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NOTA PREAMBULAR 

_________________________________ 

Com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 

República e Comandante Supremo das Forças Armadas, o Grupo 

de Reflexão Estratégica Independente (GREI) promoveu, com a 

colaboração da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

(FDUL), um Seminário subordinado ao tema “A Segurança, a 

Defesa Nacional e as Forças Armadas. Um debate 

Indispensável”. O evento teve lugar no auditório da FDUL, em 4 

de julho de 2018, e compreendeu quatro painéis. 

Participaram nos três primeiros painéis, a convite da Direção do 

GREI, o Doutor José Pacheco Pereira, o Professor Jorge Loureiro 

de Miranda, a Professora Helena Carreiras, o Professor Jaime 

Nogueira Pinto, o Doutor Ângelo Correia e o Professor Nuno 

Severiano Teixeira. 

O quarto painel contou com a participação dos Deputados Carlos 

Costa Neves (PSD), Júlio Miranda Calha (PS), João Fragoso 

Rebelo (CDS) e Jorge Machado (PCP), da Comissão de Defesa 

Nacional da Assembleia da República. O Deputado João 

Vasconcelos (BE) não interveio por impedimento de última hora 

decorrente da sua atividade parlamentar.  

Os três primeiros painéis foram moderados, respetivamente, 

pelo Presidente da Direção do GREI, Almirante Fernando Melo 

Gomes, pelo Presidente do Conselho Fiscal, Major-general Luís 

Sequeira e pelo Presidente do Conselho do GREI, General Manuel 

Taveira Martins. 
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O quarto painel foi conduzido pelo Presidente da Assembleia 

Geral do GREI, General José Luiz Pinto Ramalho, que também 

apresentou as notas finais. 

Sua Excelência o Presidente da República encerrou o Seminário 

com uma intervenção. 
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INTRODUÇÃO 

____________________________________ 

O âmbito do Seminário 

O título do Seminário define com clareza o seu âmbito: A 

Segurança, a Defesa Nacional e as Forças Armadas. E o subtítulo 

esclarece o seu propósito: Um debate indispensável.  

Embora se soubesse, desde o esboço do programa, que não 

seria possível aprofundar muitos dos temas suscitados pelo título 

escolhido, por condicionalismos de tempo, afigurou-se que ele 

evidenciava a conveniência de efetuar (e prosseguir) a reflexão 

sobre um conjunto alargado de questões que passam por 

processos inexoráveis de mudança. 

É certo que o elenco de assuntos selecionados é vasto e muitos 

deles têm vindo a ser estudados e debatidos, desde o início da 

década de 1990, em abordagens genéricas e específicas, 

algumas das quais com a participação de personalidades 

presentes no Seminário. Trata-se, portanto, de matéria bem 

conhecida e extensamente documentada.  

Acontece, porém, que as questões em causa, não sendo novas, 

requerem uma atenção continuada porque a dinâmica das 

mudanças que se sucedem em múltiplos domínios das 

sociedades e dos sistemas de segurança e defesa internacionais 

têm profundas repercussões a nível nacional. 

Para terminar esta breve referência à orientação seguida, 

acrescente-se que as apresentações proferidas no Seminário 
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foram registadas em vídeo e encontram-se disponíveis para 

consulta no site do GREI1. 

A estrutura do Seminário 

Por questões de simplificação da exposição, o programa do 

Seminário pode ser dividido em seis partes: 

• A abertura; 

• As seis dissertações proferidas no decurso dos Painéis I, 

II e III; 

• Os períodos de debate que se seguiram aos Painéis I, II e 

III; 

• A participação de representantes dos Partidos Políticos no 

Painel IV; 

• As notas finais; 

• O encerramento por Sua Excelência o Presidente da 

República. 

A abertura 

Na sessão de abertura foram recordadas as circunstâncias 

históricas e políticas que rodearam a criação da Faculdade de 

Direito de Lisboa, nos primeiros anos da República em Portugal, 

e foi contextualizada a realização do Seminário nesta 

Universidade e nos dias de hoje.  

As dissertações 

No decurso dos Painéis I, II e III foram abordadas as seguintes 

questões:  

• A conjuntura externa e interna e as suas repercussões na 

segurança e defesa nacional; 

                                                 
1 Ver in «http://www.grei-portugal.org/informacao.php?area=eventos» 

http://www.grei-portugal.org/informacao.php?area=eventos
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• Os traços fundamentais das Constituições Portuguesas e 

a atual legislação relacionada com a segurança e defesa 

nacional; 

• A história militar como fonte de ensinamentos para o 

presente e o futuro; 

• As missões das Forças Portuguesas no plano nacional e 

internacional;  

• O modelo de prestação de serviço militar adotado nas 

Forças Armadas Portuguesas e outros assuntos 

relacionados com a área dos recursos humanos; 

• Os múltiplos desafios, dilemas e escolhas que se 

apresentam ao País no domínio da segurança e da defesa. 

As comunicações dos vários conferencistas, figuras 

proeminentes da sociedade civil, ficaram marcadas pela 

autonomia de pensamento e fortes convicções nacionais, que 

são caraterísticas de uma determinada geração das elites 

portuguesas.  

As análises que desenvolveram, de forma fundamentada, 

contribuíram para uma melhor compreensão da situação que se 

vive atualmente e para a formação de uma perspetiva mais 

informada acerca do que poderá ser o futuro.  

Os períodos de debate 

O debate decorreu perante uma audiência muito qualificada, 

ainda que geracionalmente pouco renovada, como vem sendo 

habitual em eventos relacionados com a segurança e defesa 

nacional.  

Num ambiente livre de condicionamentos institucionais e 

intelectuais, foram expostas opiniões de vários matizes, 

prestados testemunhos profissionais e pessoais e colocadas 

questões com indiscutível interesse e oportunidade. 
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Sem embargo, surgiu uma ou outra ideia alheia aos temas em 

análise ou dissonante da linha argumentativa que 

maioritariamente caraterizou o debate.  

De qualquer modo, pode dizer-se que, na pluralidade de 

argumentos apresentados, a discussão permitiu consolidar 

conceitos e princípios e avaliar o valor de certas posições. 

Permitiu ainda esclarecer o significado, a origem e o conteúdo 

de diversos pontos de vista, uns consensuais e outros não. 

Naturalmente, os primeiros muito superiores aos segundos. 

Participação dos Partidos Políticos 

A visão dos Partidos Políticos sobre a segurança e defesa 

nacional nos últimos decénios é bem conhecida, através dos 

programas de Governo, dos debates na Assembleia da 

República, das declarações de dirigentes políticos e das reformas 

efetuadas nas Forças Armadas e nas forças e serviços de 

segurança. 

Mais difícil, para o cidadão comum, será descortinar os 

programas e planos que, com mais ou menos demora, vão 

determinar as inevitáveis adaptações da política de segurança e 

defesa nacional, perante as rápidas mudanças de ambiente que 

ocorrem na conjuntura externa e interna. 

Nesta situação, foi interessante conhecer a posição dos 

representantes de quatro dos cinco Partidos Políticos com lugar 

na Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, 

em nome das «frações da nação» que representam, sobre um 

assunto que é nacional e respeita a todos os portugueses. 

As intervenções caraterizaram-se pelo pendor institucional, 

juízos de facto e verdade política. Num discurso claro, 

traduziram o pensamento político dos quatro Partidos que se 

fizeram representar no Seminário, relativamente às missões das 

Forças Armadas (com destaque para as de apoio à política 

externa), aos tratados internacionais de segurança e defesa a 
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que Portugal aderiu, à integração europeia e à participação na 

Organização das Nações Unidas. 

As notas finais 

Nas notas finais foi feito um balanço do Seminário e salientadas 

as conclusões, ilações e ensinamentos que dele se retiraram. 

Foi geralmente considerado que o Seminário enriqueceu o 

debate de ideias sobre a segurança e defesa nacional e constituiu 

um proveitoso exercício da cidadania.  

O encerramento 

O Seminário terminou com a intervenção de Sua Excelência o 

Presidente da República, que se revestiu de particular significado 

pela força do seu estatuto de Comandante Supremo das Forças 

Armadas e pela atualidade das palavras que proferiu. 
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ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

_________________________________ 

O registo do Seminário 

O site do GREI, referido na Introdução, constitui a principal fonte 

de informação sobre o Seminário e uma referência indispensável 

para qualquer análise ou reflexão ulterior que se pretenda 

desenvolver.  

Não obstante a variedade dos assuntos registados em base 

eletrónica, decidiu-se elaborar um texto complementar, que 

agora se edita, por se afigurar que ele pode contribuir para uma 

perspetiva mais alargada dos assuntos tratados no Seminário e, 

a par disso, evitar que as ideias e conclusões que 

proporcionaram se percam ou desvaneçam, uma vez passado o 

interesse que suscitaram inicialmente. 

Uma análise abrangente 

As temáticas abordadas no Seminário levantam uma diversidade 

de questões, explícitas e implícitas, que estão ligadas entre si e 

requerem dimensões de análise alargadas, que se estendem aos 

domínios «político, económico, social, cultural, ambiental e 

tecnológico». 

Apesar da variedade dos temas tratados neste documento, 

considerou-se conveniente condensá-los num texto encadeado 

e com uma estrutura sequencial e de consulta acessível.  
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Esta opção implicou uma reconfiguração da informação 

disponível, a partir da reprodução e recorte de algumas partes e 

o subsequente reordenamento e integração.  

Chegou-se assim a um texto que não resultou de uma simples 

agregação das intervenções efetuadas, mas da composição, 

interpretação e contextualização do seu conteúdo. 

A esses elementos foi acrescentado um conjunto de informação 

complementar, reunida pelo GREI, que ajuda a caraterizar 

algumas questões abordadas no Seminário ou deduzidas delas, 

tanto no plano das considerações teóricas como das implicações 

práticas. 

A estrutura do documento 

Neste sentido, o livro está dividido em três partes e dez capítulos 

com a seguinte constituição: 

• 1ª Parte: é composta por seis capítulos onde se integram 

as dez comunicações proferidas no Seminário e as 

intervenções feitas nos períodos de debate, 

complementadas com considerações adicionais do GREI 

relacionadas com os temas tratados; 

• 2ª Parte: compreende quatro capítulos dedicados a 

questões que são da exclusiva responsabilidade do GREI; 

• 3ª Parte: resume as notas finais apresentadas pelo 

Presidente da Assembleia Geral do GREI. 

A metodologia adotada 

Dado o elevado número de assuntos reunidos neste documento 

optou-se por tratá-los separadamente e em trechos 

relativamente breves de modo a facilitar a leitura e a consulta. 

Esta metodologia conduz a um índice que, apesar de mais 

extenso, pode ser utilizado como um guia dos assuntos tratados 

e, paralelamente, proporcionar uma perspetiva do seu conjunto. 



 

 

 

11 

Poderá ainda contribuir para delimitar os temas que se 

inscrevem no âmbito da reflexão que este documento se propõe 

desenvolver. 

Uma nota sobre as fontes e a bibliografia 

Neste modelo de organização do documento decidiu-se não 

incluir notas de «pé de página», nem mencionar os autores das 

frases reproduzidas. 

Em conformidade com esta opção, identificam-se apenas as 

fontes das transcrições mais longas (de três ou mais linhas) e 

remete-se para o «guia bibliográfico» a lista das principais obras 

utilizadas, sem prejuízo de muitas outras, mais dispersas, que 

valorizam este texto. 
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CAPÍTULO I 

__________________________________ 

1. O CONTEXTO DE PARTIDA 

Um debate recorrente 

A ideia de promover, na sociedade portuguesa de hoje, um 

debate relacionado com a segurança interna, a defesa militar e 

as Forças Armadas apresenta dificuldades, em resultado das 

diferenças de opinião que o tema suscita desde há vários anos.  

Ao longo das últimas décadas, as questões de segurança e 

defesa nacional têm sido objeto de estudo aprofundado e 

apreciável aperfeiçoamento. Surgiram novas teses e 

contribuições, embora persistam do precedente algumas 

incongruências (poucas) de que se falará adiante. 

A mudança no meio envolvente  

Os últimos anos, em particular desde 2001, foram plenos de 

acontecimentos de grande magnitude que modificaram a 

compreensão sobre as exigências de segurança e defesa nas 

modernas sociedades de modelo ocidental e alteraram muitas 

conceções e teorias estabelecidas. 

A dinâmica das mudanças e a incerteza que rodeiam o futuro 

têm vindo a dificultar a identificação de ameaças e a impor níveis 

de risco variáveis. 

Por esta razão, é necessário proceder a uma verificação 

continuada da adequabilidade dos conceitos e procedimentos 

adotados, bem como a uma avaliação da aptidão dos meios de 
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resposta, que rapidamente deixam de corresponder às 

exigências do mundo atual. 

Por exemplo, o terrorismo nuclear, o bioterrorismo e o 

ciberterrorismo poderão colocar, num futuro próximo, 

problemas completamente diferentes dos que estão atualmente 

associados ao terrorismo comum, quer pela desproporcionada 

letalidade dos dois primeiros, quer pelo potencial de disrupção 

da sociedade de qualquer dessas novas formas de terrorismo. 

A incerteza 

Para o bem e para o mal, as mudanças por que passa o mundo 

têm colocado os Estados perante novos desafios e interrogações. 

Qual é o sentido dos acontecimentos e o que significam? Quais 

as ameaças que se anteveem? Como podem ser enfrentadas? 

Que compromissos são possíveis entre «liberdade, controlo, 

segurança»? 

E num plano mais próximo do assunto que se pretende analisar, 

surgem outras interrogações. Como melhorar a eficácia das 

instituições no plano concreto da segurança e defesa? Quais são 

os pontos centrais do debate sobre essa questão? Que escolhas 

podem ser feitas? 

A complexidade do tema 

Relativamente ao caso português importa começar por definir o 

contexto de partida e salientar a necessidade de estratégias de 

antevisão. 

Em seguida, abordar-se-á o enquadramento legal, a doutrina, a 

organização, o planeamento e os meios que contribuem para os 

fins de conservação e segurança do Estado.  

Do que foi dito, compreende-se que não é possível debater 

racionalmente as questões da segurança e defesa nacional sem 

previamente reconhecer a complexidade do assunto. Este será 

o primeiro requisito a satisfazer na aproximação ao tema. 
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2. NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO 

A informação na segurança e defesa nacional 

Nas sociedades democráticas contemporâneas é frequente 

dizer-se que os cidadãos devem ser associados às conceções e 

decisões do Estado em questões fundamentais para a 

prossecução dos objetivos nacionais. 

Porém, no que se refere à segurança e defesa nacional, as 

pessoas comuns não têm geralmente disponibilidade, nem 

interesse, nem conhecimentos prévios que lhes permitam 

compreender, ordenar e utilizar a extensa informação 

especializada disponível. Em muitos casos, apenas retirarão uma 

“imagem geral” ou uma “impressão” da informação genérica 

existente. 

Assim, a informação e a comunicação dirigidas ao conjunto da 

sociedade, no domínio da segurança e defesa nacional, são 

particularmente importantes e devem basear-se em ideias 

claras, seletivas, factuais e sugestivas.  

A opinião pública 

Existem consideráveis diferenças entre a opinião que se constitui 

em pequenos grupos (onde predominam as relações 

interpessoais) e a opinião que se forma nas sociedades globais 

(onde não existem contactos diretos entre a maioria das 

pessoas). 

Nos grandes grupos, «a formação da opinião pública é 

extremamente complexa»: 

• Em primeiro lugar, porque «há uma série de 

intermediários entre os factos e a opinião»; 

• Em segundo lugar, porque as pessoas tendem a 

interpretar os factos de uma forma própria. 
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Deste modo, a opinião pública é frequentemente variável e 

imprevisível.  

Nesta perspetiva, o esclarecimento do «povo e da nação» acerca 

da segurança e defesa nacional revestem-se de particular 

importância, não obstante a suposta ineficácia de anteriores 

iniciativas. 

Os níveis da informação 

No âmbito da segurança e defesa nacional podem identificar-se 

dois níveis de informação: 

• O primeiro é o das informações científicas e técnicas; 

(São normalmente tratadas em literatura especializada, 

em colóquios, em seminários e dirigem-se a um público 

restrito e especializado.) 

• O segundo prende-se com as informações da vida 

corrente, as opiniões e as ideias com aplicação imediata. 

(São geralmente veiculadas pelos meios de comunicação 

de massa e dirigem-se a um público vasto e não-

especializado.)  

O primeiro nível carateriza-se pelo rigor e profundidade. O 

segundo, pela diversidade e mediatismo. A maior ou menor 

adequabilidade destas informações depende dos conteúdos a 

difundir e das circunstâncias. 

Não obstante as diferenças entre os dois níveis de informação, 

são ambos importantes para a segurança e defesa nacional. 

Importa saber como e quando aproveitá-los e assegurar que não 

contêm discrepâncias ou contradições entre si. 

