shield of capitalism, then, to capture 
the West, Marxists must first de-Christianize 
the West.10”, “Abolition of the family! Even the 
most radical flare up at this infamous propo-
sal of the Communists.11” e “We must combat 
religion - this is the ABC of all materialism, and 
consequently Marxism. (…) Marxism cannot be 
conceived without atheism. We would add 
here that atheism without Marxism is incom-
plete and inconsistent.12”  

Woke Culture, Social Justice Warriors e os 
Black Lives Matter

Compreende-se, assim, que o movimento Bla-
ck Lives Matter (BLM) financiado pelo húngaro 
George Soros, se tenha focado nesta dicoto-
mia neomarxista, e de acordo com a qual os 
Negros tinham sofrido uma opressão secular 
exercida pela “Raça Branca”. E, como se não 
bastasse, tal fenómeno constituiria ainda hoje 
uma evidência plasmada no White Privelege. 
Aliás, desde a sua constituição, os BLM têm 

defendido a destruição de imagens de Jesus 
Cristo por tal ser uma demonstração da White 
Supremacy, como fica aqui registado: “All mu-
rals and stained-glass windows of white Je-
sus, and his European mother, and their whi-
te friends should also come down. They are a 
gross form white supremacy.13” 
Este movimento possui também no seu web-
site o objetivo da destruição da unidade fami-
liar, como defendido nesta conceção, para que 
os indivíduos vejam o Estado como a sua “fa-
mília”: “(…) We disrupt the Western prescribed 
nuclear family structure requirement by su-
pporting each other as extended families and 
villages that collectively care about one ano-
ther.14” Patrisse Cullors, uma das fundadoras 
do movimento, afirmou que os BLM possuem 
uma ideologia baseada no marxismo. “We ac-
tually do have an ideologic frame, myself and 
Alicia in particular are trained organizers, we 
are trained Marxists.15”   
Em suma, esta expressão do que poderíamos 
considerar como «guerra psicológica», num 
sentido neomarxista, pretende a manipulação 
dos indivíduos sobre a sua perceção da realida-
de, através de um processo de desconstrução, 
conforme à Teoria Crítica, um método tam-
bém mais eficiente do que qualquer conflito 
armado já que não recorre ao uso das armas. 
Em seu lugar, usa a «ingenuidade» dos cida-
dãos norte americanos transformando-os em 
idiotas úteis, nas palavras de Lenine.
Hoje, mais do que nunca, os valores marxistas 
conhecem um momento de expansão à esca-
la global. E assim, a defesa cega da dialética e 
da dicotomia neomarxistas é realizada através 
dos grupos identitários. E assim, o afastamen-
to dos cidadãos face à religião, ao capitalismo 
e ao patriotismo, caracterizam sociedades ou-
trora mais tradicionais. E assim, a “Sexual Re-
volution” permitiu a libertação do indivíduo, a 
reavaliação dos divórcios e a mudança da fa-
mília nuclear. 
Enfim, um mundo em rápida, profunda e cres-
cente revolução. 
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Behemoth e Leviatã 
ou a Guerra Civil 
como Dialéctica 
das Utopias

O ensaio «Worlds of Civil War: Globalizing Civil 
War in the Late Twentieth Century1»  de Da-
vid Armitage revisita os principais conflitos 

armados dos três últimos séculos à luz não apenas 
de alguma da filosofia política que foi sendo com-
pilada desde o século XVIII, mas, sobretudo, à luz 
de uma reflexão feita a partir da difícil gestão de 
situações de guerra por organizações internacio-
nais como as Nações Unidas, tanto no contexto 
geral dos anos pós última Grande Guerra, como no 
da situação dos conflitos ditos regionais que se lhe 
seguiram.
O texto abre com citações atribuídas a Napoleão e a 
Voltaire, aparentemente, acerca do mesmo tema: o 
facto de as guerras modernas serem sempre guer-
ras civis, por mais vasto e extranacional que pareça 
o seu território geográfico. Não obstante, partindo 
ambas as visões da mesma demarcação (ou da sua 
ausência), as duas perspetivas abertas remetem 
para as duas diversas teses em confronto, mergu-
lhando as suas raízes numa visão do mundo dinâ-
mica, globalizada, característica de uma moderni-
dade ou de uma contemporaneidade, hoje, cada 

O atual contexto de crise mundial poderá,
 depois de ponderado e refletido, porventura, um dia

 vir a inscrever-se nesta linha de questionamento
 acerca da noção de ‘guerra civil’ globalizante.

vez mais reconhecível. Uma perspectiva parece ra-
dicar numa visão ´revolucionária’ e messiânica de 
um mundo ou de uma Europa sem fronteiras, que 
está aí para ser colhida ou ‘libertada’, mas também 
militarmente ocupada por esse ímpeto libertador; 
a outra parece identificar-se com uma visão hu-
manista internacionalista, que alarga o conceito da 
existência de uma irmandade humana a toda a Eu-
ropa e talvez, até, para além dela. Trata-se, nos dois 
casos, da ideia de ‘aldeia global’ a que corresponde 
o paradoxo: o mundo torna-se cada vez mais ‘pe-
queno’ na direta proporção em que a comunicação 
se expande e se globaliza, esbatendo todas as fron-
teiras entre os povos, mas globalizando também 
a escala dos conflitos possíveis. O ensaio que nos 
ocupa, prenhe de actualidade, problematiza a par-
tir da questão clássica: há guerras justas? Por que 
razão elas são travadas? Lutar pela paz pode justifi-
car as guerras? Esta questão, tripla, desdobra-se em 
muitas outras questões e paradoxos que se tornam, 
particularmente, agudos e de difícil resposta ou re-
solução, quando equacionados a partir da situação 
mais radical de conflito: a guerra civil.
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1) Respectivo a The Max Weber Programme, European University Institute, May 21, 2015, drawn from David Armitage, Civil War: A History in Ideas (forthcoming, 
New York: Alfred A. Knopf, 2016).
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Os conflitos transnacionais, 

como a evolução da I Grande 

Guerra, até à Guerra Fria, bem 

como a atual ‘Guerra Global ao Terror’, 

também podem ser interpretadas 

como guerras civis que se 

foram estendendo a uma escala 

continental e global, trazendo, 

de novo, durante os anos 60 e 70, a 

‘guerra civil’ para o centro 

da reflexão histórica e política

A globalização da guerra civil

Desde a segunda metade do século XX que 
se multiplicou a globalização da guerra civil, 
sob três formas que o autor do ensaio enun-
cia desta forma: as guerras civis estão, atual-
mente, sujeitas à jurisdição de instituições in-
ternacionais, em particular desde a IIª Guerra 
Mundial e sob a alçada de leis humanitárias 
internacionais. Não obstante esta perspetiva 
tem sido modificada a partir dos processos de 
descolonização e de outros conflitos internos 
nos anos 90; as guerras civis globalizaram-se e 
espalharam-se pelo mundo – até na Europa –, 
rivalizando em escala de violência com as 
guerras entre diferentes Estados; finalmente, 
no século XXI, as guerras civis, a partir da noção 
de ‘comunidades’ onde elas ocorrem, parecem 
ter-se expandido desde a noção de guerra civil 
europeia até à de várias noções de guerra ci-
vil global. As guerras internas foram assumin-
do contornos internacionais, à medida que as 
superpotências nelas jogavam a sua influên-
cia e interferência. Os conflitos transnacionais, 
como a evolução da I Grande Guerra, até à 
Guerra Fria, bem como a atual ‘Guerra Global 
ao Terror’, também podem ser interpretadas 
como guerras civis que se foram estendendo a 
uma escala continental e global, trazendo, de 
novo, durante os anos 60 e 70, a ‘guerra civil’ 
para o centro da reflexão histórica e política. 
Estas atualizações contemporâneas da noção 
de ‘guerra civil’ devem ser rastreadas e repen-
sadas, segundo o autor, na esteira de Hannah 
Arendt, desde as antigas Roma e Grécia.
Por outro lado, ainda, traçar a evolução, o avan-
ço e o retrocesso de princípios e leis interna-
cionais humanitárias, tais como o Artigo 3.º da 
Convenção de Genebra, afigura-se como fun-
damental para seguir, durante os dois últimos 
séculos, o modo de manifestação das guerras 
civis, em particular nos casos dos ‘conflitos colo-
niais’ ou dos ‘conflitos religiosos’, entre outros. A 
tentativa de distinção entre aquilo que se pode 
considerar como um conflito internacional (en-
tre duas comunidades soberanas) e um conflito 
interno (uma sublevação, um motim, sem esca-
la internacional), distinção historicamente re-
clamada por antigas potências coloniais como 
Inglaterra e Portugal, no sentido da defesa de 
um princípio de não interferência nas sua de-
cisões e territórios enquanto nações soberanas, 
não obstante, foi-se esbatendo perante a noção 
de guerra civil e a sua própria dinâmica, flexibi-
lidade e tendência para a escalada globalizante.

Nos anos 90, a Guerra da Jugoslávia trouxe, 
de novo, as questões étnicas, religiosas e ra-
ciais para a ordem do dia, juntamente com a 
noção de guerra civil, circunstância que veio a 
provocar controvérsia, quando submetida ao 
juízo do Tribunal Criminal Internacional, atua-
lizando estas tensões a interrogação acerca da 
necessidade de se estender as proteções hu-
manitárias e civilizacionais, aplicáveis no con-
texto de guerras internacionais, às circunstân-
cias dramáticas das guerras civis. Contudo, a 
recente Guerra da Síria – como anteriormente 
a do Iraque – veio demonstrar que a diferença 
entre ‘rebelião’ e guerra civil podia continuar 
a ser esgrimida, não só dentro da Síria, como 
fora dela, entre as grandes potências, tendo 
de, finalmente, ser nomeada como um confli-
to armado não-internacional para que a Cruz 
Vermelha pudesse justificar uma intervenção 
humanitária.