A informação pública e as Forças Armadas 

As Forças Armadas não podem funcionar eficazmente sem um 

conjunto de valores próprios e uma série de «influências 

concordantes» da sociedade. 
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Pode mesmo dizer-se que o sistema de valores que rege o 

contingente das Forças Armadas deve ter algum paralelismo e 

«continuidade no corpo da nação».  

A difusão de informação adequada sobre a segurança e defesa 

nacional pode contribuir para consolidar valores nacionais e 

sentimentos de patriotismo. E, por outro lado, tornará as 

pessoas «mais conscientes dos problemas e das condições de 

ação» e permitir-lhes-á formar uma opinião mais fundamentada 

(positiva ou negativamente) acerca das instituições e das 

pessoas que estão ligadas a este setor do Estado. 

Por último, saliente-se a necessidade de uma educação que 

contribua para superar a indiferença e o escasso conhecimento 

acerca das questões da segurança e defesa nacional. 

Trata-se, aliás, de uma finalidade implícita no princípio 

frequentemente enunciado de que a educação e a cultura são 

elementos essenciais das componentes não-militares da política 

de defesa nacional. 

3. AS CONDIÇÕES NACIONAIS 

A ilusão da “paz perpétua” 

Passada a ilusão da “paz perpétua”, a maioria dos países 

democráticos tem vindo a redefinir o modelo das suas forças 

armadas, em função das missões que devem desempenhar, 

tanto a nível nacional, como nas alianças em que se inserem.  

Esta situação também se verifica em Portugal, no quadro das 

opções políticas, das circunstâncias nacionais e das 

condicionantes externas.  

É, por isso, conveniente referir algumas dificuldades práticas que 

se apresentam na atual conjuntura. 



 

20 

Uma perspetiva cívica 

Portugal viveu «um conjunto de crises de grande gravidade», 

algumas globais, outras relacionadas com a União Europeia e 

outras especificamente nacionais, como sejam «a de valores, a 

económico-financeira, a demográfica, a social». 

Com o pano de fundo destas múltiplas crises, poderá haver 

quem considere «provocatório» o tema A Sociedade e a Nação. 

O Estado soberano e as Forças Armadas. De qualquer modo, é 

uma questão de inegável importância na atualidade. 

Numa perspetiva cívica – deliberadamente destituída da 

ponderação de aspetos técnicos, jurídicos e políticos –, foram 

analisados os sinais de crise que se têm manifestado ao nível da 

identidade nacional, da honra e legitimidade das Forças Armadas 

e da qualidade da democracia. 

A identidade nacional 

Têm ocorrido mudanças significativas em alguns elementos 

definidores do “caráter português” que se manifestam de formas 

variadas. 

Desde logo, existe uma crise de conhecimento da História de 

Portugal que dificulta a identificação de referências e «lugares 

de memória» comuns, a partir dos quais se possam retirar lições 

para o presente e ensinamentos que contribuam para «repensar 

o País e o seu futuro».  

Em segundo lugar, constata-se uma “desfiguração” da memória 

coletiva portuguesa, que se pode reconhecer em versões e 

explicações históricas que contradizem anteriores «narrativas 

patrióticas»: 

• Algumas vezes, traduzem sentimentos de vergonha 

relativamente a acontecimentos passados que são 

julgados à luz de princípios morais e ideológicos de hoje; 
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• Outras vezes, são marcadas por tentativas de 

instrumentalização emocional de questões pontuais, 

retiradas do seu tempo e espaço. 

Em terceiro lugar, a perda de memória da língua portuguesa, 

com reflexos nas estruturas de linguagem, no significado das 

palavras e nas formas de expressão do pensamento. Para isso 

poderão ter contribuído, com maior ou menor influência, as 

reformas no ensino, as alterações ortográficas, a emergência de 

novas formas de comunicação disponibilizadas pela tecnologia 

moderna, entre outras. 

Em quarto lugar, o esbatimento da consciência de fronteira 

nacional, circunscrita e de base territorial, como elemento 

caraterizador da identidade portuguesa. E a partir desta 

situação, o empobrecimento dos laços de coesão e pertença 

entre aqueles que vivem nesse espaço físico delimitado, 

tradicionalmente associado a formas de vida e valores 

partilhados. 

Em quinto lugar, o esvaziamento dos rituais de comemoração e 

celebração nacional, por vezes reduzidos a manifestações de 

entusiasmo cívico em torno de sucessos desportivos que, apesar 

de gerarem afinidades entre os portugueses, têm um valor 

simbólico pobre e que não se repetem em outros setores da vida 

nacional. 

A imagem pública das Forças Armadas 

No tocante à questão da imagem das Forças Armadas 

Portuguesas, têm-se verificado desenvolvimentos suscetíveis de 

afetar «a sua honra e legitimidade». Pela atualidade de que se 

revestem, foram apontadas cinco questões merecedoras de 

reflexão. 

Em primeiro lugar, o processo de transição do serviço militar 

obrigatório para o atual modelo de serviço profissionalizado. 
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Segundo frase muito citada, essa transição foi feita «sem se 

medir todas as suas consequências ou discuti-las a fundo», 

embora, ao mesmo tempo, os defensores do programa 

contraponham uma perspetiva favorável acerca dos resultados 

alcançados. Deste modo, continuam a existir diferentes formas 

de encarar esta questão fundamental, sobre a qual seria 

desejável consenso. 

Em segundo lugar, ao fim de quase três décadas de sucessivas 

reformas na área da defesa nacional, o conhecimento público 

sobre o processo é geralmente incompleto, designadamente no 

que se refere aos resultados que produziu na dimensão, 

organização, meios e operação das Forças Armadas. 

Em terceiro lugar, a proliferação de pontos de vista que vão 

chegando a público acerca das Forças Armadas, geralmente com 

escasso fundamento teórico ou base científica estabelecida e à 

margem de fontes institucionais. 

Em quarto lugar, a deteção de casos de corrupção em meio 

militar – geralmente relacionados com a aquisição e venda de 

material e a aquisição de bens e serviços – tem sido muito 

negativa para a imagem das Forças Armadas, bem como para o 

prestígio da profissão militar, ainda que os números associados 

a esse tipo de criminalidade sejam estatisticamente baixos à 

escala nacional. 

Em quinto lugar, a ocorrência de acidentes e incidentes na 

operação corrente das Forças Armadas ou na segurança física de 

infraestruturas, ainda que pontuais, podem ser interpretadas 

como uma consequência de deficiências nos padrões de 

desempenho operacional, logístico, técnico e administrativo. 

A qualidade da democracia 

Convém, a este propósito, ter presente que a «qualidade da 

democracia» em Portugal é influenciada por uma multiplicidade 
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de fatores, uns associados à organização do Estado e da 

sociedade civil e outros relacionados com fatores externos.  

No que se refere aos últimos, convém ter presente a situação na 

União Europeia e na Aliança Atlântica, pela importância de que 

se revestem para Portugal. 

4. A SITUAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA 

O processo de integração europeia 

O projeto de integração europeia tem sido confrontado com 

várias crises desde a sua criação. Recentemente enfrentou uma 

grave crise financeira (e económica) e várias crises políticas, 

chegando-se a um ponto em que dirigentes europeus apelaram 

a um maior empenho na resolução das divisões internas para 

evitar «o fim da Europa».  

Numa perspetiva mais otimista, alguns analistas têm recordado 

Jean Monnet que há muitos anos disse: «A Europa será forjada 

a partir de crises e será o somatório das soluções obtidas face a 

estas crises». 

Sem entrar nessa argumentação, caberá uma breve referência 

a alguns dos problemas da União Europeia na atualidade. 

As cedências de soberania 

É conhecido que Portugal, ao aderir ao projeto europeu, perdeu 

a soberania monetária, viu reduzida a sua soberania política e 

orçamental, sofreu uma diminuição da base económica da 

soberania nacional e teve de adotar políticas comuns que 

restringiram as suas opções no domínio da política interna.  

Com essas cedências de soberania, Portugal obteve vantagens e 

aceitou restrições. 

No balanço entre os prós e os contras, é frequentemente 

sublinhado que as instituições e os atores políticos nacionais 
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foram secundarizados em favor de um sistema institucional 

supranacional, livre de pressões eleitorais, onde prevalece a 

influência e o poder de decisão dos países com maior peso 

político e económico. 

Esta situação revelou-se mais nitidamente no final de 2008, no 

seguimento da crise financeira iniciada nos Estados Unidos em 

2007. 

Os programas de assistência de emergência 

As perturbações financeiras da crise estenderam-se à União 

Europeia e colocaram alguns países perante a necessidade de 

pedirem programas de assistência de emergência para 

assegurar o seu financiamento de curto prazo. Portugal esteve 

nessa situação. 

Têm sido apontadas diversas causas para a crise na Europa, 

designadamente: 

• Elevados níveis de dívida pública; 

• Práticas orçamentais insustentáveis; 

• Crédito irresponsável através das fronteiras; 

• Crise bancária devida à concessão de demasiados 

créditos, tanto públicos como privados; 

• Necessidade de resgatar os bancos europeus expostos às 

dívidas soberanas dos países periféricos; 

• Causalidade da crise bancária no processo que levou à 

crise das dívidas soberanas e a correlação entre essas 

duas crises. 

A dívida soberana 

Independentemente da verdadeira origem da “crise da dívida 

soberana”, que ainda suscita controvérsia, veio a prevalecer 

politicamente a explicação de que tinha sido provocada pela 

dívida e despesa excessivas de alguns Estados membros. 
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De acordo com essa interpretação, as responsabilidades pelos 

custos da crise foram transferidas para os Estados membros e, 

em seguida, para os contribuintes, através de programas de 

ajustamento concebidos e impostos pela designada troika 

(Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário 

Internacional), e aplicados pelos Governos dos países 

intervencionados. 

Estes programas de ajustamento tiveram repercussões 

profundas no funcionamento das economias e das sociedades, 

sentidas de forma mais intensa pelos estratos sociais situados 

nos níveis médios e inferiores da escala da distribuição de 

rendimento e riqueza. 

Os fatores de desagregação 

A solução política encontrada para a crise, o modo como foi 

executada e o discurso empregue em relação aos Estados 

membros intervencionados constituiu um fator potencialmente 

desagregador da coesão da Europa. 

Entre outros aspetos, abriu clivagens entre países credores e 

países devedores e agravou tensões políticas no interior da 

União Europeia. 

Além disso, gerou sentimentos de ressentimento e frustração 

nos eleitorados e contribuiu para minar a perspetiva geral de 

prosperidade que, até então, tinha estado associada ao projeto 

político europeu. Como é conhecido, esta situação também teve 

consequências na sociedade portuguesa. 

O princípio da solidariedade 

Os processos de ajustamento financeiro levaram ao 

aparecimento de novas fontes de ação política, revelaram 

assimetrias entre o poder e a legitimidade e expuseram 

fragilidades institucionais da União Europeia. 
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Alguns analistas defendem agora, com melhor fundamento, que 

a crise europeia não deve ser vista apenas do ângulo das dívidas, 

dos défices, dos orçamentos e das construções jurídicas, mas 

também deve atender aos princípios da solidariedade e do 

respeito pela dignidade e condição dos povos europeus. 

Nesta perspetiva, foi recordado no Seminário que o Plano 

Marshall – concebido em 1947 como uma política «contra a 

fome, a pobreza, a resignação e o caos» –, permitiu a 

reconstrução da Europa no pós-Guerra, incluindo a Alemanha, 

com significativo sacrifício dos contribuintes norte-americanos. 

A segurança europeia 

No plano da segurança europeia, vive-se um período de 

aparente acalmia, mas essa perceção não corresponde 

inteiramente à realidade, nem ao «estado natural das coisas». 

Para além das sempre preponderantes questões da geopolítica, 

há fatores provenientes do exterior e interior da Europa que 

podem alterar a situação. 

Estarão, nesse caso, as migrações internacionais e, em 

particular, o terrorismo transnacional. 

Os movimentos migratórios 

Os movimentos migratórios para a Europa, em especial os que 

se verificam no sentido Sul-Norte, estão a provocar dificuldades 

na União Europeia. É frequentemente declarado que as soluções 

para este problema deverão ter em conta, entre outros aspetos: 

• O equilíbrio entre a segurança e os valores humanistas; 

• A compatibilização entre as capacidades de acolhimento e 

a necessidade de auxílio aos imigrantes; 

• A conciliação entre os interesses dos países e os direitos 

fundamentais dos imigrantes; 
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• A relação entre os défices demográficos e o saldo 

(numérico e qualitativo) da imigração; 

• A articulação entre a ordem interna dos Estados e o direito 

internacional; 

• A ligação entre os conceitos de imigração e de cidadania. 

As migrações para a Europa pelas rotas do Mediterrâneo 

envolvem pessoas com diferentes origens – culturais, étnicas e 

religiosas – e com diversas motivações e perfis, muitas vezes 

indiferenciados e de baixa qualificação.  

Por isso, é difícil distinguir entre os migrantes que apenas 

procuram melhores condições de vida e aqueles que são vítimas 

de guerra, de catástrofes naturais ou da desagregação civil nos 

países de origem. Com efeito, em algumas situações, pode não 

ser fácil separar um refugiado genuíno ou um legítimo 

requerente de asilo, de quem o não é. 

A regulação das migrações 

A regulação dos fluxos de imigração encontra-se essencialmente 

sujeita à soberania e legislação interna dos Estados, embora com 

limitações impostas pelo direito internacional ou pelo respeito 

dos direitos humanos. 

Apesar do amplo poder de decisão dos Estados nacionais, as 

migrações têm prosseguido contra a vontade de parte das 

populações de alguns países. 

Os temas da imigração são cada vez mais sensíveis na Europa, 

a nível psicológico e outros, como ficou bem patente nas 

discussões que levaram à decisão do Reino Unido de sair da 

União Europeia, via referendo realizado em junho de 2016.  

Por outro lado, as respostas à crise migratória, para serem 

eficazes, têm elevados custos financeiros e políticos e exigem 

uma base mínima de concertação entre os Estados membros em 

domínios tão variados como: 
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• A segurança interna; 

• O controlo das fronteiras e a liberdade de circulação; 

• As políticas de acolhimento, as quotas de receção e o 

estabelecimento de critérios comuns na atribuição da 

cidadania; 

• A imposição da «autoridade cultural e civilizacional» 

dentro do espaço europeu, por exemplo em questões 

associadas à igualdade de género; 

• A alocação de recursos – humanos, financeiros e físicos – 

às estruturas de apoio. 

Algumas destas condições não têm sido concretizadas. 

O terrorismo 

No que se refere ao jihadismo, europeu ou importado, sabe-se 

que a ameaça permanece. No entanto, não é possível saber se 

ocorrerão novos atentados terroristas, de onde virão e como, 

nem prever se aumentarão com o crescente afluxo de migrantes 

à Europa. A incerteza é considerável. 

5. A SITUAÇÃO NA ALIANÇA ATLÂNTICA 

Após a Guerra Fria 

Nos anos que se seguiram ao fim da Guerra Fria, a OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) procedeu a vários 

reajustamentos, que incluíram a revisão do conceito estratégico, 

a adesão de novos países e reestruturações internas. 

No entanto, a OTAN manteve inalterada a defesa coletiva como 

o seu pilar fundamental e conseguiu preservar os laços da 

solidariedade transatlântica e a cultura de «igual dignidade» 

entre os seus membros. 

Hoje em dia, configuram-se novos desenvolvimentos em 

resultado de mudanças em vários domínios: 
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• No ambiente estratégico mundial, com a afirmação da 

China como grande potência e a emergência de zonas de 

atrito a «leste, a sudeste e a sul» da Europa; 

• No pensamento geoestratégico da Aliança e na política 

externa dos Estados Unidos da América; 

• No funcionamento interno da Organização, influenciada 

pelas realidades de hoje. Neste quadro, refira-se a 

exigência norte-americana de uma maior contribuição dos 

aliados europeus e a necessidade de estes atingirem as 

metas de financiamento a que se comprometeram. Esta 

questão será abordada mais adiante, no nº 3 do Capítulo 

IV, desta 1ª Parte. 

Perspetivas de evolução 

Em Portugal, é consensual a ideia de que a Aliança Atlântica é 

um elemento fundamental da defesa coletiva dos seus membros. 

É também reconhecido que a contribuição da OTAN para a paz 

na área euro-atlântica e a prosperidade dos países europeus por 

ela protegidos, ao longo de cerca de 70 anos, se deveu muito ao 

financiamento dos Estados Unidos e à segurança nuclear que 

proporcionaram. 

No entanto, a OTAN está em transformação e hoje, talvez mais 

do que no passado, existe a possibilidade de a sua matriz vir a 

conhecer mudanças resultantes da evolução das relações entre 

o «europeísmo» e o «americanismo». 

 

 

**** 

 

 



 

30 

 

  



 

 

 

31 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

__________________________ 

1. AS CONSTITUIÇÕES E AS FORÇAS ARMADAS 

Neste enquadramento, importa destacar um conjunto de 

questões que foram abordadas com maior ênfase durante o 

Seminário. 

As Forças Armadas nas Constituições dos Estados  

Todas as Constituições de todos os Estados soberanos (ou ditos 

soberanos) conferem relevância, explícita ou implícita, direta ou 

indireta, às Forças Armadas e à defesa nacional. 

Salvo uma ou outra exceção, todos os Estados presentes na 

comunidade internacional possuem Forças Armadas, com ou 

sem esse nome. 

Sendo a Constituição o estatuto jurídico do Estado, fundamento 

e limite do poder político, a ela cabe, pois, inevitavelmente um 

papel central no enquadramento das Forças Armadas e da 

defesa nacional. 

Em todos os Estados colocam-se então os seguintes problemas: 

• No domínio dos direitos e deveres fundamentais, a 

consignação de direitos e deveres relativos à defesa e à 

segurança externa do Estado […]; 

• No domínio da organização política […]; 

• No domínio da organização judiciária […]. 
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A solução de qualquer destes problemas pressupõe não tanto 

uma conceção específica de defesa nacional quanto uma 

conceção do sistema político e de direitos fundamentais. 

Por isso, ela é sempre dada pela Constituição, por se tratar de 

matéria respeitante à própria estrutura do Estado, ao estatuto 

do poder, à relação do poder com a comunidade política e às 

relações de cada Estado com os demais Estados. 

E o sentido das regras depende das escolhas subjacentes à 

Constituição, do regime político, das formas e dos sistemas do 

governo. 

Aquilo a que se vem chamando a “Constituição de Defesa” é uma 

parte integrante da Constituição material – há uma Constituição 

de Defesa a par da Constituição Económica, da Constituição do 

Trabalho, da Constituição Eleitoral, entre outras; e é numa 

perspetiva de unidade global que deve ser entendida. 

Princípios comuns a todos os Estados modernos 

Seja como for, pode dizer-se que são princípios comuns a todos 

os Estados modernos: 

• A unicidade das Forças Armadas como especificação da 

unidade do Estado e da unicidade do poder (a defesa da 

unidade do Estado é tão importante como a defesa da 

independência); 

• A consequente impossibilidade de organizações militares, 

paramilitares ou militarizadas fora das Forças Armadas; 

• As Forças Armadas como instituição, e instituição 

nacional, como uma das dimensões da instituição Estado; 

• A subordinação ao poder político […]. 

Características da defesa nacional 

Olhando para a mesma problemática doutro prisma, são 

características da defesa nacional: 
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• Ser uma atividade necessária do Estado; 

• Ser uma atividade exclusiva do Estado; nenhum grupo, 

nenhum cidadão se lhe pode substituir; e o dever e direito 

do cidadão de defesa da Pátria apenas se compreendem 

no seu seio; 

• Ser uma atividade que, todavia, o Estado pode assumir 

em conjunto com outros Estados, […] (Artigo 51º da Carta 

das Nações Unidas); 

• Ser uma atividade plural, embora centrada na defesa 

militar; 

• Ser uma atividade permanente; 

• Ser uma atividade dirigida pelos órgãos estatais 

competentes; 

• Ser uma atividade juridicamente vinculada também pelos 

princípios de direito internacional e pelas convenções 

internacionais a que cada Estado esteja vinculado. 

Em Estados democráticos, vai-se mais longe. No mínimo, são 

indispensáveis: 

• A não intervenção política das Forças Armadas enquanto 

tais; 

• A não intervenção partidária dos militares enquanto tais, 

individualmente ou em grupo; 

• A não intervenção militar à margem de decisão política, 

em qualquer circunstância. 

E, mais exigentemente: 

• Adstrição essencial das Forças Armadas à defesa nacional; 

ou as Forças Armadas como instrumento da política 

externa, não de política interna; 

• Separação entre defesa nacional e segurança interna; 
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• Necessidade de quaisquer outras funções, de natureza 

complementar (v.g., proteção civil, cooperação 

internacional, intervenção em estado de sítio) estarem 

previstas na Constituição; 

• Separação da estrutura das Forças Armadas da dos 

órgãos de poder, não tendo estes ou os seus titulares o 

comando direto das Forças Armadas; 

• Redução do poder organizativo e normativo próprio das 

Forças Armadas à esfera meramente administrativa. 

Direitos e restrições dos militares 

Por seu turno, da ideia de Estado de Direito decorrem: 

• Garantia dos direitos fundamentais dos militares; 

• Restrições dos direitos dos militares à luz do princípio da 

proporcionalidade; 

• Garantia da objeção de consciência; 

• Restrição dos tribunais militares a crimes de natureza 

estritamente militar e só em tempo de guerra, e a 

jurisdição disciplinar. 

Atribuição de garantia da Constituição 

Numa democracia estabilizada, as Forças Armadas não têm, não 

devem ter nenhuma atribuição de garantia da Constituição e de 

defesa das instituições. Tal incumbe, sobretudo, aos tribunais. 

Mas houve ou há Constituições associando as Forças Armadas a 

tarefas desse género. Foi o caso da Constituição portuguesa, 

entre 1976 e 1982, com um Conselho da Revolução, também 

órgão da fiscalização abstrata da constitucionalidade, embora 

assistido por uma Comissão Constitucional […]. 

O dever de defesa da Pátria 

O dever de defesa da Pátria – que é também um direito – ainda 

quando não explicitado de modo formal, tem sido sempre 
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entendido no Estado moderno como inerente à condição de 

membro da comunidade política e como materialmente 

constitucional. 

Organização do poder político 

A relevância das Forças Armadas na organização do poder 

político compreende três traços comuns a todos os Estados 

democráticos: 

• Atribuição ao Presidente da República […] do comando 

supremo […]; 

• Atribuição ao Parlamento da [competência de legislar] 

sobre as Forças Armadas e defesa nacional e da 

aprovação dos necessários créditos orçamentais; 

• Atribuição ao Executivo […] da direção efetiva das Forças 

Armadas e da condução da política de defesa nacional. 

Modelos de sistema de governo 

Avultam, porém, as diferenças derivadas das características 

próprias dos grandes modelos de sistema de governo do 

constitucionalismo moderno: o parlamentar, o presidencial, o 

semipresidencial. […] 

Mais complexo é o sistema de governo semipresidencial, por 

nele haver três […] órgãos políticos: o Parlamento, o Presidente 

e o Governo. 

O Presidente aqui […] preside, mas não governa; e presidir 

implica um conjunto significativo de competências em relação 

com outros órgãos de poder de decisão livre. […] 

No tocante a Portugal, por exemplo, a qualidade de comandante 

supremo das Forças Armadas do Presidente da República (por 

sinal, a expressão só surgiu na Constituição de 1976) liga-se à 

nomeação e à exoneração, sob proposta do Governo, dos chefes 

militares – entendendo-se que nenhum chefe militar pode 
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subsistir no cargo sem a confiança de um e outro – e à 

presidência do Conselho Superior de Defesa Nacional. 

Relevância das Forças Armadas 

Concentrando-nos agora um pouco mais em Portugal, importa 

recordar que todas as nossas Constituições dedicaram o devido 

relevo às Forças Armadas:  

• Constituição de 1822 (Artigos 171º a 175º);  

• Carta Constitucional de 1826 (Artigos 113º a 117º); 

• Constituição de 1838 (Artigos 119º a 122º); 

• Constituição de 1911 (Artigos 68º a 70º); 

• Constituição de 1933 (Artigos 53º a 58º); 

• Constituição de 1976 (Artigos 273º a 276º, além do Artigo 

270º).  

E tratamento em capítulo ou título próprio:  

• Em capítulo, sob a epígrafe - Força Militar ou Força 

Armada, dentro do título Poder Executivo, nas três 

primeiras Constituições; 

• Em título autónomo, sob a epígrafe - Da defesa nacional, 

na parte I do texto constitucional (Das garantias 

fundamentais), na Constituição de 1933; 

• Em título autónomo, na parte III do texto constitucional 

(Organização do poder político), com a epígrafe Forças 

Armadas no início e a de Defesa nacional, desde 1982, na 

Constituição de 1976. 

Apenas a Constituição de 1911 não dedica à matéria uma divisão 

autónoma, versando-a em Disposições gerais. 
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Períodos demarcados nas seis Constituições 

Uma análise histórico-comparativa das seis Constituições e das 

suas vicissitudes permite distinguir quatro períodos bem 

demarcados: 

• O das Constituições de 1822, 1826, 1838 e 1911, as 

Constituições liberais; 

• O da Constituição de 1933; 

• O da Constituição de 1976 até 1982; 

• O da Constituição de 1976, após 1982, a sua primeira 

revisão constitucional. 

As Constituições liberais  

Marcam as Constituições liberais: 

• A preocupação com a inserção das Forças Armadas na 

estrutura organizativa do Estado, apesar de as 

Constituições de 1822 e de 1838 admitirem milícias e 

Guardas Nacionais como parte da força pública; 

• A ligação à segurança interna. 

A Constituição de 1933 

Identificam a Constituição de 1933: 

• A inserção em Estado autoritário; 

• A afirmação do prestígio das Forças Armadas; 

• A ligação ainda à segurança interna; 

• O aparecimento do serviço militar obrigatório; 

• A promoção de instituições cívicas tendo por fim: 

«adestrar a mocidade em ordem a prepará-la para o 

cumprimento dos seus deveres militares e patrióticos». 
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A Constituição de 1976 

O texto inicial da Constituição de 1976, pós-revolucionário e 

compromissório traria: 

• A atribuição de funções políticas às Forças Armadas – o 

prosseguimento da Revolução de 25 de abril de 1974 […], 

a garantia de regular funcionamento das instituições 

democráticas e de cumprimento da Constituição […]; 

• A existência de um órgão composto por militares, o 

Conselho da Revolução, embora presidido pelo Presidente 

da República eleito por sufrágio nacional, com 

competência exclusiva no âmbito militar (Artigos 142º a 

149º).  

Mas, ao mesmo tempo, a Constituição, logo em 1976, 

estabelecia: 

• A proibição de associações armadas, de tipo militar, 

militarizadas ou paramilitar (Artigo 46º, nº 4); 

• A separação da polícia, remetida para o título da 

Administração Pública (Artigo 272º); […] 

A revisão constitucional de 1982 

Finalmente, com esta revisão, estabelece-se: 

• Como função essencial, definidora das Forças Armadas, a 

defesa militar da República (Artigo 275º, nº1); 

• Como tarefas complementares, a nível interno: 

o Colaborar nas tarefas relacionadas com a satisfação 

das necessidades básicas e a melhoria da qualidade 

de vida das populações (Artigo 275º, nº6, 2ª 

parte); 

o O emprego, nos termos da lei, em estado de sítio 

ou em estado de emergência (Artigo 275º, nº7); 
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• Como tarefas complementares, a nível externo: 

o Satisfazer os compromissos internacionais do 

Estado Português no âmbito militar (Artigo 275º, 

nº 5, 1ª parte); 

o Participar em missões humanitárias e de paz 

assumidas por organizações internacionais de que 

Portugal faça parte (Artigo 275º, nº 5, 2ª parte); 

o Participar em ações de cooperação técnico-militar 

no âmbito da política nacional de cooperação 

(Artigo 275º, nº 6, 3ª parte); 

• Um preceito sobre restrições de direitos de liberdade dos 

militares “na estrita medida das exigências próprias da 

respetiva função” (Artigo 270º) […]; 

• A criação de um Conselho Superior de Defesa Nacional, 

presidido pelo Presidente da República, de índole 

consultiva, mas que também pode assumir competências 

administrativas nos termos da lei (Artigo 274º); 

• A afirmação do Governo como órgão de direção da 

administração direta do Estado, civil e militar [Artigo 

199º, alínea d)]; 

• Desde a revisão constitucional de 1977, a existência de 

tribunais militares apenas na vigência de estado de guerra 

(Artigo 213º). 

2. SUBORDINAÇÃO MILITAR AO PODER POLÍTICO 

Antecedentes 

Nos últimos duzentos anos, a história da instituição militar 

esteve fortemente correlacionada com os diferentes regimes 

políticos que vigoraram em Portugal, desde a Monarquia 

Constitucional do século XIX até à «rutura de 25 de abril de 1974 
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e estabelecimento do regime democrático constitucionalizado 

em 1976». 

Ao longo destes dois séculos, a relação do poder político com as 

Forças Armadas conheceu formas muito variadas, tendo existido 

épocas marcadas pela «perfeita subordinação» militar, como 

sucedeu na década de 1950, mas também períodos em que a 

instituição militar participou, com maior ou menor 

protagonismo, no estabelecimento ou no derrube de regimes 

políticos. 

Esta situação modificou-se a partir de 1974. 

A democracia política 

A aprovação da Constituição de 1976 – fundamentada na 

democracia representativa e na liberdade política –, constituiu 

um marco decisivo nesse processo, ainda que tenha admitido «a 

subsistência até à primeira revisão constitucional de um órgão 

de soberania composto por militares, o Conselho da Revolução». 

Como já referido, o Conselho da Revolução foi extinto em 1982 

e as suas competências passaram para o Conselho Estado, para  

a Assembleia da República, para o Governo e para o Tribunal 

Constitucional. 

Desde então, é completa a subordinação das Forças Armadas ao 

poder político. 

3. O ENQUADRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO 

A legislação 

A segurança e defesa nacional articulam-se em torno de um 

extenso corpo de legislação, no qual se incluem: 

• A Constituição da República Portuguesa; 
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• A Lei de Defesa Nacional, a Lei Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas, a Lei de Bases da 

Proteção Civil e a Lei de Segurança Interna. 

No plano da documentação estruturante da defesa nacional, 

destaque-se o conceito estratégico de defesa nacional. 

O Parecer do auditor jurídico do MDN, de 2001  

No seguimento dos ataques ocorridos nos Estados Unidos da 

América, em 11 de setembro de 2001, o auditor jurídico do 

Ministério da Defesa Nacional elaborou, em 10 de outubro de 

2001, um parecer no qual afirmava: 

• «As circunstâncias que envolveram o ataque a edifícios 

civis e pontos estratégicos militares vieram confrontar 

todos os Estados com a ameaça séria de a qualquer 

momento e em qualquer local poderem ocorrer atos de 

agressão, que podem pôr em risco a vida e a liberdade 

das pessoas, bem como a integridade e a segurança de 

pessoas e bens»;  

• «Estas formas de agressão preocupam a generalidade dos 

Estados, colocando-se ao Estado Português “a questão de 

saber se dispõe dos mecanismos legais e ou 

constitucionais que permitam encontrar as melhores 

formas de prevenir os riscos da ocorrência de tais eventos 

e de encontrar a mais eficaz resposta para tais 

preocupações”». 

No seguimento deste parecer, o Ministro da Defesa Nacional 

solicitou à Procuradoria-Geral da República que se pronunciasse 

sobre a seguinte questão: 

«Se, no atual quadro legal vigente, as Forças Armadas 

podem ser incumbidas de colaborar em missões de 

prevenção de riscos coletivos e de apoio ou reforço de 

medidas de segurança a locais onde se situam instalações 
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relevantes de setores essenciais da vida nacional, 

designadamente importantes instalações industriais dos 

setores elétrico, de gás, de telecomunicações, ou ainda 

portuárias e aeroportuárias, etc., em casos de agressão 

ou de ameaça externas». 

O Parecer da Procuradoria-Geral da República, de 2001 

Em resposta ao pedido do Ministro da Defesa Nacional, a 

Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu o Parecer nº 

147/2001 (votado na sessão do seu conselho consultivo de 09 

de novembro) sobre as Forças Armadas – defesa nacional – 

defesa militar – ameaça externa – terrorismo – missões de 

interesse público – segurança interna, no qual se pode ler: 

1. «A Constituição da República Portuguesa comete às Forças 

Armadas a missão primária e nuclear de defesa militar da 

República (nº 1 do artigo 275º da CRP), com vista a 

garantir a “independência nacional”, a “integridade do 

território” e a “liberdade e a segurança das populações 

contra qualquer agressão ou ameaça externas”». 

2. «Os conceitos de “agressão” e “ameaça” externas são 

conceitos indeterminados que não podem deixar de ser 

objeto de uma integração atualista, de modo a abranger 

novas formas de atuação externa suscetíveis de afetar os 

bens jurídicos que constituem objeto do conceito 

constitucional de defesa nacional». 

3. «Perante uma agressão ou ameaça do exterior, que pelo 

seu significado e dimensão afete de forma séria e fundada 

os bens jurídicos objeto do conceito constitucional de 

defesa nacional, a defesa militar poderá envolver uma 

componente externa, caraterizada pelo exercício de um 

direito de legítima defesa, no quadro dos compromissos 

internacionais, e uma componente interna, dirigida à estrita 

proteção dos mesmos bens jurídicos contra ameaças 

externas, dentro do espaço físico do território nacional (nº 
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2 do artigo 273º da CRP, conjugado com o nº 1 do artigo 

2º da LDNFA)». 

4. «A defesa militar perante ameaças externas ao 

funcionamento de setores de produção e abastecimento 

alimentar, industrial e energético, dos transportes e das 

comunicações, na medida em que constituem interesse 

vitais para o bem-estar e a segurança das populações, 

compreende-se na previsão do nº 2 do artigo 273º da CRP 

e no nº 1 do artigo 2º da LDNFA». 