Um marco teórico a partir de 1960

Para Armitage, o estudo da noção de ‘guerra 
civil’ só começou, verdadeiramente, a interes-
sar às ciências sociais, em particular na Améri-
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ca, a partir dos anos 60, com as obras de Ecks-
tein, no contexto dos conflitos suscitados pela 
Guerra Fria e pelas guerras de descolonização. 
Estes conflitos foram, então, elencados sob a 
noção de ‘guerra interna’ onde cabiam uma 
multiplicidade de conflitos desde as guerras 
de guerrilha, as insurreições, as guerras civis, os 
golpes, até às revoluções. A discussão – e a con-
fusão, segundo Armitage - acerca desta ques-
tão, que se estendeu, pelo menos, durante 10 
anos, orbitou em torno das noções de ‘guerra 
civil’, ‘guerra interna’, ‘guerra revolucionária’, ou 
mesmo ‘guerra de ‘Secessão’, trazendo para o 
cerne da disputa a passada Guerra da Secessão 
Americana e a, então atual, Guerra do Vietna-
me. O concomitante ambiente político da luta 
pelos Direitos Civis que se vivia, ao tempo, na 
América agudizou e politizou a discussão e as 
polémicas. Neste contexto inscreve Armitage 
as reflexões de Rawls, no seguimento das de 
Mill, não tanto em A Theory of Justice de 1971, 
mas nas conferências proferidas por Rawls em 
Harvard, em 1969, dedicadas ao tema ‘Proble-
mas Morais: Nações em Guerra’. Aí, estimulado 
pelas questões que estavam na ordem do dia 
entre estudantes e professores universitários, 
a saber, ‘a ética da guerra’ e ‘a desobediência 
civil’, claramente relacionadas com os Direitos 
Civis e, sobretudo, com a Guerra do Vietname, 
Rawls debateu as noções de ‘guerra justa’ e da 
‘justiça das ações numa guerra’. Rawls elencou 
uma tipologia para nove géneros de guerra,  a 
saber: guerras entre estados; guerras civis (de 
justiça social, tanto entre estados como dentro 
de uma sociedade, como no caso da Revolu-
ção Francesa); guerras de secessão de mino-
rias (regionais), como a Guerra Civil America-
na; guerras coloniais de secessão de impérios, 
como a guerra da Argélia ou a Revolução Ame-
ricana; guerras de intervenção humanitária; 
guerras de unificação nacional, como a Guerra 
das Rosas ou dos Tudor; guerras de conquista 
imperial, como as de Roma; guerras religiosas, 
como as Cruzadas; guerras de libertação na-
cional, como as guerras de guerrilha. Para Ar-
mitage, destas considerações se podem con-
cluir duas coisas: sendo a primeira que, para 
Rawls, as guerras civis só podem ser conside-
radas justas se tiverem como objetivo atingir 
a ‘justiça social’ através de reformas que visem 
o ‘bem-estar’ de todos ou da sociedade em 
geral, podendo o mesmo raciocínio aplicar-se 
a guerras de secessão, mesmo que estas te-
nham como objetivo libertar uma minoria ou 
um povo colonizado da opressão; e a segun-

da, que se deve separar, sempre, as guerras ci-
vis, tanto das ‘guerras de libertação nacional’ , 
como das ‘guerras de guerrilha’. Para Armitage, 
as distinções de Rawls estavam mais certas do 
que os exemplos com que, ao tempo, as ilus-
trou. Não obstante, Armitage sublinha como, 
nas reflexões de Rawls, a noção de ‘guerra civil’ 
pode ser operativa na demarcação do campo 
de ação da intervenção humanitária e na dilu-
cidação das diferenças entre várias formas de 
libertação nacional e de revolução.
Para Armitage, as conferências de Foucault de 
1973, sob o tópico de ‘La Société Punitive’, no 
contexto da sua reflexão acerca dos regimes 
de poder modernos, proferidas no Collège de 
France, propõem que a noção de ‘guerra civil’ 
saia das margens ou da periferia da análise 
histórica, política e filosófica, para o seu cen-
tro, porque a ‘guerra civil’ seria a própria matriz 
de todas as lutas pelo poder. A argumenta-
ção de Foucault assentaria em três questões 
essenciais: em primeiro lugar, a ‘guerra civil’ 
seria o oposto da noção de Hobbes da ‘guerra 
de todos contra todos’, nada tendo a ver com 
um ‘estado de natureza’; em segundo lugar, a 
‘guerra civil’ não seria a antítese do poder ou 
a sua dissolução, pois a ‘política’ seria a pros-
secução da ‘guerra civil’ por outros meios; em 
terceiro lugar, a ‘guerra civil’ não teria desapa-
recido gradualmente da Europa com a passa-
gem do início da Idade Moderna para a moder-
nidade atual, muito pelo contrário, a uma era 
de guerras civis não teria sucedido uma era de 
revoluções, pois a principal característica das 
‘sociedades disciplinadoras’ seria, justamente, 
a ‘guerra civil’ contínua sobre cada indivíduo 
com vista à sua ‘formatação’ societária.
Armitage refere tentativas de inventariação, 
sistematização e de catalogação mais histo-
ricistas, entre as quais o War Project da Uni-
versity of Michigan (sensivelmente a partir da 
segunda metade de século passado), privile-
giando uma abordagem mais quantitativa do 
que qualitativa, no seu trabalho de compilação 
dos conflitos a partir das datas de 1815/1816, até 
à atualidade, depararam com múltiplas dificul-
dades e polémicas, pois por mais generalista 
que fosse a noção ou a definição de ‘guerra 
civil’ adotada, a menção de muitos conflitos 
acabaria por ficar fora deste projeto. O ponto 
crucial parece ser justamente esse: o conceito 
de ‘guerra civil’ é difícil de definir, pois é difícil 
de delimitar. Ele é composto por duas partes: a 
noção de civitas e a noção de guerra, por essa 
razão a sua história começa em Roma. Se, na 
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nossa contemporaneidade, a atribuição da eti-
queta ‘guerra civil’ pode ser uma questão políti-
ca e ideológica, os ‘limites’ para a atribuição des-
ta etiqueta são tanto mais vastos, quanto a ideia 
de ‘guerra civil’ corresponde a uma metáfora que 
tem um potencial de expansão que se prende 
com esta origem histórica, mítica e metafórica, 
que radica na civitas romana: a sua origem e fun-
damentos, a sua evolução, a república, o império, 
a queda do império e nas suas estruturas prime-
vas e conflituais- a família, a cidadania.
Depois da queda de Roma a noção de ‘guerra ci-
vil’ estendeu-se para além destas estruturas. No 
século XVI, a Cristandade Europeia pode ser des-
crita, nas palavras de Armitage, como um campo 
de batalha de guerras civis religiosas entre católi-
cos e protestantes; no século XVIII, discorre, ainda, 
Armitage, pensadores pacifistas como Rousseau 
ou Fénélon lamentavam que as guerras entre os 
europeus se assemelhassem a guerras civis den-

tro de uma mesma civilização ou assinalavam, 
como Burke, a semelhança entre o sisma religioso 
protestante e o cisma político aportado pela revo-
lução francesa. Salvemini, em 1914, e Keynes, em 
1919, referiram-se àqueles anos como sendo, o pri-
meiro, o de uma ‘guerra civil global’ e, o segundo, 
o de uma ‘guerra civil europeia’, ambas igualmen-
te destruidoras, atestando, a marcação dessas da-
tas, o reconhecimento de uma continuidade en-
tre as duas Grandes Guerras como algo percetível 
tanto para liberais, como para marxistas.

A noção globalizada e globalizante de ‘guerra 
civil’

Na verdade, à medida que nos aproximamos da 
contemporaneidade, parecem, por vezes, coin-
cidir numa mesma noção globalizada e globali-
zante de ‘guerra civil’, tanto as interpretações his-
tóricas, como as políticas ou ideológicas. Assim, 
historiadores ideologicamente conotados com a 
direita, como Nolte, referiram-se ao período entre 
1914 e 1945 como uma ‘Guerra Civil Europeia’, no 
seio de uma mesma comunidade, entre as forças 
opostas do fascismo e do bolchevismo, e o presi-
dente Kennedy referiu-se à Guerra Fria como uma 
‘Guerra Civil Global’ que dividiu e atormentou a 
humanidade. O conceito de uma ‘Guerra Civil Glo-
bal’ foi mais recentemente referido no contexto 
da globalização de uma luta interna que tem di-
vidido, no Islão, sunitas e xiitas, extravasando todo 
o tipo de fronteiras e projetando-se a uma escala 
mundial. Neste sentido o terrorismo parece assu-
mir uma dimensão metafórica, fazendo apelo a 
um ‘estado de natureza’, no sentido de Hobbes, 
de ‘uma guerra de todos contra todos’, sem qual-
quer limite ou regra, indo aquém e além de todas 
as formas de guerra convencional, sem limites 
internos ou externos, ou fronteiras inter ou intra 
estados. Nesta linha, como não sublinhar as per-
turbantes perspetivas de Hardt e de Negri, quan-
do chamam a atenção para o facto de o nosso 
mundo contemporâneo se caracterizar por uma 
constante ‘guerra civil global’, onde a constante 
ameaça da violência suspende, de facto, a demo-
cracia, conduzindo, inexoravelmente a estados de 
exceção e de emergência? A imensa atualidade e 
oportunidade da reflexão de Armitage afigura-se 
evidente e não apenas no contexto do terrorismo 
transnacional, no seu derrubar de fronteiras geo-
gráficas, políticas, sociais, ideológicas, religiosas. 
O atual contexto de crise mundial poderá, depois 
de ponderado e refletido, porventura, um dia vir a 
inscrever-se nesta linha de questionamento acer-
ca da noção de ‘guerra civil’ globalizante.