O Ministro da Defesa Nacional homologou, em 16 de dezembro 

de 2001, este Parecer. 

Embora não tenha tido seguimento prático, o Parecer continua a 

fornecer uma base jurídica válida – tanto para situações de 

normalidade democrática como para o “estado de sítio” e o 

“estado de emergência” – porque, no essencial, não se alterou 

o quadro normativo constitucional que o fundamentou. 

Na linha de análise seguida neste Parecer e do exposto no 

parágrafo 1, refiram-se brevemente algumas das normas 

constitucionais que fixam «o estatuto constitucional da defesa 

nacional, da segurança interna e das Forças Armadas». 

A Constituição de 1976 

Salientem-se os seguintes pontos da Constituição de 1976 – a 

mais complexa de todas as Constituições portuguesas. 

• A segurança interna não existe como título na versão 

originária da Constituição, nem como artigo e nem sequer 

é mencionada no texto; estará subjacente às funções da 

polícia. 

• As funções de polícia encontram-se sob o título IX - 

Administração Pública e são caraterizadas da seguinte 

forma: 
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«A prevenção […] dos crimes contra a segurança do 

Estado só pode fazer-se com observância das regras 

gerais sobre polícia […]» (nº 3 do Artigo 272º). 

• As Forças Armadas têm título próprio (o “título X”) e estão 

claramente autonomizadas da Administração Pública. As 

suas funções são definidas nos seguintes termos: 

«As Forças Armadas garantem a independência 

nacional, a unidade do Estado e a integridade do 

território» (nº 1 do Artigo 273º). 

• O texto constitucional não faz qualquer menção à defesa 

nacional, embora o conceito esteja implícito no Artigo 

273º. 

Relativamente a estas disposições, o Parecer no 147/2001 da 

PGR conclui: 

• «Na Constituição de 1976, na sua versão originária, as 

missões das Forças Armadas eram concebidas numa 

perspetiva muito ampla, incluindo, além da defesa militar 

do País, a garantia da ordem interna, bem como missões 

de cunho acentuadamente político. 

• Subjacente a esta conceção alargada das missões das 

Forças Armadas, imperou um entendimento muito amplo 

do conceito de defesa nacional, que se confundia com o 

de segurança nacional. 

• Com efeito, a defesa nacional incluía uma componente 

militar e diversas componentes não militares e visava 

proteger o País contra qualquer ameaça externa ou 

interna». 

As «marcas de relativa originalidade» da Constituição de 1976 

são explicadas pela realidade do País no desenlace do “25 de 

novembro” de 1975, designadamente o pacto entre os partidos 

e o Movimento das Forças Armadas.  
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A primeira revisão constitucional de 1982 

Destaquem-se os aspetos mais expressivos. 

• No que se refere à polícia determina: 

o «A polícia tem por funções defender a legalidade 

democrática e garantir a segurança interna e os 

direitos dos cidadãos (nº 1 do Artigo 272º). 

o «A lei fixa o regime das forças de segurança […]». 

(nº 4 do Artigo 272º) 

• O título X passa a mencionar defesa nacional em vez de 

Forças Armadas e estabelece: 

o «A defesa nacional tem por objetivos garantir […] 

a independência nacional, a integridade do 

território e a liberdade e a segurança das 

populações contra qualquer agressão ou ameaça 

externas». (nº 2 do Artigo 273º) 

o «Às Forças Armadas incumbe a defesa militar da 

República». (nº 1 do Artigo 275º) 

o «As Forças Armadas podem colaborar, nos termos 

da lei, em tarefas relacionadas com a satisfação das 

necessidades básicas e a melhoria da qualidade de 

vida das populações». (nº 5 do Artigo 275º) 

o «As leis que regulam os regimes do estado de sítio 

e do estado de emergência fixam as condições de 

emprego das Forças Armadas quando se verifiquem 

aquelas situações». (nº 6 do Artigo 275.º) 

Relativamente a esta revisão constitucional, o Parecer nº 

147/2001 da PGR refere: 

• «O legislador constitucional de 1982 adotou, assim, uma 

conceção mais restrita de defesa nacional, concebida 

essencialmente como um instrumento garantístico dos 

elementos do Estado (“independência nacional”, 
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“integridade do território” e “populações”) e direcionada 

exclusivamente para o plano externo».  

• «O conceito constitucional de defesa nacional passou a ter 

como vetor essencial a segurança do País contra 

agressões ou ameaças externas, através das Forças 

Armadas, distinguindo-se da defesa da ordem interna, 

constitucionalmente cometida à polícia». 

• «Podemos dizer que a preocupação fundamental que 

presidiu à alteração dos preceitos acabados de referir foi, 

por um lado, separar a defesa nacional da defesa da 

ordem interna [segurança interna] e, por outro lado, 

redefinir o modelo constitucional das Forças Armadas 

[…]». 

• «Também […] a nossa lei fundamental não deixou de 

prever a possibilidade de eventual emprego das Forças 

Armadas em situações extraordinárias ou excecionais de 

necessidade pública, como são o estado de sítio e o estado 

de emergência, nas condições fixadas por lei. Trata-se de 

situações excecionais em que as Forças Armadas podem 

ser chamadas a exercer missões de segurança no plano 

interno e, por conseguinte, não incluídas no âmbito da 

defesa nacional»; 

• «Por outro lado, […] a Constituição autoriza o legislador 

ordinário a entregar às Forças Armadas funções de 

interesse público, permitindo que as mesmas colaborem 

em tarefas relacionadas com a satisfação das 

necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida 

das populações” (cf. o nº 5 do Artigo 275.º da CRP)». 

Em suma, esta revisão visou a «refundição do sistema político» 

e a «abertura pluralista da organização económica e social», no 

quadro de uma Democracia plena de base eleitoral. 
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A quarta revisão constitucional de 1997 

A quarta revisão constitucional prevê: 

«As Forças Armadas podem ser incumbidas, nos termos 

da lei, de colaborar em missões de proteção civil, em 

tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades 

básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, 

e em ações de cooperação técnico-militar […]». (nº 6 do 

Artigo 275º) 

O Parecer nº 147/2001 da PGR salienta, a este propósito, os 

seguintes aspetos:  

• «Repare-se que a Constituição não se referia 

expressamente a funções de proteção civil, fazia-o apenas 

de forma implícita ao mencionar “situações de calamidade 

pública” que não justificassem a suspensão do exercício 

de direitos». 

• «No seguimento do citado preceito, as Forças Armadas 

aparecem qualificadas como agentes da proteção civil na 

Lei de Bases da Proteção Civil».  

Lei de Defesa Nacional 

A Lei de Defesa Nacional (Lei Orgânica nº 1-B/2009, de 07 de 

julho, alterada pela Lei Orgânica nº 5/2014, de 29 de agosto) 

atribui às Forças Armadas as seguintes missões: 

• […] «Cooperar com as forças e serviços de segurança 

tendo em vista o cumprimento conjugado das respetivas 

missões no combate a agressões ou ameaças 

transnacionais; [nº 1 do Artigo nº 24, alínea e)]  

• Colaborar em missões de proteção civil e em tarefas 

relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e 

a melhoria da qualidade de vida das populações». [nº 1 

do Artigo nº 24, alínea f)] 
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Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas 

A Lei em vigor (Lei Orgânica nº 1-A/2009, de 07 de julho, 

alterada pela Lei Orgânica nº 6/2014, de 1 de setembro) será 

objeto de referência específica no nº 7 do Capítulo I da 2ª Parte 

a propósito do modelo de planeamento de defesa. 

Lei de Bases da Proteção Civil 

A Lei de Bases da Proteção Civil (Lei nº 27/2006, de 03 de julho, 

alterada pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro e pela 

Lei nº 80/2015, de 3 de agosto) refere no capítulo VI - Forças 

Armadas: 

• «As Forças Armadas colaboram, no âmbito das suas 

missões específicas, em funções de proteção civil». 

(Artigo 52º) 

• «As forças e elementos militares são empregues sob a 

cadeia de comando das Forças Armadas, sem prejuízo da 

necessária articulação com os comandos operacionais da 

estrutura de proteção civil». (Artigo 57º) 

Decreto-Lei do Planeamento Civil de Emergência  

O Decreto-Lei nº 73/2012, de 26 de março, transferiu para a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil as atribuições do Conselho 

Nacional de Planeamento Civil de Emergência. 

O Decreto-Lei nº 163/2014, de 31 de outubro, atribui à 

Autoridade Nacional de Proteção Civil a responsabilidade de 

assegurar a atividade de planeamento civil de emergência para 

fazer face, em particular, a situações de crise ou de guerra. 

Compete ao seu Presidente promover e coordenar as atividades 

em matéria de planeamento civil de emergência […], sem 

prejuízo da necessária coordenação com o Ministério da Defesa 

Nacional. 
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Lei de Segurança Interna 

A Lei de Segurança Interna (Lei nº 53/2008, de 29 de agosto, 

retificada pela Declaração de Retificação nº 66-A/2008, de 28 de 

outubro, e alterada pela Lei nº 59/2015, de 24 de junho, e pelo 

Decreto-Lei nº 49/2017 de 24 de maio) estabelece o seguinte: 

• «A segurança interna é a atividade desenvolvida pelo 

Estado para garantir a ordem, a segurança e a 

tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir 

e reprimir a criminalidade e contribuir para assegurar o 

normal funcionamento das instituições democráticas, o 

regular exercício dos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade 

democrática». (nº 1 do Artigo 1º) 

• «As medidas previstas na presente lei destinam-se, em 

especial, a proteger a vida e a integridade das pessoas, 

a paz pública e a ordem democrática, designadamente 

contra o terrorismo, a criminalidade violenta ou 

altamente organizada, a sabotagem e a espionagem, a 

prevenir e reagir a acidentes graves ou catástrofes, a 

defender o ambiente e a preservar a saúde pública». (nº 

3 do Artigo 1º) 
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CAPÍTULO III 

___________________________________ 

1. A EVOLUÇÃO PARA O PROFISSIONALISMO MILITAR 

Ao longo de dois mil anos, predominaram diversos modelos de 

organização dos exércitos e de prestação de serviço militar, em 

contextos históricos sucessivos. O desenvolvimento desse 

processo evolutivo justifica uma breve referência. 

Neste âmbito, cabe destacar um conjunto de questões 

apresentadas no Seminário. 

O cidadão-soldado 

Nas comunidades antigas do Ocidente, como as cidades-Estado 

gregas e a República Romana, havia o cidadão-soldado: […] 

serviam na guerra em nome de um vínculo político e de 

cidadania com a polis, com a civitas. Usavam armas e corriam 

riscos na guerra para defender a sua comunidade política porque 

tinham direitos e deveres. 

E nos impérios orientais e nas tribos bárbaras, as bases do 

recrutamento e do serviço eram a obediência ao chefe ou ao rei 

e a identidade étnico-religiosa ou tribal da horda. 

Mas começavam a aparecer as companhias mercenárias 

internacionais, guerreiros profissionais que serviam entidades 

estranhas à sua comunidade original na base de um contrato. 

[…] 
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As companhias militares privadas 

As companhias militares privadas, ou seja, as primeiras 

organizações profissionais baseadas num contrato ou condotta, 

surgem como protagonistas da guerra no ocaso da Idade Média, 

numa Itália fragmentada entre repúblicas marítimas […]. 

O condottieri é o contratador: no século XV, estes empresários 

militares ou senhores da guerra proliferam. O condottieri tem 

capacidade económica para recrutar, armar e equipar os seus 

homens por conta do cliente.  

Mas a idade áurea das companhias militares privadas, uma 

forma inicial de “armée de métier”, que se aproximará de um 

serviço militar com caraterísticas nacionais, estende-se dos 

finais do século XV até ao fim da guerra dos Trinta Anos. 

Nesta nova ordem de coisas, há um núcleo de comunidades 

políticas que, pelas suas origens étnico-históricas, situação 

geográfica e modo de organização político-social, vai ter um 

papel central: os cantões suíços.  

Com [diversas] vitórias, os suíços ganharam um prestígio que 

foi levando os soberanos estrangeiros a recrutá-los para o seu 

serviço [através das] autoridades cantonais.  

Nos princípios do século XVI, nos domínios alemães dos 

Habsburgo, surgem os Landskenets […]. O sistema de 

recrutamento ficou nas mãos de nobres proprietários territoriais. 

São estes nobres os empresários militares privados das guerras 

de Religião e da Guerra dos Trinta Anos. […] 

O contrato de mercenários alemães vulgarizou-se no resto da 

Europa […].  

Os empresários militares: um modelo público-privado 

O fenómeno da contratação também se refletiu na guerra no 

mar, com genoveses e outros. 
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É durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) que se atinge 

o ponto mais alto da experiência da empresa militar privada dos 

exércitos de profissionais contratados. […]  

[E é ainda durante esta guerra que] os exércitos imperiais 

consolidaram um novo modelo a que se pode chamar público-

privado: o exército bávaro e o exército da Liga Católica eram 

compostos por mercenários contratados por comandantes 

independentes, mas sob o controlo estrito de funcionários do 

Estado. […] 

Pelos tratados de Vestefália, foram criadas as bases políticas do 

direito interestatal moderno: separação do princípio religioso da 

política dos Estados. […] É também daqui que vêm os princípios 

da soberania plena do Estado e da consequente não ingerência 

no seu domínio exclusivo.  

O Estado Militar Fiscal e a Revolução Francesa 

O Estado Militar Fiscal foi a resposta das monarquias do século 

XVIII ao problema do crescente custo da guerra e de como a 

fazer. 

Ao extrair significativas somas de grupos sociais e comunidades, 

até aí isentas, a troco de privilégios políticos e sociais, apoiando-

se numa ideologia centralista de lealdade à Coroa e ao Estado 

através de burocracias administrativas, foi possível ter receitas 

para pagar a profissionalização […]. Assim, o sistema condotta 

perdeu a razão de ser. 

Mas foi com a Revolução Francesa, com a nova idade ideológica 

das guerras da revolução e do império, que a guerra como 

negócio financeiro e comercial desapareceu. 

O serviço militar passava a ser um dever, o patriotismo surgia 

como o grande princípio político das sociedades e a lealdade 

política passava a ser para com o Reino, o Império, a Nação e 
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só depois para os seus símbolos pessoais – Rei, Imperador, ou 

Chefe de Estado. […] 

A paixão da nação é uma novidade e os oficiais e soldados 

passam a ser combatentes políticos. 

Nos dois séculos seguintes, o XIX e o XX, vigorou o princípio do 

Estado como monopolista dos recursos fiscais da nação e da 

violência organizada. […] 

Aliás, nos últimos anos do século XIX, nos grandes países 

europeus, há um movimento convergente de serviço militar 

obrigatório, de alfabetização e alargamento do voto. Dois mil 

anos depois, voltava-se à cidadania romana. 

As Guerras do Século XX e a Guerra Civil Europeia  

A Grande Guerra de 1914-1918 é um conflito de grande 

dimensão, com exércitos de milhões de homens e com as baixas 

a passarem, em algumas batalhas, das centenas de milhar, 

como na Frente Oeste da Flandres e em Verdun.  

[…] Na Rússia, a Revolução de Outubro […] vai significar, quanto 

às causas da guerra e ao modo de a fazer, a inauguração de uma 

nova idade, a idade da guerra civil europeia ou euroamericana. 

Para Lenine, a verdadeira guerra era a guerra das classes, luta 

que, nos conflitos seguintes, traria um tipo de combatente, que 

já aparecera nas guerras da religião, na época da Revolução e 

na Europa pós-revolução: o combatente político, o militante 

armado, o membro do exército revolucionário. […] 

A ideologia internacionalista dos bolcheviques e o seu conceito 

de guerra social, […] não apaziguou o Continente; antes, por 

ação e por reação, fez subir a parada. 

Na Europa, o apostolado e o cruzadismo dos bolcheviques 

levariam rapidamente à reação de forças nacionalistas, também 

revolucionárias […]. Desta ação-reação veio o colapso da ordem 

liberal na Europa. […]  



 

 

 

55 

A guerra civil europeia – bolcheviques contra fascistas e 

nacional-socialistas – vai culminar na Segunda Guerra Mundial, 

que marcou profundamente: […]  

Estávamos no apogeu do serviço militar obrigatório, da 

mobilização geral, das grandes massas de material e das 

grandes massas de homens […].  

Estes grandes conflitos […] tiveram uma incidência diferente, na 

sua dimensão política, ética e de regras, a Oeste e a Leste da 

Europa. 

Enquanto na Frente Ocidental […] de um modo geral se 

cumpriram as leis da guerra definidas nas Convenções de 

Genebra, a guerra a Leste foi, desde o princípio, uma versão 

operacional da guerra civil europeia, a continuação da guerra 

ideológica iniciada nos anos vinte […]. 

Assim, foi uma guerra total de aniquilamento […], desta vez com 

a barbárie servida pela técnica e as suas máquinas. 

As Condições Culturais do Sistema 

Ao contrário do que possa parecer, as convicções profundas 

sobre a paz e a guerra, a hierarquia entre valores orgânicos e 

coletivos e valores ditos individuais, marcam decisivamente as 

opções político-sociais da comunidade em algo tão decisivo 

como os instrumentos da defesa da sua identidade e da 

independência de um povo e os seus custos e recursos. 

As questões financeiras, organizacionais, técnico-burocráticas 

dos exércitos não são, pois, coisas que se possam decidir sem 

considerar estes valores que marcam o espírito do tempo, o 

célebre Zeitgeist, que lhes está a montante. 

Ora, sobretudo a partir da Grande Guerra […] desenvolveu-se 

na Europa e nos Estados Unidos um forte pensamento crítico da 

guerra e dos seus desastres [...].  



 

56 

E a segunda Guerra, vinda na continuidade das brutalidades 

totalitárias do estalinismo e teatro das maiores carnificinas 

ideológicas e raciais, vai terminar com a democracia norte-

americana a abrir as portas da destruição total, usando as 

bombas atómicas para acabar o conflito […]. 

A guerra tornou-se, assim, uma espécie de anomalia irracional. 

A Bomba Atómica e a Paz Euro-Americana 

No pós-guerra, a existência de armas de destruição maciça levou 

à crescente pacificação das potências […]. 

Foi neste quadro que se deram os conflitos da segunda metade 

do século XX, quase todos eles fora da área euro-atlântica, onde 

se localizava o maior poder letal da Humanidade: no Oriente 

contra os comunistas, com a guerra da Coreia e a do Vietname; 

nas áreas imperiais e coloniais dos países europeus; e guerras 

de religião e ideologia no Médio-Oriente. 

Destes conflitos foi resultando uma experiência que marcaria as 

soluções futuras: a utilização de conscritos nas guerras imperiais 

e coloniais – solução usada pela França na Argélia e por Portugal 

na Guerra de África […] –, determinou crises políticas e 

alterações de regime, quer em França, em 1958, quer em 

Portugal, em 1974. Pelo contrário, os ingleses, com forças 

profissionais, alcançaram sucesso significativo na Malásia, no 

Quénia e em Chipre. 

A conscrição nos Estados Unidos não sobreviveu à guerra e crise 

do Vietname. 

O Admirável Mundo do Pós-Guerra Fria 

Finalmente, depois da renovação das lideranças no Ocidente 

anglo-saxónico e da consequente autodestruição da União 

Soviética, a tendência para o abandono do sistema de conscrição 

e do serviço militar obrigatório generalizou-se nos países da 
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OTAN - com exceção, bem compreensível, da Turquia e da 

Grécia, que se mantêm numa tensão bipolar.  

Também as ideologias dominantes, no novo e admirável mundo 

– a utopia ultraliberal à direita e uma espécie de igualitarismo 

radical à esquerda […] – rejeitavam virulentamente não só os 

exércitos e os militares mas, sobretudo, os valores que 

justificavam a sua existência: nação, independência nacional, 

uma conceção realista do homem e da sociedade. 

O Regresso do Real 

O último quarto de século encarregou-se de desmentir estas 

profecias do melhor dos mundos […]. 

Desde o terrorismo jihadista, […] até aos custos ocultos da 

globalização e as suas vítimas económico-sociais entre as 

classes trabalhadoras e médias da Europa e dos Estados Unidos, 

e às migrações incontroladas que acordaram entre os europeus 

sentimentos de inquietação e rejeição. 

Estas mudanças só se tornaram evidentes para muitos a partir 

de 2016, quando uma maioria do povo britânico votou a saída 

da União Europeia e quando os americanos escolheram Donald 

Trump. 

Desde aí, subjacente aos movimentos ditos populistas, há uma 

forte tendência para reabilitar os valores nacionais e patrióticos 

[…]. 

Há também, e sobretudo, perante as ameaças que vão surgindo 

e perturbando o clima de segurança, uma reação à hegemonia 

do pensamento dominante, […] repondo questões por longo 

tempo proscritas ou relegadas para as convenções minoritárias 

e marginais. 

Questões relativas à identidade e defesa nacional; questões 

relativas à importância política e politológica da nação; questões 
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relativas aos perigos de confiar no sistema e nos seus 

mecanismos, de entregar a defesa nacional a instrumentos 

multilaterais. 

Nesta perspetiva, e uma vez que se entenda que o Estado 

Nacional Português é um valor e que é nele também que se 

defendem as nossas liberdades, os nossos interesses, a nossa 

identidade, valores e interesses que permanecem para além das 

retóricas corretíssimas dos admiráveis mundos novos, valerá a 

pena examinar a forma de melhor os defender, regressando, 

agora, no final, às questões instrumentais. 

O modo da sociedade se defender dos seus inimigos exteriores 

ou de projetar exteriormente os seus interesses é exercido ou 

por um núcleo relativamente restrito de profissionais, escolhidos 

ou selecionados […], às ordens dos seus superiores e do legítimo 

governo do país […] ou é assegurado pelo conjunto dos 

nacionais, pelo povo em armas. 

E aqui, deverá entender-se que este serviço não é só um dever, 

mas também um direito, uma forma de afirmar a cidadania 

democrática e de misturar e promover uma convergência de 

classes num serviço que, assim, aparece como fator de 

uniformidade e igualizador. […]  

As mudanças do tipo de conflito, da tecnologia dos armamentos, 

dos meios de transporte, da conformação do próprio inimigo, 

condicionam e devem condicionar as respostas militares. 

Pesam também outros fatores, como o clima ideológico ou o 

estado de espírito no país e, sobretudo, entre os jovens que, por 

geração, serão chamados a servir no caso de se restabelecer um 

serviço militar de conscritos. 

A argumentação a favor do exército profissional 

A argumentação a favor do exército profissional é decalcada de 

uma atualização dos modelos antigos das companhias de 

mercenários ou de lansquenetes e tem a ver com uma maior 
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independência em relação à demografia do país, com uma 

motivação acrescida e um treino melhorado pelo tempo de 

serviço e por um espírito de corpo que os isola da sociedade e 

das flutuações de opinião. 

Já o serviço militar universal tem a vantagem de reforçar os 

laços de cidadania e dar uma consciência nacional a todos, 

refletindo nas Forças Armadas a nação. 

O fim da Guerra Fria e a euforia desarmamentista levaram ao 

fim do serviço militar obrigatório em quase todos os países 

europeus. 

Agora, por um conjunto de circunstâncias parece estar-se a 

reconsiderar, com a Suécia e a França a anunciarem o regresso 

de um serviço militar ou cívico-militar […]. 

Mais de cem Estados têm atualmente o sistema de serviço militar 

obrigatório. 

2. A TRANSIÇÃO PARA O PROFISSIONALISMO MILITAR 

Antes de prosseguir, afigura-se de interesse tecer algumas 

considerações sobre o processo de transição para o 

profissionalismo militar em Portugal. 

As possibilidades de prestação do serviço militar 

Em 1996, num Seminário realizado no Instituto de Altos Estudos 

Militares sobre o Modelo de Organização das Forças Armadas, o 

Ministro da Defesa Nacional afirmou que «no plano puro dos 

princípios, haveria sempre três possibilidades de prestação do 

serviço militar», caso viesse a ser eliminada a vinculação ao 

Serviço Militar Obrigatório por impositivo constitucional: 

• «Primeira: Regressarmos a um modelo em que o 

contingente das Forças Armadas seria exclusivamente 

assente no Serviço Militar Obrigatório; ou 
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• Segunda: Manter o atual sistema misto, isto é, Serviço 

Militar Obrigatório mais voluntariado […]; ou finalmente 

• Terceira: Optar por Forças Armadas exclusivamente 

baseadas em voluntários e contratados». 

E continuou: 

• «Estamos a discutir o modelo de organização das nossas 

Forças Armadas no seu entrosamento com uma sociedade 

concreta, aquela em que vivemos, numa dada e precisa 

conjuntura envolvente quer no plano interno, quer no 

pano internacional». 

• «Todos os modelos em abstrato têm vantagens e 

inconvenientes. O juízo a formular não é, portanto, 

puramente académico, teórico, é um juízo da adequação 

do modelo a escolher aos fins que pretendemos atingir». 

[…] 

• «O debate deverá assim centrar-se nos prós e contras de 

cada um dos modelos alternativos». 

O fim do Serviço Militar Obrigatório 

Em 1997, foi atingida a maioria qualificada para 

desconstitucionalização do Serviço Militar Obrigatório e 

consagrada a liberdade de opção. A escolha recaiu num sistema 

de organização do contingente assente em voluntários e 

contratados e, a partir dele, teve início o subsequente processo 

de transição. 

Em novembro de 2004, terminou o Serviço Militar Obrigatório e 

as Forças Armadas passaram a ter um contingente assente no 

profissionalismo militar em tempo de paz.  

Neste modelo passaram a coexistir oficiais, sargentos e praças 

com um vínculo definitivo à Instituição militar e os que se 

oferecem para nela servir durante um período limitado de anos, 

nos regimes de voluntariado (RV) e de contrato (RC). 
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3. O MODELO PROFISSIONALIZADO DE SERVIÇO  

No decurso do Seminário surgiram a este propósito questões e 

perspetivas que importa referir. 

O debate em torno do modelo profissionalizado 

Desde logo, importa referir que a opção pelo modelo de Forças 

Armadas de base profissionalizada, tomada há cerca de dois 

decénios, continua a suscitar divergências, como se constatou 

nas intervenções e no debate. 

Algumas das opiniões agora manifestadas não serão muito 

diferentes das que foram expressas, por vezes pelas mesmas 

pessoas, em finais da década de 1990. 

Obviamente, o debate atual também inclui novas abordagens, 

umas a favor e outras em desfavor da profissionalização: 

• Por um lado, afirma-se que o modelo instituído se ajusta 

melhor à conjuntura envolvente, interna e internacional, 

e à emergência de novos conceitos de segurança e 

defesa; 

• Por outro lado, argumenta-se que o modelo de 

profissionalização escolhido não foi concretizado da 

melhor forma, nem tem sido reajustado perante as novas 

realidades do país. 

Neste quadro, registe-se o que foi dito no Seminário:  

• Algumas intervenções sustentaram a ideia de que o 

modelo profissionalizado é o mais indicado para assegurar 

o cumprimento dos compromissos internacionais 

atribuídos às Forças Armadas e para enfrentar as ameaças 

e riscos que se colocam na atualidade. 

• Numa outra perspetiva, foi afirmado:  
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«Também as razões por que o serviço militar obrigatório 

acabou em Portugal não foram as melhores nem as mais 

patrióticas». […] 

«Se se vai, à luz de novas situações, rever a situação, 

devia pensar-se num sistema misto de profissionais e 

conscritos e restaurar para os conscritos um modo de 

serviço cívico-militar que fosse mais do que uma 

experiência de “rito de passagem” e se convertesse num 

tempo de serviço em que a disciplina, o esforço, o 

domínio da vontade, a exercitação do corpo, o sentido do 

patriotismo, do bem comum e da identidade nacional 

levassem a uma melhor formação». 

Dado que a clarificação destas questões reside na lei e na 

decisão política, convém revisitar a Lei do Serviço Militar. 

A Lei do Serviço Militar 

Numa aproximação muito geral, salientem-se algumas 

disposições do Regulamento da Lei do Serviço Militar (Decreto-

Lei nº 289/2000, de 14 de novembro), publicado no seguimento 

da Lei do Serviço Militar (Lei nº 174/99, de 21 de setembro). 

• «As mudanças fundamentais que ocorreram nas 

condições políticas e estratégicas provocadas pelos 

múltiplos riscos, ameaças e incertezas na cena 

internacional constituem o referencial da defesa nacional 

e reclamam um sistema que assegure a disponibilidade de 

recursos humanos qualificados e a capacidade de 

empenhamento efetivo do potencial militar não só na 

defesa militar da República mas também em missões de 

prevenção de conflitos ou de gestão e resolução de crises, 

em obediência aos princípios de solidariedade e aos 

objetivos de política externa portuguesa no âmbito 

multilateral». 
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• «Assim, a Lei do Serviço Militar consagra as formas de 

serviço efetivo nos quadros permanentes, nos regimes de 

voluntariado e de contrato. Mas conserva a convocação e 

mobilização, prevendo, para os casos em que a satisfação 

das necessidades fundamentais das Forças Armadas seja 

afetada ou prejudicada, a prossecução dos objetivos 

permanentes da política de defesa nacional». 

• «O novo quadro legal carateriza-se […]: por uma 

estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, 

assente num modelo centralizado ao nível do 

planeamento, direção e coordenação; por um atrativo 

regime de incentivos ao voluntariado, flexível, 

diversificado e graduado em função do tempo de serviço 

prestado; […]». 

No Seminário foram ainda abordadas questões relacionadas com 

a sustentabilidade do atual modelo de serviço militar 

(designadamente o recrutamento e seleção, as motivações para 

o alistamento, a satisfação dos militares e a atratividade do 

serviço militar) que interessa referir. 

O equilíbrio entre o recrutamento e a retenção 

O primeiro racional da necessidade de efetivos das Forças 

Armadas e dos seus quadros de pessoal é o preenchimento dos 

cargos nas unidades/organismos que integram o sistema de 

forças nacional (envolvendo a componente operacional e a 

componente fixa). 

O segundo racional, também com carácter permanente, é o 

preenchimento do conjunto de cargos nas estruturas 

organizativas das Forças Armadas (como o Estado-Maior-

General das Forças Armadas) e em organismos e estruturas 

“fora das Forças Armadas” (como o Ministério da Defesa 

Nacional). 
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A Lei do Serviço Militar evidencia a necessidade de se assegurar 

um fluxo contínuo de recrutamento, de modo a garantir o 

preenchimento de todos os cargos. 

Sucede, porém, que apesar da redução dos quadros verificada 

no seguimento da Reforma «Defesa 2020», os efetivos 

encontram-se abaixo dos níveis aí considerados e aprovados. 

Esta situação constitui uma fonte de perturbação, 

designadamente na gestão dos recursos humanos, na atividade 

operacional, no domínio da formação, na imagem das Forças 

Armadas e no estado de espírito do seu pessoal. 

O estudo da situação 

A situação dos recursos humanos das Forças Armadas foi 

estudada com detalhe por dois grupos de trabalho, constituídos 

em 2006 e em 2007, por despacho do Ministro da Defesa 

Nacional. Em geral, os problemas e disfunções que foram 

identificados nessa altura não se modificaram desde então.  

No que se refere ao serviço efetivo nos regimes RV e RC, vivem-

se dificuldades acrescidas devido a problemas no recrutamento 

e a “erosões” aleatórias de efetivos, especialmente devidas a 

desistências inopinadas e antecipadas. Não se trata de um 

fenómeno inesperado e repentino, mas de um processo 

cumulativo que já era percetível em finais da década passada. 

A situação naqueles regimes tem vindo a ser acompanhada pela 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e pelas Forças 

Armadas, em comum, existindo dados (obtidos em inquéritos, 

estatísticas e análises) que permitem definir com clareza os 

problemas existentes e as suas causas. 

Porém, a solução dessas dificuldades carece de intervenção a 

nível político e institucional mais elevado do que o das Forças 

Armadas e da sua própria tutela. 
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De qualquer modo, a persistência de perturbações no 

recrutamento e na retenção, não pode permanecer por muito 

mais tempo porque, para além dos efeitos já referidos, está em 

jogo a sustentabilidade do atual modelo de prestação de serviço 

militar e, no limite, ficará em causa um adequado levantamento 

do próprio sistema de forças nacional.  

A sustentabilidade do modelo profissionalizado 

Como é conhecido, a sustentabilidade do sistema de prestação 

de serviço militar – traduzida em quadros corretamente 

alimentados, preenchidos e estáveis –, depende (entre outros 

fatores de regulação) do equilíbrio entre os ingressos e as saídas 

das fileiras nas Forças Armadas. 

Embora existam diferenças entre os Ramos, entre as categorias 

do pessoal (oficiais, sargentos e praças), entre as 

especialidades, classes ou especializações, entre os géneros 

(masculino e feminino) e em outros aspetos, há questões que 

são comuns ao conjunto das Forças Armadas e ajudam a 

compreender a situação.  

Desde logo, importa ter presente que o perfil dos potenciais 

candidatos às Forças Armadas é muito diferente do que existia 

em finais da década de 1990, quando foi concebido o atual 

modelo de prestação de serviço militar. 

Hoje em dia, as qualificações escolares são mais elevadas, 

designadamente no que se refere ao número de militares com o 

12º de escolaridade e com cursos do ensino superior. E é 

inquestionável que as suas expectativas socioprofissionais são 

mais exigentes do que eram há alguns anos. 