Para Armitage, o estudo da noção 

de ‘guerra civil’ só começou, 

verdadeiramente, a interessar 

às ciências sociais, em particular 

na América, a partir dos anos 60, 

com as obras de Eckstein, 

no contexto dos conflitos 

suscitados pela Guerra Fria e pelas 

guerras de descolonização.
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Soshana Zuboff 
e o outro aspecto 
da tecnologia 

O Livro de Soshana Zuboff A idade do Capita-
lismo de Vigilância—A luta por um futuro 
humano na nova fronteira do Poder, tradu-

zido em Português por Luís Filipe Silva e Miguel 
Serras Pereira, e editado pela Relógio d’água, é de 
2019 e foi saudado pelo New York Times, um jornal 
liberal, como o novo “O Capital” do Séc. XXI. Zubo-
ff, Professora de Harvard, foi sucessivamente apre-
sentada como filósofa (sua licenciatura), psicóloga 
(seu Mestrado, e experiência profissional) e autori-
dade em Gestão no novo mundo tecnológico, cha-
mado Revolução Industrial 4.0, ou Revolução Digi-
tal, entre outras frases feitas. 
O facto de ter sido saudada, no Séc. XXI, como a 
autora dum clone da Bíblia do Marxismo do Séc. 
XX, colocou-a no duplo paradoxo do Marxismo: o 
Marxismo pretendia-se uma Teoria da Realidade 
(os filósofos passavam a transformar o Mundo, em 
vez de o interpretar) e este mapa da inevitável evo-
lução do Capitalismo para a sua autodestruição e 
superação, foi adoptado como doutrina oficial em 
países que não tinham ainda chegado à Revolução 
industrial, como a China ou, em parte, a Rússia. Em 
que consistem estes paradoxos? Teorias como a de 
Marx são algo que não são no que delas aparece, e 

Zuboff deixa um marco moral que poderá vir a criar
 categorias jurídicas na perseguição criminal a empresas

 que violaram princípios longamente estabelecidos
 na esfera de vida privada, com novos meios.

que aparecem em algo que não são, o que dá lugar 
a umas especulações sobre a Magia, embora seja 
algo bem ocidental, desde o tempo de Heraclito. 
Portanto, os elogios a Soshana Zuboff tinham mui-
to de má-consciência ou de sarcasmo. 
Felizmente que esta Mulher, de enorme valor e ho-
nestidade, prosseguiu o seu trabalho mais modes-
tamente do que a queriam consumir na festa da 
“Liberdade”.
 Zuboff é marxista, na medida em que utiliza o con-
ceito de mais-valia, numa nova forma, ou seja, os 
capitalistas passam a acumular um Excedente de 
conhecimento sobre as pessoas (cada um de nós 
que digitamos), como os antigos industriais acu-
mulavam um benefício da força de trabalho, explo-
rada para além do que era necessário para a Força 
de Trabalho se reproduzir, já somada ao lucro, e 
descontada dos impostos. Extraíam uma Mais-va-
lia, graças à exploração do homem pelo homem, 
fazendo dele, segundo Marx, um comportamento 
compulsivo de bombar esse bem, não de troca, 
mas de criação de ainda mais capital, a que se cha-
mou – e bem – capitalismo, o qual, como todos os 
exageros, constitui uma preocupação para a Civi-
lização. Em vez da mais-valia, há agora um fundo 
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de conhecimento sobre a psicologia íntima 
de biliões de pessoas que está acumulado em 
máquinas de alto valor e eficiência tecnológico 
e eficácia que nos foi roubada, na ausência de 
regulamentação, e com a colaboração dos Po-
deres instituídos. Neste sentido, Zuboff é uma 
marxista. 
Já quanto à inevitável autodestruição do capi-
talismo, Zuboff não vai tão longe. Ela critica so-
bretudo a “golpada” do Poder sobre bilhões de 
pessoas, a subida ao Poder de grandes empre-
sas (nomeia a Google, a Amazon, o Facebook, 
a Apple e a Microsoft – GAFAM) que nos gover-
nam, sem nunca terem sido eleitas democra-
ticamente. Elas governam-nos há mais tempo 
do que pensamos e dá até um exemplo des-
concertante sobre quem nos pretende, com 
males passageiros, distrair de um mal profun-
do feito à Humanidade: dá o exemplo de Ste-
ve Bannon e a sua Cambridge Analytica que 
teria obtido os dados de cerca de 80 milhões 
de consumidores do Facebook, conseguindo 
que a campanha de Trump os manipulasse 
e ganhasse as eleições mas acrescenta outro, 
maior. Diz que Eric Schmidt, CEO da Google, 
e depois conselheiro de Obama, teria passado 
aos seus diretores de campanha, os dados de 
cerca de 260 milhões dos seus usuários, antes 
de Obama ser eleito Presidente. 

As notícias sobre Soshana Zuboff, colunista de 
várias publicações dedicadas à tecnologia e do 
Frankfurter Allegemeine Zeitung, na Europa, 
tendem a ser o aproveitamento da sua sabe-
doria, como um novo produto, em que – depois 
do que ela disse – desconfiamos do que se diz 
dela, mas, tudo misturado ficamos moldáveis 
à notícia. Por exemplo, a Wikipédia – e nisso 
não é diferente das crónicas certificadas sobre 
o que se produz intelectualmente na Literatu-
ra cinzenta – salienta os conceitos que ela in-
ventou: como poder instrumentalitário (novo 
totalitarismo), tomada das pessoas, por parte 
do Poder (golpe de Estado antidemocrático), 
“golpe epistémico” (declaração do direito de 
propriedade sobre os nossos dados e controlo 
de sistemas de autoridade com base nisso) ou 
“golpe de Estado, vindo de cima”. Mas a Wikipé-
dia, que vende um produto em franquia, e que 
aparenta ser sabedoria, pelos vistos tem mais 
êxito nas vendas quando o embrulha numa 
aura de “rebeldia”, “revolução”, “resistência”, 
algo que, como o demonstrou, a seu tempo, o 
sanguinário comandante-em-chefe Lenine, no 
seu livro “Esquerdismo, doença infantil do Co-
munismo”, se torna o primeiro amigo a abater 
num projeto de Ditadura do Proletariado. 
Ao contrário do produto Wikipédia, Sosha-
na Zuboff também criou conceitos positivos 
como os de “Santuário” (uma esfera intocável 
da nossa privacidade, onde a Pessoa tem de 
se reinventar, com base nas energias da Civili-
zação, depois do assalto gigantesco feito pelo 
consórcio GAFAM e que isso vai muito para 
além da proteção inútil dos nossos dados, a 
qual já não adiantaria nada). Neste ponto, en-
tra em cena a preparação filosófica e psicoló-
gica de Zuboff, que foi aluna, sempre em opo-
sição, de Frederick Burrhus Skinner, o pai do 
behaviorismo moderno norteamericano e de-
fensor, na sua utopia Walden II, do direito, e do 
dever, da sociedade manipular as mentes das 
pessoas (o condicionamento), algo que vemos 
no Mercado, há várias décadas. 
Zuboff recorre às forças civilizacionais da Cul-
tura ocidental, não para “resistir”, “revolucio-
nar” mas para construir algo que as socieda-
des capitalistas, afivelando o descaramento 
mais inaudito na História, a seguir à barbárie 
da colonização, dizem ser sagrado: a consciên-
cia individual. Ora isso faz-se cortando a nossa 
ligação à tecnologia digital? Zuboff não nos 
diz isso. O que ela defende é um contragolpe 
democrático contra o GAFAM, enquanto estas 
empresas não nos programarem até a nossa 
“rebeldia” ou a nossa diversidade, ao modo dos 