As motivações para o alistamento 

As motivações para o alistamento nas Forças Armadas são 

variadas e incluem algumas questões centrais, das quais 

decorrem outras de menor peso. Refiram-se duas: 
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• A imagem das Forças Armadas, nomeadamente no que se 

relaciona com as perceções existentes na sociedade, nos 

candidatos e nas suas famílias acerca da necessidade de 

o País ter Forças Armadas eficazes e de estas estarem 

bem organizadas, equipadas, preparadas e comandadas; 

• O serviço nas Forças Armadas visto como oportunidade 

profissional, envolve um conjunto de fatores muito 

diversos como sejam as possibilidades de formação, a 

obtenção de certificações escolares e profissionais e os 

benefícios sociais. 

A satisfação com a prestação de serviço militar 

Esta questão foi abordada numa das intervenções do Seminário 

e justifica referência. 

A satisfação com a prestação de serviço militar nas Forças 

Armadas tem a ver com a concretização das expectativas que os 

candidatos tinham antes do ingresso nas fileiras, 

designadamente:  

• A especialidade, classe ou especialização atribuída; 

• A qualidade da formação recebida na área da 

especialidade; 

• A adequação da formação para o desempenho das 

funções atribuídas; 

• A relação entre a formação recebida e os conteúdos 

funcionais dos cargos exercidos;  

• A atividade profissional no que respeita às tarefas 

executadas; 

• As condições de trabalho, de apoio e proteção; 

• As relações hierárquicas e interpessoais; 

• As remunerações; 

• As carreiras e as oportunidades de promoção e progressão 

profissional; 

• A informação prestada aos candidatos antes do ingresso; 
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• O percurso profissional seguido. 

Esta situação requer uma análise rigorosa e adequada resposta 

porque se os militares tiverem uma opinião negativa acerca da 

sua própria profissão, isso não deixará de ter repercussões 

negativas em futuros recrutamentos. 

A atratividade da prestação do serviço militar 

De acordo com inquéritos realizados a militares RV e RC, a 

atratividade da prestação de serviço militar poderia ser 

melhorada através: 

• De uma maior estabilidade profissional, traduzida no 

ingresso nos QP ou no aumento do tempo de contrato; 

• De uma melhor formação e qualificação, traduzida no 

prosseguimento dos estudos ou obtenção de 

certificações; 

• De uma melhoria das remunerações. 

A necessidade de reavaliação permanente 

Por tudo isto é necessário manter uma avaliação permanente do 

modelo de prestação de serviço militar e dos instrumentos 

necessários ao seu funcionamento, designadamente para 

assegurar que a profissão militar permanece competitiva no 

mercado de trabalho. 

4. A CONDIÇÃO MILITAR 

As questões estatutárias 

Uma das questões centrais na área dos recursos humanos das 

Forças Armadas é a compatibilização das necessidades, 

interesses e objetivos da organização e das pessoas. 

Daí a importância que assumem as questões estatutárias, entre 

as quais a condição militar. 
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A natureza da condição militar 

A condição militar pode ser vista como um sistema coerente e 

equilibrado de deveres e direitos tornados correlativos. 

Os elementos caraterizadores da condição militar foram 

definidos na lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar 

(Lei nº 11/89, de 01 de junho). No essencial: 

• As primeiras oito alíneas do artigo 2º da lei referem-se a 

deveres e integram-se naquilo que vulgarmente se 

designa por “ónus da condição militar”; 

• A alínea i) do artigo 2º e o artigo 15º inscrevem-se no 

“regime especial de compensações”. 

Trata-se, portanto, de um regime que não tem paralelo no 

âmbito da Administração Pública. 
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CAPÍTULO IV 

____________________________________ 

É altura de abordar dois temas referidos no Seminário que se 

revestem de especial importância: a segurança cooperativa, e 

as alianças e parcerias em que Portugal se insere. 

1. SEGURANÇA COOPERATIVA 

Neste âmbito, destaquem-se alguns aspetos do conceito 

estratégico de defesa nacional de 2013. 

A inserção estratégica de Portugal 

«A definição estável e coerente da posição internacional de 

Portugal como uma democracia europeia e ocidental tornou 

possível não só uma estratégia consistente de integração na UE 

e de consolidação portuguesa na OTAN, como o incremento das 

relações com os Estados de língua portuguesa, nomeadamente 

com a criação da CPLP». 

Os interesses nacionais na ordem internacional 

«Os interesses nacionais de Portugal determinam a sua 

estratégia de defesa do sistema multilateral na ordem 

internacional e o seu estatuto como membro das Nações Unidas, 

da UE e da OTAN. Essa é a melhor forma de garantir uma 

presença relevante na política internacional e um máximo de 

segurança para Portugal»  

As Alianças e parcerias 

Neste quadro, salientem-se as seguintes ideias: 
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• «A Aliança crucial para a segurança e defesa de Portugal 

é a Aliança Atlântica. […] 

• A Europa é a primeira área geográfica de interesse 

estratégico nacional. 

• Para assegurar os imperativos da segurança e defesa 

nacional, Portugal deve garantir a sua posição como parte 

integrante da cooperação estruturada permanente no 

quadro da PCSD (Política Comum de Segurança e Defesa), 

apostando na qualidade da sua participação nas missões 

da UE e nos programas da Agência de Defesa Europeia. 

• Portugal deve empenhar-se na valorização dos programas 

de cooperação militares e de segurança no quadro da 

CPLP e estabelecer parcerias estratégicas de segurança 

[…], designadamente no domínio da segurança das linhas 

de comunicação marítimas e na gestão de crises». 

Portugal: a paz, a segurança e a estabilidade internacional 

«As fronteiras de segurança nacional vão para além das 

fronteiras territoriais do Estado. A redução dos fatores de 

instabilidade global […] é uma […] parte integrante das missões 

da segurança nacional. Nesse sentido compete ao Estado 

português: 

• Participar em missões militares internacionais […] 

nomeadamente no quadro das Nações Unidas, da OTAN e 

da UE, integrando no planeamento nacional a evolução 

registada nessas organizações; 

• Participar, sempre que possível e de acordo com as nossas 

capacidades, em missões de ajuda de emergência, 

solicitadas pelas Nações Unidas; 

• Participar em missões de reforma do setor de segurança; 

• Estabelecer parcerias estratégicas de segurança com os 

países da CPLP, abertas a iniciativas conjuntas no domínio 

da segurança e da defesa, nomeadamente o combate à 
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criminalidade organizada, à cibercriminalidade e à 

segurança das rotas navais; 

• Incrementar o esforço que vem sendo desenvolvido na 

área da cooperação técnico-militar». 

«Tendo em conta os recursos disponíveis e a conjuntura, o 

emprego de [meios] militares nacionais deve obedecer a uma 

escala geopolítica e de prioridades. 

• Em primeiro lugar, na defesa cooperativa da paz e da 

segurança nas regiões europeia e euro-atlântica, em 

conjunto com os aliados, bem como na proteção das 

comunidades portuguesas no estrangeiro; 

• Em segundo lugar, nas áreas vitais para o combate ao 

terrorismo transnacional e outras ameaças diretas à 

região euro-atlântica; 

• Em terceiro lugar, na cooperação no domínio da 

segurança e defesa com os países da CPLP; 

• E, finalmente, participar em missões de ajuda de 

emergência das Nações Unidas». 

2. ALIANÇAS E PARCERIAS 

Competência política e legislativa 

Compete à Assembleia da República: «Aprovar os tratados, 

designadamente os tratados de participação de Portugal em 

organizações internacionais, os tratados de amizade, de paz, de 

defesa […] e os respeitantes a assuntos militares […]». 

A política externa e a política de segurança e defesa nacional 

têm sido marcadas pela continuidade, por uma larga margem de 

consenso e pelo seu caráter nacional. Por isso se diz que são 

políticas de Estado. 

Porém, este amplo consenso não significa unanimidade.  
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É de observar que no decurso do Seminário foi manifestada a 

opinião que deveria ser conferida uma maior prioridade à 

colaboração com as Nações Unidas, em detrimento do 

envolvimento na Aliança Atlântica e na União Europeia. 

A contribuição de Portugal 

Em livro editado pelo Instituto de Defesa Nacional em 2001 - As 

Forças Armadas em Tempo de Mudança - é abordado o processo 

de internacionalização das Forças Armadas e referido o seguinte: 

• «É longa a tradição de tropas portuguesas atuarem em 

território estrangeiro e esta é uma das caraterísticas do 

esforço militar português desde as guerras liberais; 

• Esta ação além-fronteiras teve geralmente lugar no 

quadro de alianças temporárias […]; 

• É mais recente e menos consolidada a colaboração 

duradoura com organizações internacionais […]; ocorreu 

sobretudo no seio da Aliança Atlântica, mas, depois de um 

começo promissor no início dos anos 1950, a guerra 

colonial menorizou-a […] e só veio a retomar uma 

velocidade de cruzeiro após o começo da reestruturação 

militar portuguesa, já nos anos de 1980».  

Desde então, as Forças Armadas portuguesas têm estado 

envolvidas, no âmbito da segurança cooperativa, «nos teatros 

do Adriático, do Mediterrâneo, do Índico e do Báltico, da Bósnia-

Herzegovina, do Iraque, do Kosovo, do Líbano, do Afeganistão e 

em Timor, no Uganda, no Mali, no Congo, na República Centro 

Africana e na Lituânia». 

Estes cenários de atuação de forças militares portuguesas são 

muito diferentes (em termos geográficos, históricos, políticos e 

outros) dos verificados nos dois últimos séculos. 

Seja como for, as Forças Armadas têm cumprido estas missões 

e contribuído, como instrumento do Estado, para a paz, a 

segurança e a estabilidade internacional. 
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Noutro plano, refira-se a recente criação do Centro para a Defesa 

do Atlântico (CeDA), na Ilha Terceira (Resolução do Conselho de 

Ministros nº 66/2018, de 23 de maio) com os seguintes 

objetivos: 

«Apostado no desenvolvimento de capacidades 

associadas à segurança no espaço Atlântico, com especial 

enfoque, por um lado, no domínio marítimo, mas 

igualmente com um alcance nos domínios terrestre, aéreo 

e da ciberdefesa, pode concorrer para responder aos 

desafios existentes naquele espaço e representar uma 

importante mais-valia ao nível externo, permitindo 

contribuir para o reforço da afirmação de Portugal como 

produtor de segurança junto da ONU, da UE, da OTAN, da 

CPLP, da União Africana e da comunidade internacional 

em geral». 

«O desenvolvimento e a implementação do CeDA deverá 

focar-se, numa fase inicial, no Golfo da Guiné, 

estabelecendo parcerias, desenvolvendo e 

implementando projetos de capacitação que permitam às 

autoridades locais prosseguir a dinâmica de reforço das 

suas capacidades na prevenção e no combate às ameaças 

transnacionais, designadamente de natureza 

cibernética». 

Em suma, a contribuição do Estado português para a segurança 

internacional tem sido apreciável e constitui «um elemento 

relevante da sustentação da credibilidade externa do Estado». 

3. A ALIANÇA ATLÂNTICA 

Este tema foi objeto de várias intervenções no Seminário. 

Resumem-se em seguida algumas das ideias expostas. 
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A evolução do ambiente de segurança internacional  

Desde 2014, cada uma das Cimeiras da NATO decorreu numa 

situação de segurança internacional mais grave do que a 

existente na Cimeira precedente. 

Com efeito, a NATO reuniu em Varsóvia em 2016 em condições 

mais incertas do que tinha sucedido em Gales em 2014 e, em 

2018, por ocasião da Cimeira de Bruxelas, a situação 

internacional era pior do que a existente na altura da Cimeira de 

Varsóvia. 

Um membro do Partido Conservador britânico, citado no 

Seminário, caraterizou a situação atual nos seguintes termos: 

«o inimigo claro é inevidente, a fonte dos ataques é incerta, onde 

a ameaça de guerra é enevoada ou híbrida, as ameaças 

emergem dentro das nossas próprias fronteiras […]». 

Portugal tem escapado a muitos destes fenómenos, mas não é 

algo que se possa dar por definitivo ou ser ignorado. 

A Cimeira de Bruxelas em 2018 

Apesar de tudo, a OTAN encontra-se agora melhor preparada e 

capacitada para responder, tanto no plano militar como no 

institucional, aos desafios que se lhe colocam.  

Esta assunção é comprovada pelos seguintes desenvolvimentos: 

• Entre Varsóvia e Bruxelas, a Aliança triplicou a dimensão 

da NATO Response Force (NRF); 

• Entre Varsóvia e Bruxelas, a OTAN adotou pela primeira 

vez um plano de ação de contra terrorismo; 

• Entre Varsóvia e Bruxelas, a OTAN mobilizou quatro forças 

de reação rápida para os países do Báltico e para a 

Polónia; 

• Entre Varsóvia e Bruxelas, a OTAN criou o Centro 

Estratégico para o Sul (NDS-S); 
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• Entre Varsóvia e Bruxelas, há mais 4 Estados a cumprir a 

meta dos 2% do PIB em despesas com a defesa. 

As despesas com a defesa 

Na Cimeira de Gales, os Estados-membros comprometeram-se 

a atingir até 2024 a meta de 2% do PIB na despesa com a 

defesa.  

Apesar dos Estados europeus e o Canadá terem aumentado os 

seus gastos com a defesa em 5% pelo terceiro ano consecutivo, 

o Relatório Anual da OTAN para 2017 estimava que apenas 9 

dos países aliados tinham gasto mais do que o montante 

acordado. 

Nesta situação, algumas personalidades observam que os países 

europeus não podem exigir mais responsabilidades à OTAN, 

enquanto não atingirem a meta de 2% do PIB em despesa com 

a defesa.  

As tensões internas  

Não obstante os progressos alcançados em vários domínios, a 

Aliança vive uma das atmosferas políticas mais tensas dos 

últimos anos, com riscos de fratura ou de divisão entre os dois 

lados do Atlântico. 

No entanto, é geralmente reconhecido que a OTAN continua a 

ser insubstituível para a defesa europeia e permanece como uma 

instituição central para a preservação da ordem internacional e 

o diálogo transatlântico. 

O flanco Sul 

O flanco Sul da OTAN está no centro da agenda atlântica. 

Na Cimeira de Gales de 2014 foi lançado o Plano de Ação Rápida 

(RAP) para responder a alguns dos riscos existentes, incluindo 

os provenientes do Sul. 
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Na Cimeira de Varsóvia de 2016, foram analisadas as ameaças 

e os desafios provenientes do Leste e Sul, bem como a 

necessidade de reforçar a antecipação estratégica e a projeção 

de estabilidade, através da criação de capacidades, em parceria 

com os países atingidos por organizações exportadoras de 

terrorismo para o continente europeu. 

Por isso, foi bem acolhida a decisão de criar o Centro Estratégico 

para o Sul (NDS-S), em Nápoles, ainda que não se conheça o 

prazo para a sua operacionalização.  

As migrações: cooperação internacional 

A OTAN participa com unidades navais e aeronaves de patrulha 

marítima no Mediterrâneo no quadro do acordo entre a União 

Europeia e a Turquia, para travar os fluxos migratórios no Mar 

Egeu (no âmbito da operação Sea Guardian), e apoia a operação 

Sophia no Mediterrâneo. 

Perante a ausência de coordenação entre os Estados membros 

em matéria de migrações, é geralmente reconhecida a 

necessidade de reforçar a cooperação institucional entre a OTAN 

e a União Europeia, respeitando os princípios da não duplicação 

e da complementaridade dos meios. 

O “ciber” 

Desde a Cimeira de Varsóvia que o ciber é oficialmente um 

domínio operacional, mas não é claro qual o nível ou a 

intensidade a que um ataque dessa natureza tem de 

corresponder para despoletar uma resposta da OTAN, ao abrigo 

do artigo 5º do Tratado. 

Isto, apesar de no ano de 2016 se ter verificado um aumento de 

60% no número de ataques deste tipo contra a OTAN, para além 

das ameaças híbridas. 
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A “intelligence” 

A Cimeira de Varsóvia registou uma omissão ou falha 

relativamente à cooperação em matéria de intelligence como 

dimensão no combate ao terrorismo.  

No entanto, o plano de ação aprovado em 2017 e a criação de 

uma nova célula no Quartel-general da OTAN em Bruxelas 

parecem contrariar a ideia de que estas questões não merecem 

a devida atenção por parte da Aliança. 

4. A UNIÃO EUROPEIA 

A Política Comum de Segurança e Defesa 

A União Europeia está, desde 2015, a ajustar-se ao novo 

ambiente estratégico internacional, designadamente: na sua 

ação externa; nos instrumentos civis e militares; nas estruturas 

da Política Comum de Segurança e Defesa; nos critérios de 

cooperação no domínio da defesa. 

Perante as ameaças que se apresentam à atual configuração 

geopolítica da Europa e as crescentes preocupações de 

segurança, a União Europeia tem vindo a debater o reforço da 

sua capacidade de defesa, em complemento da Aliança 

Atlântica. Neste contexto, não se coloca a hipótese de criação de 

um “exército europeu”, que não suscita consenso, mas o reforço 

do empenho dos Estados membros na defesa militar.  