O que ela defende é um contragolpe 

democrático contra o GAFAM, 

enquanto estas empresas 

não nos programarem até a nossa 

“rebeldia” ou a nossa diversidade, 

ao modo dos que faturam com as 

a efígie de Che Guevara nos mais 

diversos produtos de consumo.
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que faturam com as a efígie de Che Guevara nos 
mais diversos produtos de consumo. A cruzada 
de Zuboff é mesmo contra as empresas que – a 
avaliar pelo seu livro – já não estariam na fase de 
controlo ou regulação, mas teriam entrado na do 
julgamento e da perseguição a criminosos., 
Com isto tudo pode-se comparar as obras de Zu-
boff às do Economista e Historiador Thomas Piket-
ty. Os livros de Piketty são muito mais contunden-
tes na denúncia do Capitalismo ocidental do que a 
cruzada de Zuboff. Ora Piketty não é um marxista 
mas um social-democrata moderado, e, enquanto 
Zuboff é apenas um defensora do Estado demo-
crático liberal que conhece os aspectos particula-
res da apropriação e roubo operado pela chamada 
Revolução digital, nenhum deles defende os pres-
supostos revolucionários de Marx, muito menos os 
de Lenine ou de Mao Zedong. Infelizmente, face à 
apropriação dum mercado com mãos bem visíveis, 
como diria Joseph Stiglitz, Zuboff deixa um marco 
moral que poderá vir a criar categorias jurídicas 

na perseguição criminal a empresas que violaram 
princípios longamente estabelecidos na esfera de 
vida privada, com novos meios. 
O problema é que um princípio da Lei penal é o 
de que esta não se aplica retroativamente, por-
que se não, a Lei Penal deixaria de ter um caráter 
excecional. Mas, infelizmente, aquilo que o Direi-
to penal não repara, tenta-o reparar a Guerra e o 
mal-estar que o Assalto digital operou, para além 
dos seus benefícios económicos e poderá vir a 
criar um ambiente semelhante ao da Energia nu-
clear. Andrzej Zybertowicz, um Sociólogo de gran-
de importância na Polónia, que vem também do 
marxismo, defende que se faça uma Moratória so-
bre a Revolução digital, como se fez coma Energia 

nuclear, ensaios e armamentos atómicos. Sosha-
na Zuboff não pertence à tradição evangélica nor-
te-americana e o que nos diz dá-nos a ideia que 
já fomos todos largamente roubados e abusados, 
não há nada a fazer. Mas existe ainda uma espe-
rança larga de não deixar que o GAFAM se torne o 
novo déspota mundial. 
Se Soshana Zuboff, que agora deixou o serviço do-
cente em Harvard e faz jornalismo, verá cada vez 
mais coartada a sua possibilidade de dizer o que 
tem a dizer, sem ser narrada, apropriada ou mani-
pulada, isso é algo que a energia atómica digital 
terá em mãos. Com o que ela diz, há uma nova 
divisão de trabalho baseada no Conhecimento 
e já não interessa quem decida quem conhece, 
mas quem decide quem são esses decisores. 
Pergunta-se então: serão as próprias máquinas, 
como reza uma utopia que esconde um desejo 
pagão ou até satanista, de se entregar a um po-
der irresistível? Houve algo que Marx e Engels se 
esqueceram. Muitos filósofos não transformaram 
o Mundo, mas limitaram-se a interpretá-lo porque 
o Mundo se tornara algo estranho ou invasivo. E, 
então tratar do Mundo era tratar de uma doença e 
os filósofos eram os médicos. Ora uma sociedade 
que, em nome da eficácia económica, ou do de-
senvolvimento ou do Bem-Estar, defende o roubo 
e a vigilância de bilhões de seres humanos, põe-
-nos em frente uma pandemia e, como outras, 
tem de ser debelada, isolada e evitado o contágio. 
Há fases de guerra na civilização humana e há fa-
ses de peste. Há que encará-las, não existe outra 
alternativa.

Ora uma sociedade que, em nome 

da eficácia económica, ou do 

desenvolvimento ou do 

Bem-Estar, defende o roubo e 

a vigilância de bilhões de seres 

humanos, põe-nos em frente 

uma pandemia e, como outras, 

tem de ser debelada, isolada 

e evitado o contágio.

o que nos diz dá-nos a ideia que já 

fomos todos largamente roubados 

e abusados, não há nada a fazer. 

Mas existe ainda uma esperança 

larga de não deixar que o GAFAM 

se torne o novo déspota mundial. 
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Preparedness 
para a Paz

Uma reflexão sobre as lições das recentes cri-
ses pandémica, climática e guerras para pre-
parar a segurança, e restaurar a Paz.

Estratégia de Prontidão

O estado de prontidão que nos sugere a estraté-
gia de preparedness2 absorve as experiências de 
aprendizagem, requer pensamento estratégico, a 
qualificação dos envolvidos e dominante logística, 
de comunicação fluida e linha de comando firme.
As operações para a Paz, são assim, em tudo seme-
lhante aos sistemas de gestão das organizações: 
um modelo de governance3 claro, que comunica 
eficazmente o fluxo de decisão, baseado em pro-
cessos e procedimentos que norteiam a ação, para 
concretizar resultados.

O estado de prontidão que nos sugere 
a estratégia de preparedness1 absorve 

as experiências de aprendizagem, 
requer pensamento estratégico, 

a qualificação dos envolvidos e dominante logística, 
de comunicação fluida e linha de comando firme.

Quando o propósito é proteger comunidades, a 
habilidade dos governantes e das instituições será 
implicada na antecipação e na resposta em situa-
ção de emergência, sendo o desempenho medido 
em fatores que reduzem o risco e criam resiliência.
No âmbito das políticas de redução do risco de ca-
tástrofe, decorrentes de contextos pandémicos, de 
conflito armado ou de eventos climáticos, importa 
criar os mecanismos de prevenção, alerta e respos-
ta nas comunidades, que por mais competência, 
criam maior resiliência.

Redução do Risco 

Quando em 2015, na Conferência Mundial das Na-
ções Unidas, foi adotada a Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015–20304 procurava-se a 
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1) Preparedness – a state of readiness.
2) Preparedness – a state of readiness.
3) Governance - https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/eu-governance.html 
4) Sendai - https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2157 
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As operações para a Paz, são assim, 

em tudo semelhante aos sistemas 

de gestão das organizações: um 

modelo de governance  claro, que 

comunica eficazmente o fluxo de 

decisão, baseado em processos e 

procedimentos que norteiam a ação, 

para concretizar resultados.

5) EFDRR - https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=forum-europeu-para-a-reducao-de-risco-de-catastrofes-reconhece-
urgencia-crucial-de-enfrentar-riscos-climaticos 

6) ENPCP aprovada pela RCM nº 112/2021 - https://files.dre.pt/1s/2021/08/15500/0013300156.pdf 
7) C40 - https://www.c40.org/about-c40/ 
8) Green Deal - https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/green-deal/ 
9) https://eurocities.eu/latest/the-100-climate-neutral-and-smart-cities-by-2030/ 
10) ODS - https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/ 
11) ISO – international organization for standardization
12) ESG - Environmental, Social and Corporate Governance

colaboração entre os vários países na partilha 
de boas práticas para o reforço da resiliência 
face a desastres que ameaçam as vidas huma-
nas, provocam crises económicas e compro-
metem o desenvolvimento sustentável, com 
metas estabelecidas para 2030.
Em 2021, a UNDRR – United Nations Office for 
Disaster Risk Reduction publica o roteiro EF-
DRR 2021-2030 – European Forum for Disaster 
Risk Reduction5, com o intuito de analisar os 
riscos sistémicos emergentes para uma gover-
nance colaborativa nos processos de decisão, 
dando suporte a investimentos para preparar 
a capacidade de resposta e recuperação resi-
liente, às preocupações essencialmente rela-
cionadas com os acidentes industriais e tec-
nológicos e alterações climáticas em função 
da experiência pandémica, realçando o papel 
indispensável da ciência e tecnologia.
A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil 
Preventiva 2030 (ENPCP)6 vai ao encontro da 
concretização das metas Sendai em Portugal, 
através da concretização de 136 objetivos.

Comunidades Resilientes

Por toda a Europa as cidades debatem políti-
cas de prevenção e estruturas de resposta às 
crises climáticas para a proteção das comu-
nidades, cidades e ambiente natural, como é 
exemplo o C40 Cities7 cujo recurso à ciência se 
norteia em cinco princípios de liderança.
O investimento em transição climática na Eu-
ropa representa no período 2021-2027, cerca 
de 30% do total do financiamento, para atingir 
as metas do pacto ecológico europeu8, consti-
tuindo uma oportunidade única, para que as 
cidades e empresas canalizem os orçamentos 
para processos e infraestruturas verdes, inteli-
gentes e inovadores, mobilizados por sofistica-
das formas de aceder a capital verde e dinami-
zadores de competências verdes no mercado 
de trabalho.
Na dinâmica das cidades neutras e inteligen-
tes9 ativam-se volumes financeiros significati-
vos para os desafios da requalificação urbana 
como energia limpa e renovável, edifícios car-
bono zero, mobilidade e transporte público e 
gestão eficiente da água e recursos naturais, 
valorização dos resíduos, economia circular, 
em paralelo com medidas que promovem co-
munidades saudáveis, seguras e economica-
mente sustentáveis.
Sendo que nas cidades se concentra 75% da po-
pulação e 70% das emissões CO2, importa que 
globalmente se mobilizem para a neutralidade, 
garantindo a atratividade dos investimentos e 
a qualidade de vida dos que lá habitam e vi-
sitam, estando em curso inúmeras iniciativas 
de adoção de referenciais de prática alinhados 
com os Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável UN10, como sejam a ISO11 37100 – cidades 
e comunidades sustentáveis,  ISO/TS 14092 
– adaptação às alterações climáticas para go-
vernos locais e comunidades e a politica ESG12 
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13) EU Strategic Compass - https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-
in-the-next-decade/ 

14) EU Defense Fund - https://eda.europa.eu/what-we-do/EU-defence-initiatives/european-defence-fund-(edf) 
15) European Peace Facility - https://www.eeas.europa.eu/eeas/questions-answers-european-peace-facility_en 
16) https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/system/files/2022-02/dg_echo_guidance_note_-_disaster_preparedness_en.pdf

Na complexidade das diversas 

ameaças à segurança 

dos europeus surge o Compasso 

Estratégico  que visa consolidar 

a política de defesa e segurança 

dos Estados Membros e debater 

a atuação na gestão de crises, 

capacidades de defesa, 

resiliência e parcerias, 

alocando o Fundo Europeu de 

Defesa  ao potencial 

da soberania tecnológica 

europeia, em resultado 

de sinergias entre as indústrias 

civil, militar e espacial.

que promove os diferenciadores de governance, 
ambientais e sociais para um modelo económico 
de baixo carbono, inclusivo, com criação de em-
prego, riqueza e bem estar.