A Estratégia Global da Política Externa e de Segurança 

A nova Estratégia Global da Política Externa e de Segurança da 

União Europeia suscita expectativas de «uma capacidade de 

atuação à escala global e de assunção de responsabilidades 

centrais enquanto produtor de segurança e promotor de 

estabilidade no sistema internacional». 
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Entre outros objetivos, esta estratégia visa «garantir a 

segurança marítima, designadamente de rotas comerciais e 

energéticas, a segurança do ciberespaço e a proteção de 

infraestruturas de informação, bem como a segurança 

aeroespacial». 

O Plano de Ação Europeu de Defesa 

A Comissão Europeia propôs em 2016 um plano de ação para 

um Fundo Europeu de Defesa destinado a apoiar a eficiência dos 

gastos dos Estados membros em capacidades conjuntas e a 

promover uma base industrial competitiva e inovadora. 

A Cooperação Estruturada Permanente 

Trata-se de um dos instrumentos de maior envergadura para a 

execução da Política Comum de Segurança e Defesa. A sua 

execução poderá alavancar a harmonização intragovernamental 

e impulsionar o reforço das capacidades de defesa dos Estados 

membros que adiram voluntariamente a este mecanismo. 

Os Estados membros da União Europeia que participam na 

cooperação estruturada permanente comprometeram-se a 

trabalhar mais proximamente no desenvolvimento de 

capacidades de defesa comuns, no investimento em projetos 

partilhados e em melhorar o contributo operacional das suas 

forças armadas.  

Em março de 2017, Portugal sinalizou a intenção de participar 

em 6 dos 17 projetos de cooperação aprovados até ao momento, 

envolvendo: tecnologias comuns para rádios militares; 

mobilidade militar; sistemas subaquáticos; vigilância e proteção 

marítima; ameaças cibernéticas; comando e controlo estratégico 

de missões e operações. 

Em dezembro de 2017, o Estado português notificou 

formalmente a Comissão Europeia da sua participação na 
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cooperação estruturada permanente, mecanismo consagrado no 

Tratado de Lisboa. 

A segurança no Golfo da Guiné 

A bacia do Atlântico contém aproximadamente 30% das 

reservas de petróleo e 35% das reservas de gás conhecidas, com 

destaque para o Golfo da Guiné. 

Em 17 de março de 2014, o Conselho adotou a Estratégia da 

União Europeia para Golfo da Guiné, destinada a apoiar os 

esforços da região e dos seus Estados costeiros na resolução de 

vários desafios no plano da segurança marítima e do combate 

ao crime organizado.  

A União Europeia financia o projeto Gulf of Guinea Inter-regional 

Network (GoGIN) no quadro do programa Critical Maritime 

Routes Programme que ajuda à formação de guardas costeiras 

nos países visados, a criação de uma rede de troca de 

informações e a promoção da coordenação regional. 

Portugal integra o Friends of the Gulf of Guinea Group 

(G7++FOGG), a que presidiu em 2016. 

Quanto à Iniciativa Europeia de Intervenção, que é autónoma da 

OTAN e da própria União Europeia, será conveniente aguardar 

para ver o que vai suceder.  

5. AS NAÇÕES UNIDAS 

A Organização Marítima Internacional  

A Organização Marítima Internacional (criada em 1948 com o 

nome Organização Consultiva Intergovernamental) participa 

nas iniciativas de promoção da segurança do mar. 
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A Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar 

Esta Convenção estabeleceu, em 1982, uma nova ordem na 

utilização e apropriação dos espaços marítimos. Entre outras 

medidas, fixou a largura máxima do Mar Territorial, admitiu 

uma Zona Contígua, definiu uma Zona Económica Exclusiva e 

estabeleceu uma Plataforma Continental, passível de vir a ser 

estendida para além daquela zona até às 350 milhas. 

As missões de apoio à paz 

A Carta das Nações Unidas, elaborada em 1945, estabelece no 

seu artigo primeiro que o principal propósito da Organização é 

manter a paz e a segurança internacionais. 

Nesse sentido, aborda a resolução pacífica de disputas, através 

da negociação, inquirição, mediação, conciliação, arbitragem e 

acordo judicial (Capítulo VI da Carta) e lida com as ameaças à 

paz, quebras da paz e atos de agressão perpetrados por Estados 

soberanos (Capítulo VII). 

O Conselho de Segurança tem poderes para investigar alegadas 

violações e determinar medidas que podem incluir pressão 

política e económica ou o uso da força contra os Estados em 

causa. 

Em síntese: as missões de apoio à paz, promovidas ou 

autorizadas pelas Nações Unidas, têm constituído uma atividade 

relevante da Organização desde a sua criação. 

 

**** 
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CAPÍTULO V 

_________________________________ 

No decurso do Seminário salientou-se a conveniência de uma 

melhor uniformização de alguns conceitos e referências teóricas 

no domínio da segurança e defesa nacional. 

Os parágrafos que se seguem têm como propósito: 

• Em primeiro lugar, salientar a importância de que se 

reveste a prognose; 

• Depois, abordar o significado dos conceitos de segurança, 

de defesa, de risco e de ameaça. 

• Por último, enunciar as ameaças e os riscos identificados 

no conceito estratégico de defesa nacional de 2013, no 

que respeita ao ambiente de segurança global e a 

Portugal. 

1. A SEGURANÇA NACIONAL E O FUTURO 

O presente e o futuro 

A análise do presente proporciona uma ideia aproximada de 

como poderá ser o futuro e, deste modo, fornece elementos 

úteis para a sua preparação. 

É certo que a experiência recolhida no presente é cada vez mais 

efémera devido à rapidez das mudanças na conjuntura e, por 

isso, podem coexistir diversos entendimentos sobre o presente 

e várias perspetivas acerca do futuro.  
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Daí a importância de que se reveste a capacidade de antecipar 

futuros possíveis e escolher entre eles. 

Os futuros prováveis e os futuros possíveis 

A investigação do futuro não é uma nova disciplina científica, 

embora congregue informação de várias disciplinas da ciência. 

Implica ainda o recurso à imaginação e à experiência, de que 

não pode prescindir, apesar de perturbadoras da objetividade do 

processo científico. 

Os processos e os instrumentos de previsão dependem das 

“formas do futuro” que se pretendem analisar: 

• No caso dos “futuros prováveis” (que têm alguma relação 

com o que é conhecido do anterior), as tentativas de 

predição assentam normalmente em rotinas, na 

adaptação do existente, na continuidade, nos métodos 

lineares e na extrapolação. 

• No que se refere aos “futuros possíveis” (cada vez mais 

expostos a mudanças radicais), as tentativas de predição 

recorrem ao pensamento criativo, a conjeturas e à aposta, 

sem, no entanto, dispensar os meios científicos. 

A necessidade da prospetiva 

Na atualidade, qualquer tentativa de indagação acerca do futuro 

tem de incluir a prospetiva, ou seja, «o conhecimento do futuro 

possível, desejável ou verosímil, bem como as possibilidades de 

o configurar».  

Nesse entendimento, o futuro é um espaço aberto ao «projeto, 

planificação, gestão e regulação» que exige a intervenção de 

instâncias adequadas e o contributo de especialistas. 

A ação prospetiva é indispensável para antecipar o curso dos 

acontecimentos, identificar oportunidades e ameaças, ponderar 

possibilidades de escolha (na gama das opções disponíveis e 

preferências prevalecentes) e obter indicações acerca das 
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competências necessárias no futuro. Nenhuma instituição ligada 

à segurança e defesa pode dispensar esta atividade, 

especialmente em períodos de evolução acelerada. 

As dificuldades da prospetiva 

A ação prospetiva enfrenta obstáculos de vária ordem: 

• Trata-se de um processo controverso, contencioso e 

exposto à combinação de fatores contraditórios, a 

dependências recíprocas e a consideráveis margens de 

incerteza; 

• Pode conduzir a visões parciais e deslocadas da realidade 

ou a conclusões demasiado vagas para terem utilidade; 

• Comporta o risco de equívocos e fracassos e, 

consequentemente, a eventual perda de confiança nos 

processos e nos seus responsáveis; 

• A focalização no imediato e a absorção pelo urgente 

podem desviar a atenção das alternativas e oportunidades 

disponíveis no futuro; 

• Em tempos de mudança, as instituições tendem a estar 

mais preocupadas com a sua própria estabilidade no 

presente do que com um futuro marcado pela incerteza e 

instabilidade; 

• É difícil passar do diagnóstico para o prognóstico dada a 

complexidade deste, ilustrada na afirmação de que «todas 

as previsões do futuro são falsas embora nenhuma seja 

completamente falsa». 

Por estas razões, alguns decisores têm relutância em passar do 

diagnóstico para a prospetiva e preferem a reação à 

antecipação. Porém, não é possível dispensar a prospetiva nem 

o projeto dos futuros «possíveis, prováveis e desejáveis». 
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2. CONCEITOS DE SEGURANÇA E DE DEFESA 

Base teórica  

Ao longo das duas últimas décadas o estudo das questões de 

segurança e defesa tem vindo a merecer crescente atenção em 

cursos do ensino superior militar, em cursos de âmbito 

académico-militar e em cursos universitários (de pós-graduação, 

de mestrado e de doutoramento) em ciência política e relações 

internacionais. 

Existe ainda um considerável acervo de literatura e de textos 

que tem vindo a abrir novas perspetivas sobre a segurança e 

defesa nacional.  

Não obstante esta ampla base de conhecimento teórico, as 

questões da segurança nacional não têm tido um tratamento tão 

profundo e homogéneo como as da defesa nacional, desde logo 

no ordenamento constitucional e legal. 

Noções básicas  

Refiram-se as seguintes noções relacionadas com a segurança e 

defesa nacional: 

• A segurança é um estado ou situação (e também um 

valor), e a defesa é uma atividade destinada a garantir a 

segurança; 

• A segurança abrange riscos no interior e no exterior do 

espaço nacional; 

• A segurança nacional é (numa definição abreviada) a 

«situação que garante a unidade, a soberania e a 

independência da Nação, a integridade e a segurança das 

pessoas e bens»;  

• O conceito de defesa nacional, tradicionalmente 

associado à defesa militar, tem vindo a evoluir para um 

conceito mais amplo que integra outras áreas e domínios. 
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Em síntese, pode dizer-se que «enquanto a defesa é a forma de 

se opor a um perigo ou ameaça, a segurança é muito mais 

utópica, ao tentar manter fora de qualquer risco, perigo ou 

ameaça as pessoas ou os bens objeto da segurança».  

De notar que a noção de segurança interna mais divulgada em 

Portugal prevê medidas e atitudes concretas e, nesse sentido, 

afasta-se do conceito de segurança vista como um estado ou 

situação.  

A evolução do conceito de segurança 

A doutrina adotada na década de 1980, no Instituto de Defesa 

Nacional (IDN), já classificava a segurança como um estado (ou 

condição) e como um fenómeno psicológico, distinguindo essas 

duas aceções com as palavras segurança e seguridade (esta 

associada a uma lógica de tranquilidade de espírito). 

A Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico de Defesa 

Nacional, constituída em 2012, seguiu uma aproximação 

idêntica quanto ao entendimento de que a segurança é um 

estado. 

A verdade, porém, é que continua a ser difícil «recolher um 

conceito estratégico coerente, sistemático e operacional» sobre 

a segurança, desde logo porque esta vem assumindo um carater 

mais abrangente. 

As dimensões do conceito de segurança nacional 

Retenham-se as seguintes passagens do relatório da Comissão 

para a Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional: 

«O conceito de segurança transporta, sempre, uma positividade 

específica que lhe é conferida pelas várias dimensões de um 

conceito estratégico de segurança nacional: 

• Dimensões materiais (a que questões deve responder); 
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• Dimensões referentes ao objeto da segurança 

propriamente dito (o que é a segurança estratégica); 

• Dimensões espaciais (quais os territórios abrangidos pela 

segurança estrategicamente concebida); 

• Dimensões de prognose, de prevenção e de precaução, 

tendo em conta os perigos e riscos que envolvem a 

segurança nacional». 

«A segurança nacional está estritamente associada a várias 

“seguranças” que, globalmente consideradas, apontam para a 

seguinte classificação: 

• Segurança militar (a CRP alude a defesa militar da 

República); 

• Segurança de independência e soberania nacionais; 

• Segurança nacional, tomando em consideração os 

objetivos constitucionais da defesa nacional; 

• Segurança “social” ou “societária”, entendida como 

capacidade de, num ambiente estratégico de alterações 

profundas socioeconómicas e políticas, garantir a 

estabilidade dos padrões fundadores do Estado e dos seus 

símbolos identificadores como a história, a língua e a 

cultura; 

• Segurança humanitária e jusfundamental, compreendida 

como capacidade de participar e cooperar na resolução 

dos problemas da paz, da segurança das populações, na 

defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa 

humana; 

• Segurança coletiva e cooperativa, entendida como a 

capacidade de mobilizar recursos materiais e humanos, 

para produzir paz e segurança nos vários espaços de 

atuação e em cumprimento de missões da ONU, da OTAN 

e da UE». 
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Os graus de segurança 

Conforme o grau de proteção a alcançar – «isto é, a necessidade 

sentida pela Nação de proteger os seus interesses» –, podem 

distinguir-se três graus de segurança: 

• A “segurança nacional desejável”, que é uma meta a 

alcançar; 

• A “segurança nacional possível”, que é condicionada pelas 

possibilidades e meios existentes; 

• A “segurança efetiva”, que resulta da prioridade atribuída 

à proteção dos interesses nacionais. 

3. AMEAÇAS E RISCOS  

Os conceitos de “ameaça” e de “risco” 

Os conceitos de “ameaça” e de “risco” não devem ser 

confundidos, apesar de, com frequência, surgirem associados. 

«Genericamente, uma ameaça é qualquer acontecimento ou 

ação (em curso ou previsível) que contraria a consecução de um 

objetivo e que, normalmente, é causador de danos, materiais ou 

morais». 

«Risco é a vulnerabilidade resultante de uma ameaça não 

coberta ou parcialmente coberta». 

Em linguagem comum pode dizer-se que «uma ameaça é o 

produto de uma possibilidade por uma intenção» e que «o risco 

é o produto da ameaça pela vulnerabilidade. 

Por exemplo, se um potencial adversário possuir armas de 

destruição maciça trata-se de um risco, mas se ele as quiser 

utilizar passa a constituir uma ameaça.  
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A análise das ameaças e riscos 

As ameaças são multifacetadas, têm origem diversa e podem ser 

de vária natureza, designadamente: militar, económica, 

subversiva e ecológica. 

Numa primeira fase da análise da ameaça, é necessário: 

• Clarificar o que se «pretende preservar», ponderando um 

conjunto de fatores que, em alguns casos, podem ter 

implicações contraditórias (como sucede com o dilema 

«liberdade versus segurança»);  

• Avaliar as “possibilidades” e as “intenções” que compõem 

a ameaça, sabendo-se que as possibilidades são fáceis de 

conhecer e que as intenções são difíceis de prever. 

Depois de clarificados estes aspetos, haverá que analisar quais 

são os níveis de risco que se configuram, nomeadamente: o 

“risco aceitável”, o “risco residual” e o “risco assumido”. 

A tipologia das ameaças e dos riscos 

Não existe um modelo rígido para a identificação dos riscos e 

ameaças, mas as várias interpretações têm geralmente pontos 

comuns. 

Por exemplo, o conceito estratégico de defesa nacional de 2013 

identifica, sob o título - ameaças e riscos: 

• Como ameaças e riscos no ambiente de segurança global: 

O terrorismo transnacional; a pirataria; a criminalidade 

transnacional organizada; a proliferação de armas de 

destruição massiva; a multiplicação de Estados frágeis e 

de guerras civis; os conflitos regionais; o ciberterrorismo 

e a cibercriminalidade; a disputa por recursos naturais 

escassos; os desastres naturais e a mudança climática. 

• Como principais ameaças e riscos à segurança nacional. 
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Algumas das ameaças de natureza global, tais como: o 

terrorismo; a proliferação de armas de destruição 

massiva; a criminalidade transnacional organizada; a 

cibercriminalidade; a pirataria. 

E os riscos de natureza ambiental, nomeadamente: 

alterações climáticas; ocorrência de ondas de calor e de 

frio; atentados ao ecossistema, terrestre e marítimo 

(como sejam a poluição, a utilização abusiva de recursos 

marinhos e os incêndios florestais); pandemias e outros 

riscos sanitários. 

Respostas às ameaças e riscos 

As respostas às ameaças identificadas implicam atuações plurais 

e articuladas, designadamente na área económica, na 

diplomática, na política, na jurídica, na segurança e na defesa, 

por vezes consubstanciadas em “operações interagências”.  

Existem diversas perspetivas na análise das ameaças e riscos. 

Podem, por exemplo, incidir no «tipo, origem, intenção, 

capacidades, linhas de ação, alvos, espaços, desafios». Ou 

podem ter em atenção a «natureza, grandeza ou intensidade, 

incidência, probabilidade, durabilidade ou permanência e 

periculosidade». 

Passagem da tipologia da ameaça para a sua caraterização 

A passagem da “tipologia da ameaça” para a “caraterização da 

ameaça” exige tratamento continuado, sustentado e 

tecnicamente adequado. 