A Era da Insegurança

Na complexidade das diversas ameaças à segu-
rança dos europeus surge o Compasso Estratégi-
co13 que visa consolidar a política de defesa e se-
gurança (finalidade, atuação e meios) dos Estados 
Membros e debater a atuação na gestão de cri-
ses, capacidades de defesa (exército e missões co-
muns, ciberdefesa), resiliência e parcerias (NATO 
e UN), alocando o Fundo Europeu de Defesa14 ao 
potencial da soberania tecnológica europeia, em 
resultado de sinergias entre as indústrias civil, mi-
litar e espacial.
Adicionalmente, o fundo suplementar de 5B€ do 
European Peace Facility15, surge para efeitos de 
prevenção de conflitos, preservar a paz e reforçar 
a segurança internacional dos cidadãos europeus 
e respetivos parceiros, materializando-se em for-
mação, equipamento e infraestruturas de rápida 
intervenção e assistência em emergência.

Plano de Ação

A Guidance Note para o Disaster Preparedness16  
da DG ECHO propõe quadro fases de intervenção: 
prevenção (minimização do risco), nível de pron-
tidão, resposta e recuperação. Na preparação e 
desenvolvimento de capacidades, destaca-se um 
conjunto de ações imprescindíveis como o recurso 
a um sistema de alerta; iniciativas antecipatórias 
(planeamento, procedimentos, evacuação); logís-
tica (rede viária, aeroportos, portos, energia, tele-
comunicações), reforço da capacidade operacional 
e formação das equipas com recurso a parcerias; 
proteção social face a condições de pobreza e vul-
nerabilidade social; acesso a liquidez imediata para 
fazer frente às necessidades da assistência huma-
nitária; instrumentos políticos e administrativos 
que assegurem o funcionamento das operações e 
legitimidade de atuação institucional; sistema de 

informação, dados e tecnologia de suporte; plano 
de contingência regulador das decisões e inter-
venção; sensibilização e informação para promo-
ver a cultura de segurança da população.
Nas últimas décadas, as crises humanitárias au-
mentaram de complexidade e imprevisibilidade, 
implicando o ajustamento de práticas para garan-
tir níveis de prontidão ágeis que salvem vidas e 
reduzam o sofrimento humano dos afetados.
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17) https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/european-commissioner-lenarcic-underlines-importance-disaster-
prevention-and-preparedness-2022-05-25_en 

Nesta medida, cumpre dotar as instituições de 
recursos, conhecimento, competências para 
preparar a resposta a todos os tipos de emergên-
cia e envolver a população através de programas 
de redução de risco de catástrofe, baseados nos 
recursos das comunidades, preparando-se, em 
simultâneo, a retoma sustentável.
Contextos específicos que advém de altera-
ções climáticas (incêndios, inundações, fura-
cões), de uma acelerada urbanização, pres-
sionante nas infraestruturas das cidades e 
vulnerabilidades sociais ou de situações de 
conflito e violência que requererem evacua-
ção da população e autoproteção às equipas 
de ajuda humanitária, devem assumir especial 
enfoque nos planos de contingência.
Adicionalmente, uma intervenção de emer-
gência atenta às vulnerabilidades setoriais, 
como educação, segurança alimentar e nutri-
ção, saúde, água, higiene e saneamento, bem 
como no acesso a abrigo e proteção, implicará 
respostas especificas na estratégia de pronti-
dão em contexto de crise. 

Prontidão Ágil

O desafio na preparação de níveis de prontidão 
passará, entre outras estratégias, pela preven-
ção face aos riscos, formação de competências 
para a intervenção local por parte dos profis-
sionais e autoproteção pelas comunidades, 
mediante uma estrutura coordenada e lidera-
da institucionalmente.
À semelhança dos restantes países europeus, 
em que a cultura de segurança se sobrepõe 
como um dos principais fatores da política da 
união, mobilizador de fundos europeus para 
o investimento em preparedness and reco-
very17, a necessidade de uma intervenção em 
Portugal é emergente. Assumindo-se as lições 
da recente crise pandémica, seria de relevar o 
papel da infraestrutura militar na preparação 
da estratégia e estrutura logística de suporte 
às operações de emergência e redução do ris-
co de catástrofe, com recurso ao potencial tec-

nológico em desenvolvimento, na formação 
das equipas de intervenção civil para o plano 
de atuação, e na legitimidade da ação das es-
truturas locais em matéria de proteção civil, 
competências transferidas para as Autarquias 
Locais por via do artigo nº2º do Decreto-Lei nº 
44/2019 de 1 de Abril. Na dimensão dos temas 
abordados urge a sensibilização e preparação 
da população para a autoproteção e autode-
fesa em contextos evacuação, destruição, ação 
face a ataques com materiais químicos, bio-
lógicos, radiológicos e nucleares (QBRN), mas 
também para a ação humanitária onde mui-
tos enriquecerão missões de voluntariado, em 
apoio às necessidades da comunidade.

Assumindo-se as lições da recente 

crise pandémica, seria de relevar 

o papel da infraestrutura militar 

na preparação da estratégia 

e estrutura logística de suporte 

às operações de emergência 

e redução do risco de catástrofe
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Os trabalhos 
de Economia: 
uma estratégia 
adiada?

Hoje é cada vez mais difícil não olhar para 
duas realidades distintas: a percecionada, 
aquela que observamos, e a narrada, aque-

la nos é mostrada ad nauseam pelas entidades e 
organismos oficiais, e que normalmente não tem 
grande respaldo com a realidade do comum dos 
Portugueses.
É nesta dualidade em que estamos todos imbuí-
dos que a verdadeira  verdade, salvo o pleonasmo, 
se vai desvelando gradualmente a cada um de nós, 
em menor ou maior grau, vai incentivando o con-
sumo e, de alguma forma, contribuindo também 
para que o nosso índice de confiança surja, ainda 
que o clima de inflação existente nos sugira pru-
dência.
Vejam-se, por exemplo, os últimos meses em que 
assistimos a um recuperar paulatino mas evidente 
dos nossos indicadores económicos, embora gran-
de parte da dita recuperação se deva: por um lado, 
a um aumento do índice do turismo e, portanto, 
à dependência de agentes económicos externos; e 
por outro, a um índice histórico de poupança entre 
famílias e indivíduos amplamente motivado pelos 
lockdowns e confinamentos, teletrabalho e outros 
fenómenos derivados do momento de excepção 
pandémico a que assistimos nos últimos meses. 

Neste cenário, a fragilidade de Portugal é imensa,
 uma vez que o seu crescimento nos últimos anos,

 como já foi referido,
 foi baseado em dívida e não 

num crescimento sustentável da sua economia.

Quer isto dizer que o aumento de unidades mo-
netárias em circulação e o súbito poder de com-
pra que muito dos portugueses tiveram, não se 
deveu a um efetivo crescimento económico, ou 
uma situação que alterou estruturalmente a nos-
sa economia, como alguns querem erradamente e 
oportunisticamente passar a ideia, mas apenas e 
tão só, a uma situação bem determinada e, portan-
to, conjuntural que terminará logo que cessem as 
condições que lhe deram origem, como já parece 
aliás ser o caso.
Importa referir que o momento económico que se 
vive hoje só será conhecido e refletido nos meses 
subsequentes, e que os valores de que por aí se fala 
“entusiasticamente” são indicadores que dizem 
respeito ao passado e não ao momento atual. Esta 
é uma das limitações mais conhecidas da análise 
económica, a sua incapacidade de espelhar a rea-
lidade presente. 
É, portanto, perigosamente inconsciente e até de 
alguma forma leviano reforçar e incentivar um 
consumo volátil e sobretudo efémero, tal como 
o que está a ser executado pelo comum dos por-
tugueses, que tem como consequência diminuir 
a almofada financeira que permitiria amortecer o 
impacto de uma adversidade económica, salvo o 
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devido eufemismo, como aquela que em bre-
ve iremos atravessar.
Uma economia anémica a que foi aplicada 
uma cosmética ilusória, sem alterações de 
fundo na estrutura produtiva, motivada por 
um consumo interno desenfreado que não as-
senta no poder de compra real e efectivo, sem 
acautelar o futuro e pondo a nú ainda mais as 
nossas fragilidades, será sem dúvida a receita 
para um desastroso final para todos, final esse 
que já se começa a gizar no horizonte para os 
mais atentos, e de que é exemplo o aumento 
das taxas de juro que já se fizeram sentir nos 
últimos dias na negociação da dívida soberana 
em Mercados internacionais, ou o anúncio do 
aumento das taxas de juro nos bancos Euro-
peus.  Presságios esses que nos fazem perigo-
samente voltar aos tempos pré-troika com as 
consequentes implicações e consequências 
que a maioria de todos nós ainda se lembra e 
testemunhou.
Apesar dos inúmeros avisos e da constante re-
petição da mesma fórmula, vezes e vezes sem 
conta, é esta a economia e a receita que du-
rante mais de 30 anos, para bem ou para mal 
nos conforma e resigna e de algum modo nos 
tem definido e definhado.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vonta-
des? E os investidores? E os mercados?

Os recentes alarmes nas bolsas mundiais, 
após anúncios e avisos de entidades oficiais, 
fazem especular que uma nova Troika pode 
estar a caminho. No entanto, a verdadeira 
questão que passa ao lado e que deve ser ob-
servada é o enormíssimo poder que os bancos 
centrais têm hoje na forma como a economia 
mundial se comporta, bastando um anúncio 
aparentemente inocente para que todo o ba-
ralho de cartas cuidadosamente erigido em 
dívida abane com o sopro do amanhã e da 
dúvida no incumprimento, nos espíritos dos 
credores.
Os mercados - esta pura abstração que escon-
de um conjunto de pessoas de intenções varia-
das, mas com um denominador comum como 
a agiotagem sobre determinadas condições, 
aos países que não têm um modelo econó-
mico sustentável -, já começa a periclitar pela 
incerteza de poderem ver o dinheiro empres-
tado não ressarcido. Desta constatação sur-
ge então a tendência da retração no nível de 
empréstimo ou do aumento da taxa de juro (o 
prémio do risco) para níveis elevados e bastan-
te propícios, a que as agências de rating, de-
terminando o nível de endividamento face ao 
PIB de vários países, possam então rever em 
baixa a classificação atribuída ao nosso país e 
a outros.
Neste cenário, a fragilidade de Portugal é 
imensa, uma vez que o seu crescimento nos 
últimos anos, como já foi referido, foi baseado 
em dívida e não num crescimento sustentável 
da sua economia. Por isso, por mais ínfimo que 
seja o aumento das taxas de juro, a dívida terá 
consequências desastrosas e repercussões na 
vida dos cidadãos podendo, in extremis, culmi-
nar num novo auxílio externo e com todas as 
consequências já conhecidas.
Esta é uma lei natural da economia, tudo o res-
to são efabulações e histórias para dormir que 
os políticos apreciam contar, com o intuito de 
adormecer os incautos contribuintes que se 
revoltariam, caso soubessem ou se apercebes-
sem da inevitabilidade desta dura realidade, 
dado que a origem desta situação radica uni-
camente nas opções que se traduziram ao lon-
go dos últimos anos, em políticas erradas e de-
sajustadas à realidade e à tessitura económica 
do país, tendo sido sustentáveis ou toleráveis 
em ciclos económicos favoráveis, tais como os 
que agora ameaçam terminar.

Esta é uma das 

limitações mais conhecidas 

da análise económica, 

a sua incapacidade 

de espelhar a realidade 

presente. 
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Matemática, 
esse belo escultor!

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A ASCENSÃO DO 
FRANKENSTEIN?

No seu livro recentemente editado «A Ética 
da Inteligência Artificial», Mark Coeckelbergh 
refere que o desenvolvimento da Inteligência 
Artificial «(…) permitiu que algoritmos pudes-
sem assumir muitas das nossas atividades, 
incluindo a planificação, a fala, o reconheci-
mento facial e a tomada de decisão. As aplica-
ções da IA ocorrem em muitos âmbitos incluin-
do transporte, marketing, serviços sanitários, 
finanças e seguros, segurança e no âmbito mi-
litar, ciência, educação, trabalho na oficina e 
assistência pessoal (por exemplo, Google Du-
plex), entretenimento, artes (recuperação de 
informação musical e composição), agricultu-
ra e a própria fábrica.».
Conhecemos a importância crescente das 
ciências exatas na sociedade atual. Como ve-
mos, todo ato de governação, público ou priva-
do, com alcance presente ou futuro, é subme-
tido à crescente predominância do algoritmo. 

No âmbito empresarial, e mais particularmen-
te no âmbito do atuariado, qual tem sido o im-
pacto da IA na organização do negócio?

Com o aparecimento da IA surgiu a expectativa (ou 
receio dependendo da perspetiva) que esta viesse 
substituir o papel do atuário e, por conseguinte, se 
obtivesse uma redução significativa nos custos. 
Embora a IA esteja efetivamente a ser usada no 
ramo atuarial, não parece possível que a substitui-
ção integral do Homem venha a acontecer (pelo 
menos num curto espaço de tempo). Um atuário 
necessita de pensar “fora-da caixa”, usar a sua in-
tuição e por vezes a criatividade e a IA ainda não 
consegue igualar o Homem nestas áreas. Não obs-
tante esta situação, a IA está a ter um papel impor-
tante e bastante significativo na área do atuariado:

 A utilização de IA (assim como Machine Lear-
ning) permite que os cálculos sejam efetuados 
de forma mais célere através da automatização 
de várias tarefas, máquinas a trabalhar 24/7 
assim como pela aprendizagem “inteligente” 
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da máquina. A IA permite ainda transferir o 
trabalho atuarial para localizações com cus-
tos mais baixos (ex: India) com riscos de erros 
mais reduzidos. Desta forma, tem-se assisti-
do a uma diminuição nos custos de produ-
ção e aumento da qualidade com impacto 
positivo na satisfação do cliente final.

 A carreira de atuário tornou-se bem mais in-
teressante já que a IA (e Machine Learning) 
eliminaram tarefas “chatas” e manuais per-
mitindo assim que os atuários se focassem 
em tarefas mais desafiantes e estratégicas. 
Esta alteração tem contribuído de forma 
significativa para continuar a atrair novas 
gerações a escolherem a carreira de atuário 
– seria praticamente impossível convencer 
alguém da geração Millennium e/ou geração 
Z para serem um/a Atuário/a caso as tarefas 
utilizassem os processos usados há 50 anos 
(as novas gerações não anseiam fazer a mes-
ma coisa durante muito tempo para atingi-
rem a proficiência).

 Por outro lado, a IA, assim como todo o sector 
digital, veio criar dificuldades para as empre-
sas que necessitam de atrair e reter atuários: 
muitos dos jovens atuários acabam por mu-
dar para o sector digital por considerarem a 
carreira mais desafiante a nível intelectual 
mas também porque as condições salariais 
e benefícios são muito superiores. Esta situa-
ção coloca ainda mais pressão para que as 
empresas tentem retirar o máximo benefício 
da IA de forma a reduzirem a dependência 
de Atuários.

Em resumo, o desenvolvimento no sector digital 
está a ser ao mesmo tempo uma oportunidade e 
uma ameaça para as empresas que necessitam 
de atrair e reter Atuários.

«A visão transhumanista do futuro tecnológi-
co supõe que a inteligência artificial é possível.
Mas, o que significa? Isto é, podemos criar 
máquinas com capacidades cognitivas se-
melhantes às humanas? Se a resposta é 
não, então toda a visão sobre a superinte-
ligência é irrelevante para a ética da IA. Se 
a inteligência geral humana não é possível 
em máquinas, não temos que  nos preocu-
par com a superinteligência. De uma forma 
geral, a nossa avaliação da IA parece

depender do que cremos ser a IA, no que se 
pode converter e do que pensamos acerca 
das diferenças entre humanos e máquinas.», 
citando o mesmo autor. Em seu entender, 
como podemos dar relevo à componente 
ética relativamente ao algoritmo? E qual o 
resultado relativamente ao fator trabalho, e 
particularmente ao fator talento?

Acredito que conseguimos criar máquinas que 
poderão substituir (e superar) o Homem em 
muitas atividades incluindo as cognitivas mas 
não de forma integral. Desta forma, acho que as 
preocupações com a definição da ética da IA não 
serão muito diferentes do que hoje temos ao ní-
vel exclusivo do Homem – talvez seja bem mais 
fácil na IA já que as máquinas cumprem com as 
regras definidas … o que não acontece sempre 
com o ser humano. Da mesma forma que as em-
presas tem códigos de conduta e foi necessário 
legislar diversos temas para evitar que o Homem 
provoque o caos e se garanta a ética, será neces-
sário ajustar a legislação e procedimentos à luz 
do desenvolvimento da IA.
Acredito que a IA pode ser um forte aliado para 
desenvolver o talento – ao eliminar tarefas ma-
nuais e desinteressantes, teremos colaboradores 
mais focados e felizes com impacto direto na 
produtividade.
Embora a IA (e sector digital em geral) esteja a 
tornar obsoletos vários postos de trabalho, são 
muito mais os novos postos de trabalho que es-
tão a ser criados (e bem mais interessantes).
Se as empresas assim o permitirem, a IA permi-
te reduzir o horário de trabalho e níveis de stress 
contribuindo para uma sociedade mais saudável 
e por conseguinte menores níveis de absentis-
mo e maior produtividade.

MATEMÁTICA, ATUARIADO E EMPATIA ….

Citando o biólogo e primatologista Franz da 
Waal, «A moral humana é impensável sem 
empatia.» Considerando a importância da 
responsabilidade social das empresas, uma 
espécie de pegada de cidadania social ati-
va, qual o projeto ou projetos pôde desen-
volver na Mercer sua carreira?

Para mim, é impensável ser um bom líder ou 
gestor sem usar a empatia. Quando nos preocu-
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pamos de forma genuína com os nossos cole-
gas, clientes e com a sociedade em geral, esta-
mos a criar um sentimento de propósito a nível 
individual e de equipa que trazem frutos a nível 
do sucesso – atraímos melhores colaboradores 
que produzem mais e melhor, contribuímos 
para uma sociedade mais sã e os clientes repa-
ram na cultura e valores da empresa.
Para deixar a minha “pegada”, optei por áreas 
em que tinha interesse ou talento. Alguns 
exemplos:

 Diversidade e Inclusão a nível de recruta-
mento é um tema que me preocupa desde 
sempre.

 São muitos os exemplos na minha carreira 
em que tive que lutar com enviesamentos e 
de que me orgulho de ter contribuído para 
um mundo mais inclusivo. Partilho dois 
exemplos:

  Há mais de 15 anos, recrutei dois homens 
licenciados em Matemática Computacio-
nal mas que tinham o cabelo comprido!!! 
Embora já fosse bastante sénior na em-
presa, tive várias queixas dos colegas que 
se sentiam incomodados…

  Recrutei uma colega invisual e para uma 
área muito técnica (atuariado) o que cau-
sou novamente comentários e barreiras 
mesmo a nível de CEOs.

 Igualdade de género - Em 2011, fui uma das 
fundadoras da PWN em Lisboa (Professio-
nal Women Network). Com a PWN consegui 
contribuir (em conjunto com outras cole-
gas) para uma maior consciencialização de 
que a igualdade de género continua a ser 
um tema que carece de atenção. Liderei va-
rias iniciativas dentro da empresa para faze-
rem parte do iGEN (fórum coordenado pela 
CITE) com vista à igualdade de género. Por 
exemplo, conseguimos aumentar ao lon-
go dos anos a percentagem de homens na 
equipa (na área da Matemática em Portugal 
existem mais mulheres) mas também dete-
tar que as mulheres tinham comportamen-
to enviesado ao promover mais mulheres

 Oradora e organizadora de vários eventos no 
tema Diversidade & Inclusão, incluindo pre-
sença nos media (TV e Radio).

 Usando o nosso talento ou conhecimento 
para desenvolver outros seres humanos:

  Criação de bolsa de Voluntários que dis-
ponibilizavam algumas horas por sema-
na para estar com crianças com cancro 
a ajudar com a disciplina de Matemática 

  Criação e Presidente de um clube Toast-
master em Lisboa com o objetivo de en-
sinar competências de comunicação e 
liderança.

 Liderar por exemplo mostrando à equipa 
que a empatia fazia parte dos nossos valores:

  Promover flexibilidade no ambiente de 
trabalho de forma a ir ao encontro das  
necessidades dos nossos colaboradores. 
Um bom exemplo foi quando possibili-
tamos que uma colaboradora que tinha 
a mãe com cancro no Algarve pudesse 
trabalhar remotamente e apenas o nú-
mero de horas que conseguisse numa 
altura de muito trabalho na empresa (foi 
necessária a equipa absorver trabalho 
desta colega).

  Aceitar propostas dos colaboradores 
para tentar algo novo – ex: uma Atuária 
passar a ser a professora de inglês e es-
pecialista em diferenças culturais.

  Numa ação conjunta com a AMI, toda a 
minha equipa esteve nos Restauradores 
há alguns anos atrás a distribuir abraços 
a desconhecidos durante algumas ho-
ras. Foram das atividades mais marcan-
tes para a equipa – conseguimos arran-
car sorrisos de pessoas sem família, de 
alguém que sabia tinha cancro e tinha 
sido operado recentemente, alguém 
que tinha saudade dos filhos que esta-
vam longe. Aprendemos que a empatia 
ajuda o outro mas faz-nos sentir bem…

A formação em matemática, com especia-
lidade em atuariado, tem proporcionado 
um percurso profissional diversificado e 
rico em desafios, nos planos nacional e in-
ternacional.
Nos últimos dez anos, que linhas de ação 
identificou prioritárias relativamente às 
políticas de promoção do talento de cola-
boradores?

A Matemática é uma ciência que desenvolve 
e estimula as capacidades de raciocínio logico, 
da resolução de problemas, tomada de deci-



37

C
id

ad
an

ia
eD

efesa

en
tr

ev
is

ta NÉLIA CÂMARA Mónica Rodrigues

são para além de potenciar a criatividade. Desta 
forma, considero que estas bases foram muito 
úteis para a minha carreira diversificada e inter-
nacional. No entanto, acho que mais importante 
do que a formação base foram as minhas ca-
racterísticas pessoais e o ambiente de trabalho 
onde estive inserida:
 O meu empenho e profissionalismo em ten-

tar fazer sempre mais e melhor. Acreditar que 
juntos somos mais fortes. Aceitar que não sei 
tudo e que não faz mal pedir ajuda. Muita resi-
liência – mais importante que a queda é como 
nos levantamos. Respeitar sempre os colegas 
e os clientes.

 Um ambiente de trabalho que premeia o es-
forço e os resultados e que incentive e permite 
que as pessoas tentem novas abordagens e 
possam falhar sem medo. Um ambiente que 
promove trabalho de equipa e que se preocu-
pa genuinamente com as pessoas respeitan-
do e aproveitando as suas diferenças.

OLHAR O FUTURO…

Sempre que pode, Franz da Waal relembra 
que «Os nossos cérebros foram desenhados 
para esbater a linha entre o «self» e o outro. 
É um circuito neural antigo que marca todo 
o mamífero, do rato ao elefante.».
Considerando os desafios da conjuntura 
atual, que conselhos daria a um estudante 
universitário inteligente e curioso, no início 
do seu percurso profissional?

Que haverá sempre lugar para os bons, que encon-
tre algo que goste e se esforce por ser o melhor.
Que não tenha medo de mudar de direção se 
achar que esse já não é o caminho. Que o ca-
minho pode ser diferente para cada um de nós 
e que por vezes a comparação não leva a lado 
nenhum – o mais importante é a nossa verdade.
Que antes de gerirmos os outros temos que 
aprender a nos conhecermos e a gerir o nosso 
EU – parece fácil mas não é! Quanto mais cedo o 
fizermos mais fácil será o caminho.

Porque a esperança é a última a desaparecer, 
Helen Keller disse um dia que «O otimismo é a 
fé que conduz à concretização. Nada pode ser 
realizado sem esperança e confiança.».
Uma mensagem sobre como este «mindset» 

faz toda a diferença na leitura da realidade, 
em ambiente complexo e imprevisível, e na 
transformação dos obstáculos em desafios.

Quando temos um mindset positivo não desper-
diçamos energia (nem tempo) a imaginar cená-
rios negativos ou a sofrer por antecipação. Quan-
do deixamos o nosso mindset ser limitado por 
crenças ou quando perdemos a esperança, esta-
mos a aumentar a probabilidade de os resulta-
dos serem menos favoráveis. Ao sermos positivos 
conseguimos focar no resultado que desejamos 
e definir o caminho mais eficiente para o alcan-
çar aproveitando o tempo ao máximo e sendo 
capazes de mudar ou ajustar algo se necessário 
de forma rápida.
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RENATO EPIFÂNIO 

PASC: 
realizando a História 

A HISTÓRIA FAZ-SE COM REALIZAÇÕES …

A Plataforma de Associações da Sociedade Ci-
vil (PASC) é uma organização que tem como 
objetivo a mobilização dos cidadãos portu-
gueses na resposta a questões de interesse 
nacional, visando ainda a promoção de uma 
cidadania ativa, responsável, individual e co-
letiva, pilar essencial de qualquer democracia 
participativa. E a AACDN é um dos membros 
fundadores. 
Assumiu, recentemente, a presidência desta 
plataforma. Quais são os objetivos principais 
a desenvolver ao longo da próxima direção?

Esta Direcção, a que presido em nome do MIL: 
Movimento Internacional Lusófono, terá três gran-
des prioridades: Coesão, Crescimento e Comuni-
cação (os nossos três Cês). Quanto à Coesão, es-
tamos a organizar quatro Grupos de Trabalho, de 
modo a promover uma maior interacção entre 
as várias Associações da PASC. Quanto ao Cresci-
mento, conseguimos já agregar mais uma deze-
na de novas Associações. Quanto à Comunicação, 
lançámos já um Boletim Informativo da PASC e 
temos apostado na valorização do nosso site (ht-
tps://pasc.pt/), partilhando informação de todas as 
nossas Associações.

«Tudo que seja promover a nossa história pare-
ce-nos positivo», ideia que teve a ocasião de ex-
pressar numa recente comemoração histórica. 
Partindo desta ideia, podemos considerá-la 
como uma forma de olhar para a História en-

quanto promotora de pontes entre o Passado, o 
Presente e o Futuro? Considerando todas as ex-
periências vividas ou relatadas? Ou, dizendo de 
outra forma, sem «cancelamentos», como pare-
ce que tem sido a tendência atual, uma espécie 
de tentativa revisionista da história?

Sim, somos assaz sensíveis a essa dimensão da 
História – como escrevemos recentemente, a pro-
pósito do bicentenário da independência do Brasil: 
“o que devemos dizer é que Portugal criou o Bra-
sil – no plano linguístico, cultural e civilizacional –, 
naturalmente que com o contributo das comuni-
dades indígenas (que, por si só, não formavam um 
povo, tal a sua dispersão geográfica e dialectal) e 
de todas as outras comunidades que, século após 
século, fizeram do Brasil o seu país (…). Porque só 
assim – assumindo o passado –, há, tanto no plano 
pessoal como colectivo, real futuro”.

E O MIL ACONTECE …DESDE 2008

Na fundação do Movimento Internacional Lu-
sófono (MIL), do qual é presidente, encontra-
mos uma figura central - Agostinho da Silva. 
Um exemplo de como se pode fazer história 
positiva, renovando os laços numa comunida-
de de língua portuguesa à escala global. 
Qual o balanço que pode traçar do MIL e o seu 
papel no desenvolvimento de uma cidadania 
de língua portuguesa global?

Quando fundámos o MIL, ainda na esteira das 
Comemorações do centenário do nascimento de 
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Agostinho da Silva, houve um amigo brasilei-
ro que disse que o MIL era a “criação da CPLP 
por baixo” – ou seja, ao nível da Sociedade Civil. 
Cada vez mais, parece-nos ser esse o caminho: 
quando a Sociedade Civil tiver peso suficiente 
para influenciar os diversos Partidos e Governos 
no bom sentido, tudo o mais virá por arrasto… É 
esse, em síntese, o caminho que temos trilhado, 
tendo consciência de que este é um caminho 
longo. É um ciclo histórico que está por cumprir, 
o corolário maior da nossa história comum.

Já teve a oportunidade de escrever que «é 
no seio de uma mesma comunidade linguís-
tico-cultural que há real solidariedade, tan-
to a nível interno como externo. É desde logo 
por isso que, não obstante toda a retórica 
político-mediática, ninguém está realmente 
disposto a sacrificar-se pela Ucrânia.». 
Esta ideia não podia estar mais atual. Pode-
mos ver, nesta perspetiva, a importância do 
fator «bloco geopolínguístico» na reorgani-
zação geopolítica e geoestratégica do siste-
ma internacional atual?

Sim, foi precisamente essa a tese que desen-
volvemos numa recente sessão da Academia 
Internacional da Cultura Portuguesa (da qual o 
MIL é Sócio Honorário) – para a qual fomos elei-
tos, por proposta do Professor Adriano Moreira: 
“os blocos linguísticos/ culturais resistem mais à 
erosão do tempo do que os blocos estritamen-
te alicerçados em meras afinidades ideológicas”. 
Eis uma tese que, a nosso ver, é tão válida a nível 
interno como externo. Daí, uma vez mais, o po-
tencial geopolítico do bloco lusófono, que temos 
procurando salientar na Revista que o MIL edita 
semestralmente (a NOVA ÁGUIA).

NO SÉCULO XXI, A LIDERANÇA DA PASC ACON-
TECE… 

O dealbar do século XXI conheceu novo ciclo 
económico muito complexo, recordando-nos 
outros ciclos igualmente desafiadores da 
história recente da humanidade. O papel da 
dívida soberana adquiriu um papel crucial 
e hoje verificamos como parecemos estar à 
beira do fim de um ciclo - 2030. 
Numa conjuntura económica que desafia a 
imaginação e a resiliência da condição hu-
mana, que papel diferenciador (radical?) 

pode ter a PASC na promoção da discussão 
dos principais problemas que enfrentamos 
em Portugal, no seio do mundo lusófono, e 
no mundo? 

A PASC tem ainda um grande potencial a cum-
prir – a nível interno e externo, assumindo-se 
como um exemplo a replicar em todos os res-
tantes países lusófonos. Nos Congressos da Ci-
dadania Lusófona, que o MIL tem organizado há 
cerca de uma década, sempre com o patrocínio 
institucional da PASC, temos assumido esse du-
plo propósito: defender e difundir o conceito de 
cidadania lusófona (no nosso caso, perfeitamen-
te complementar com a cidadania europeia); 
e agregar as Associações da Sociedade Civil de 
todo o espaço da Lusofonia, ampliando assim ex-
ponencialmente o horizonte da PASC.

Muitos politólogos apontam para o aprofun-
damento da clivagem entre soberanistas e 
globalistas. E apontam uma tendência para 
a emergência de uma nova realidade polí-
tica designando-a, por vezes, como um sis-
tema neo-feudal tecno-eugénico apoiado 
no «stakeholder capitalismo». Neste novo 
quadro político normal, é apontado uma 
nova tendência – a tentativa de «recalibrar 
a liberdade de expressão», um eufemismo 
inteligente quando se fala de liberdade de 
expressão. Aliás, são disso exemplos as ten-
tativas de controlo de opinião através de 
agências de «fast checking» que os mass 
media e as redes sociais têm desenvolvido 
nos últimos dois anos. 
Se assim for, qual será a oportunidade da 
PASC como uma «stakeholder» na socieda-
de portuguesa?

A PASC tem que entretanto “ganhar músculo”, 
ou seja, crescer, no plano quantitativo e qualitati-
vo, para fazer jus ao nome que tem – Plataforma 
de Associações da Sociedade Civil –, de modo a 
que, em diálogo com todos os partidos e órgãos 
de soberania, seja reconhecida como a grande 
Casa da Cidadania entre nós. Há ainda, em Por-
tugal, uma grande desconfiança do Estado em 
relação à Sociedade Civil, o que é um absurdo 
– dado que, quanto mais forte for a Sociedade 
Civil, mais forte será o próprio país. A PASC é, na 
nossa visão, um instrumento maior para o forta-
lecimento da nossa Sociedade Civil.
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Parcerias

Parceria AACDN com a Associação de Turismo Militar Português
A AACDN assinou com a Associação de Turismo Militar Português um protocolo de colaboração que visa 
contribuir para a salvaguarda, valorização, gestão e promoção do património histórico-militar nacional, 
desenvolver o sentido de pertença das comunidades face à sua História local, regional e nacional, bem 
como preservar e comunicar o legado patrimonial português.
O documento assinado procurará a valorizar e aprofundar o contributo estatutário das duas instituições 
através da sinergias que resultem de iniciativas, acções conjuntas, programas e projectos de cooperação no 
âmbito do património histórico-militar a desenvolverem-se das seguintes formas:
- troca de experiência e informação técnico-científica de interesse mútuo
-  partilha de recursos bibliográficos e permuta de publicações científicas
- organização de conferências, colóquios, cursos e seminários
- divulgação das iniciativas
- colaboração em projectos e programas comuns de cooperação técnico-científica

Parceria AACDN com o SAMS
Com o SAMS – Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias, a AACDN 
assinou um Protocolo de Prestação de Serviços que garante a todos os Associados com as quotas em dia 
e respectivos familiares como tal identificados, o acesso a todos os serviços e cuidados em geral prestados 
em todas as instalações.
Para além de beneficiarem de uma hora de parque gratuito sempre que exista, os utentes identificados 
como Associados AACDN usufruirão dos seguintes descontos e tabelas:
- Parafarmácia 
 Desconto de 10% em todos os produtos com IVA de 23%.  O mesmo desconto de 10% para os restantes 

produtos, com a excepção dos medicamentos de valor superior a 50,00 euros (nestes o desconto será de 
5 euros). 

- Óptica
 Desconto de 10% nas lentes e armações de Óculos graduados, e idêntico desconto nos Óculos de sol e 

produtos com IVA de 23%
- Próteses Auditivas com 10% de desconto
- Consultas
 Aos beneficiários mesmo que cumulativamente beneficiem de outros subsistemas são aplicadas as 

tabelas, regras e copagamentos definidos  neste Subsistema. Os restantes pagam 30,00 euros.
-  Exames de Diagnóstico, Internamento e Tratamento (excepto saúde oral, fisiatria e oncologia)
À semelhança das consultas aplicam-se as regras do Subsistema. Aos restantes aplica-se a tabela base do 
SAMS, e a mesma tabela se aplica aos beneficiários de outros subsistemas para actos não convencionados 
por este, como sejam a saúde oral, fisiatria e oncologia
Os valores cobrados pelo SAMS são baseados nas tabelas em vigor e estão sujeitos a eventuais alterações.
O protocolo já se encontra em vigor.

Parceria AACDN com Grupo “A Farmácia”
A AACDN assinou com o Grupo “A Farmácia” uma parceria em que se oferece aos nossos associados vários 
benefícios em compras presenciais e online, nomeadamente 15% de desconto em medicamentos de venda 
livre e também nos que estão sujeitos a receita médica, sendo cumulativo com promoções (exceptuam-se 
os que têm PVP & gt; 69,03€ onde se aplica os 15% no valor a pagar até ao máximo de 5 euros de desconto 
por unidade); a mesma percentagem de desconto será aplicada aos produtos de higiene, dermocosmética, 
puericultura, ortopedia, veterinária, homeopatia e outros. 
Podem conhecer-se com detalhe as condições desta parceria no site http://www.aacdn.pt/
Entregas totalmente gratuitas e sem valor mínimo de encomenda nos Concelhos de Lisboa, Amadora, 
Loures, Odivelas, Sintra, Oeiras, Cascais, Almada, Seixal, Sesimbra, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela e 
Setúbal.
Em dias úteis, pedidos feitos até ás 12,00h são entregues até às 18,00h
Entregas gratuitas a partir dos 25 euros nos outros concelhos de Portugal
Continental , bem como Madeira e Açores, embora sujeitas a restrições
legais, taxas e prazos diferenciados.
Como encomendar?
Email ( preferencialmente): encomendas@afarmaciaonline.pt
Telefone: 21711 1072
WhatsApp: 96 191 4850
Site: http://www.afarmaciaonline.pt/
No acto da encomenda é gerada uma Referência Multibanco para efectuar o pagamento prévio.

http://www.afarmaciaonline.pt/
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Mónica Ferreira Rodrigues
Docente. Fundadora e CEO da Neuroscratch, star-
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