Nessa transposição, assume especial importância a recolha de 

informações (a partir das fontes disponíveis e permitidas pela 

lei) e o subsequente «processamento, exploração e análise» 

tendo em vista a sua transformação em «informações acabadas 

e conhecimento». 
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Consolidando esta ideia, o conceito estratégico de defesa 

nacional de 2013 assinala «o caráter imprevisível, multifacetado 

e transnacional das novas ameaças confirma a relevância das 

informações [e salienta que] os serviços de informações 

constituem-se como incontornáveis instrumentos de 

identificação e avaliação de ameaças e de oportunidades em 

cenários voláteis e complexos».  

E acrescenta que «as informações são um instrumento 

estratégico do Estado, essencial para o apoio à decisão política, 

sobretudo em matérias de segurança e defesa». 
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CAPÍTULO VI 

____________________________________ 

No Seminário foi abordado o fenómeno da globalização e as 

transformações que o têm acompanhado no âmbito das funções 

tradicionais dos Estados e no domínio particular da segurança e 

defesa. 

1. A GLOBALIZAÇÃO 

A globalização contemporânea 

A globalização não é um fenómeno novo, embora hoje em dia 

apresente aspetos consideravelmente diferentes dos verificados 

no passado, por vezes mesmo contraditórios. 

A “globalização contemporânea”, de cariz competitivo, é 

marcada pela internacionalização económica, pelo primado do 

mercado mundial e da economia sem mediações políticas, pela 

extensão dos mercados (de bens, de capitais e de serviços) a 

todo o mundo, pela multiplicação dos espaços políticos, e pela 

erosão da conceção territorial da sociedade e do que representa. 

Uma nova organização do mundo 

A globalização, não regulada, também tem sido acompanhada 

por fenómenos, pouco controláveis, que põem em evidência uma 

nova realidade no mundo. Destaquem-se alguns dos seus 

aspetos mais marcantes: 

• Os limites entre o “interior” e o “exterior” dos Estados 

estão a esbater-se e, nos casos em que ainda é possível 
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traçar esses limites, eles são geralmente incertos e 

variáveis; 

• A conceção territorial da sociedade, da cultura e do 

Estado, coincidentes num espaço geográfico (delimitado e 

vigiado, e abrangido por uma soberania e segurança 

exclusivas) tem vindo a esmorecer, com o consequente 

debilitamento desses atributos; 

• Aumentou a interdependência (e a dependência) entre 

Estados e entre instituições; 

• O quadro de ação dos Estados já não é apenas «nacional 

e integrado», mas também «global e desintegrado»; 

• Está a emergir uma nova realidade política com novos 

atores, e o Estado nacional deixou de ser o protagonista 

privilegiado e exclusivo das relações “inter-nacionais” e de 

poder. 

As interdependências 

As mudanças associadas à globalização têm enormes 

implicações no domínio da segurança, embora existam variantes 

devidas a circunstâncias de âmbito local, nacional e 

supranacional.  

Com efeito, em algumas regiões do mundo a globalização tem 

sido acompanhada por fenómenos de exclusão e de pobreza que 

«propiciam conflitos e a adesão a ideologias extremistas». Em 

outras regiões, pelo contrário, a globalização tem trazido 

grandes benefícios para o bem-estar e a segurança das 

respetivas sociedades.  

De qualquer modo, a globalização tem acentuado as 

interdependências, ainda que as várias partes do mundo sejam 

muito diferentes entre si «quer quanto ao modo como as 

economias se relacionam com as estruturas sociais, jurídicas e 

políticas das respetivas sociedades», quer «no que diz respeito 

a níveis de desenvolvimento».  
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Nesta «nova ordem das coisas do mundo» existe a consciência 

de que é necessário ir mais longe no reforço «da cooperação 

internacional como forma de garantir a segurança coletiva». 

2.  PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO 

Uma nova maneira de governar 

Perante os efeitos inéditos da globalização, tem vindo a crescer 

nas sociedades modernas a ideia de que – para além do 

tradicional modelo de governo –, é necessário recorrer a «uma 

nova maneira de governar, um novo tipo de estruturas e 

processos de concretizar a ação política».  

Coordenação e interdependência 

Os novos modelos de governação, baseados na coordenação e 

na interdependência, têm as seguintes caraterísticas:  

• A competência deixa de residir em quadros institucionais 

fechados e rígidos, e desloca-se para os níveis e instâncias 

onde existe maior capacidade para executar as ações 

pretendidas; 

• A governação, mais integrada e flexível, procura garantir:  

o O estabelecimento de novas formas de regulação 

(de configuração de relações, de supervisão, de 

concertação, de mediação e de estabilização entre 

as instâncias intervenientes); 

o A satisfação de critérios de sustentabilidade e 

compatibilidade; 

o A introdução de medidas compensatórias e a 

potencialização de vantagens combinadas. 



 

94 

Cooperação e hierarquia 

É frequente dizer-se que o bom governo e a boa administração 

assentam na ideia de «tanta cooperação quanta possível e tanta 

hierarquia quanta necessária».  

E também se afirma que a cooperação «é tanto mais importante 

quanto mais heterogénea é a sociedade [e] mais pluralista é a 

determinação do seu bem comum». 

No que se refere a Portugal, o princípio da cooperação está 

institucionalmente assumido no âmbito da segurança e defesa 

nacional. No plano da segurança coletiva, o País tem prestado 

um contributo significativo no quadro de organizações de índole 

política e político-militar e em vários vetores multilaterais e 

bilaterais. 

Relativização dos debates 

Em teoria, o debate construtivo pode abrir novas perspetivas, 

revelar alternativas, amadurecer soluções e facilitar a 

identificação de propósitos mobilizadores em torno dos quais as 

pessoas se possam unir. Entendido deste modo, o debate é 

positivo. 

Pelo contrário, o prolongamento de controvérsias pode conduzir 

a instabilidade institucional, à permanência de questões em 

aberto, à perda de racionalidade económica e funcional, entre 

outras consequências. 

Deste modo, em alguns casos, poderá ser necessário encontrar 

um ponto de equilíbrio entre a desejável formação de consensos 

e a aplicação de soluções autoritárias. Ou seja, chegar a um 

«compromisso entre a relação consensual e a relação 

hierárquica». 

Esta questão foi abordada no decurso do Seminário a propósito 

da segurança e defesa nacional. 



 

 

 

95 

A importância do assunto advém, também, da necessidade de 

se aprofundar e operacionalizar a articulação entre a 

componente militar e as componentes não militares da defesa 

nacional e, num plano mais específico, garantir uma cooperação 

eficaz e eficiente entre as Forças Armadas e as forças e serviços 

de segurança, nas situações previstas na lei. 

Reciprocidade e articulação dos sistemas 

O êxito da cooperação implica que todos os intervenientes 

tenham consciência de que a sua ação tem efeitos em outros 

domínios e que, pelo seu lado, são influenciados por muitos 

outros. 

Nestas circunstâncias, os projetos de cooperação devem ser 

partilhados, mesmo que não sejam inteiramente consensuais. 

No que se refere à defesa nacional, é necessário manter um 

acompanhamento continuado dos processos de articulação entre 

as suas componentes (militares e não militares), bem como 

desenvolver abordagens abrangentes, integradoras e 

atualizadas dos principais fatores que lhes estão subjacentes. 

Por conseguinte, é necessário ampliar o âmbito da análise e 

avaliação desenvolvidos pelos sistemas de controlo do Estado na 

área da defesa nacional, designadamente no que se refere à 

atuação dos vários setores que para ela contribuem (este tema 

é retomado no nº 3, do capítulo III da 2ª Parte). 

Incentivos à cooperação 

Em abstrato, nenhuma instância concordará, à partida, com 

medidas que podem ter consequências negativas para si própria. 

No entanto, em determinados processos cooperativos é possível 

que os intervenientes «aceitem assumir riscos, e até perdas, na 

expectativa de benefícios futuros» para si e para o conjunto em 

que se inserem. 
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Esta predisposição pode ser fomentada por um ambiente de 

confiança recíproca assente em «garantias institucionais ou 

outras formas de estabilização da cooperação».  

Trata-se de um valor que importa preservar e promover no 

âmbito alargado da defesa nacional. 

3. COOPERAÇÃO NA SEGURANÇA E DEFESA NACIONAL 

A cooperação em âmbito nacional 

É fundamental assegurar a coordenação das políticas setoriais 

do Estado que contribuem para o cumprimento dos objetivos da 

defesa nacional, envolvendo a componente militar e as 

componentes não militares.  

Como já se referiu, as Forças Armadas colaboram em missões 

de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de 

necessidades básicas das populações e cooperam com as forças 

e serviços de segurança no combate a agressões ou ameaças 

transnacionais. 

A cooperação nestes domínios, ainda que regulada por legislação 

própria, enfrenta dificuldades de ordem prática. Desde logo, pela 

necessidade de coordenar e orientar um considerável número de 

setores e domínios do Estado (com diferentes campos e âmbitos 

de atividade, modelos orgânicos, culturas organizacionais, 

atribuições e modalidades de ação) num sistema integrado e 

coerente (e necessariamente racional e eficaz).  

Este exercício de cooperação pode, ainda, ser condicionado ou 

influenciado negativamente por uma variedade de fatores, 

designadamente nos seguintes aspetos: 

• Interpretação da legislação e normativos aplicáveis; 

• Modelos de comando e de direção; 

• Processos de planeamento; 
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• Exigências em termos de equipamento e recursos 

humanos; 

• Recursos orçamentais disponíveis para cada setor; 

• Políticas setoriais; 

• Interesses de grupo e grupos de pressão; 

• Conceitos (acerca de segurança, defesa, risco e ameaça); 

• Vocação prospetiva e a capacidade para a realizar. 

Estas questões não têm o mesmo peso na formação de 

problemas (teóricos e práticos), nem a sua resolução apresenta 

o mesmo grau de dificuldade. 

Por isso, importa analisar as múltiplas dimensões da cooperação 

e encontrar, antes de mais, soluções para as questões que são 

mais simples de resolver ou têm consequências mais gravosas. 

A cooperação internacional  

No capítulo IV da 1ª Parte abordaram-se alguns dos interesses 

de Portugal na ordem internacional e falou-se da inserção 

estratégica do País na União Europeia e na Aliança Atlântica. 

Sem pretensão de aprofundar o tema, afigura-se de interesse 

acrescentar, em complemento do que se disse, algumas ideias 

sobre as perspetivas de evolução da cooperação na Europa que, 

de acordo com o conceito estratégico de defesa nacional, de 

2013, é «a primeira área geográfica de interesse estratégico 

nacional». 

Em livro publicado em 2018 sob o título Argumentos 

Necessários, o Ministro dos Negócios Estrangeiros abordou 

importantes questões no âmbito dos desafios presentes na União 

Europeia, designadamente: 

• No que se refere aos desafios colocados pela ameaça 

terrorista, «a que vem de fora e a que vem de dentro das 

nossas fonteiras», considerou crucial «o reforço da 
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cooperação entre os aparelhos de justiça, polícia e 

informações dos diversos países […], assim como a 

facilitação e operacionalização dessa cooperação por 

medidas e agências europeias».  

• Referiu que há «novas esferas de ação em que a União 

sente a necessidade de conceber e lançar respostas 

comuns, pan-europeias […]. À cabeça, a regulação das 

migrações que demandam o Velho Continente». 

Neste particular, acrescentou que «O problema não é o 

fluxo migratório […]. O problema é a regulação». 

• Defendeu que «a política comum de segurança e defesa 

[…] requer um nível de coordenação qualitativamente 

superior ao atual, mesmo que […] sempre numa lógica de 

complementaridade com a NATO e numa lógica de 

articulação com a política de desenvolvimento». 

• Salientou a «necessidade de alargar as parcerias e de 

incrementar a cooperação para o desenvolvimento, 

sobretudo a sul, em África e na Ásia». 

Estas questões têm implicações significativas para a defesa 

nacional, quer para a sua componente militar, quer para as 

componentes não militares. 

 

 

****  



 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª PARTE 

  



 

100 

 

  



 

 

 

101 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

__________________________________ 

Concluída a análise dos temas abordados no Seminário, afigura-

se de interesse acrescentar algumas considerações que, na 

perspetiva do GREI, podem contribuir para uma visão mais 

alargada e documentada das questões da segurança, da defesa 

nacional e das Forças Armadas.  

Nesse sentido, começar-se-á por uma breve referência aos fins 

essenciais e permanentes do Estado, designadamente o fim da 

segurança, do qual derivam os objetivos políticos que permitem 

elaborar o conceito de ação política e dele extrair diretrizes 

políticas para o planeamento no escalão estratégico. 

1. O ESTADO: A SEGURANÇA E A DEFESA NACIONAL 

O Estado: elementos, fins e funções 

Num breve relance, destaquem-se as seguintes noções: 

• Os elementos do Estado são «o povo, o território e o poder 

político»; 

• Os fins essenciais e permanentes do Estado são «a 

segurança, a justiça e o bem-estar»;  

• Para a realização dos seus fins, o Estado desenvolve 

quatro funções complementares e interdependentes: 

«função política, função legislativa, função administrativa 

e função jurisdicional». 

Estas funções do Estado estão presentes na administração 

da defesa nacional e das Forças Armadas. 
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Objetivos políticos concretos  

Registem-se algumas noções de caráter prático, retirados do 

livro Elementos de Estratégia, que se aplicam à defesa nacional. 

Desde logo, a ideia de que os objetivos últimos do Estado são 

genéricos na sua enunciação e, por isso, cabe à Política definir e 

precisar como é que eles devem ser alcançados, isto é, que 

objetivos concretos devem ser prosseguidos e atingidos. 

A escolha de objetivos políticos concretos para a defesa nacional 

- ainda que limitada pelo quadro institucional - baseia-se em dois 

tipos de considerações e juízos: 

• De natureza subjetiva, relativas à tradição histórica e à 

filosofia política básica do governo; 

• De ordem objetiva e racional, capazes de dar uma 

explicação dos acontecimentos contemporâneos e definir 

as tendências da evolução em curso. 

As considerações de natureza subjetiva traduzem-se em móbiles 

políticos e as considerações de ordem objetiva em argumentos 

ou razões. 

A análise da situação política, modulada pelos móbiles políticos 

e pelo quadro institucional, permite definir os objetivos políticos 

longínquos.  

Os objetivos políticos longínquos serão alcançados por «uma 

ação contínua, progressiva, parcelar e a prazos curtos, que 

atenda à evolução da situação e condicionada pelas 

possibilidades de momento». Por isso, os objetivos políticos 

longínquos são geralmente pormenorizados em objetivos 

políticos atuais.  

Neste particular, refira-se que o princípio regulador dos objetivos 

longínquos é o da «adaptação dos meios aos fins», enquanto o 

princípio dos objetivos atuais é o da «adaptação dos fins aos 

meios». 
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A partir dos objetivos políticos é possível elaborar um conceito 

de ação política e dele extrair diretrizes políticas que «habilitem 

o escalão estratégico a fazer o seu planeamento». Estas 

questões revestem-se da maior importância para o planeamento 

de defesa e para o planeamento de forças. 

2. A DEFESA NACIONAL: PRINCÍPIOS E COMPONENTES 

Princípios gerais da defesa nacional 

Nos termos da Lei de Defesa Nacional: 

• «A defesa nacional tem por objetivos garantir a soberania 

do Estado, a independência nacional e a integridade 

territorial de Portugal, bem como assegurar a liberdade e 

a segurança das populações e a proteção dos valores 

fundamentais da ordem constitucional contra qualquer 

agressão ou ameaça externas». 

• «A defesa nacional assegura ainda o cumprimento dos 

compromissos internacionais do Estado no domínio 

militar, de acordo com o interesse nacional». 

Componentes da política de defesa nacional  

De acordo com a doutrina adotada em Portugal, em 1982, a 

política de defesa nacional: tem caráter permanente, engloba 

uma componente militar e componentes não militares e tem 

natureza interministerial. 

A Lei de Defesa Nacional em vigor define este conceito nos 

seguintes termos: 

• «A política de defesa nacional integra os princípios, 

objetivos, orientações e prioridades definidos na 

Constituição, na presente lei, no programa do Governo e 

no conceito estratégico de defesa nacional». 
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• «Para além da sua componente militar, a política de 

defesa nacional compreende as políticas setoriais do 

Estado cujo contributo é necessário para a realização do 

interesse estratégico de Portugal e cumprimento dos 

objetivos da defesa nacional».  

Deste modo, as políticas setoriais do Estado neste domínio 

envolvem os campos da política externa, da segurança interna, 

da educação e cultura, do ordenamento do território e ambiente, 

da ciência e tecnologia, dos transportes e comunicações, da 

economia e finanças, da indústria e energia e da informação. 

3. MISSÕES DAS FORÇAS ARMADAS 

As missões das Forças Armadas decorrem da Constituição da 

República Portuguesa e da Lei de Defesa Nacional. 

Constituição da República 

De acordo com a Constituição incumbe às Forças Armadas: 

• A defesa militar da República; 

• Satisfazer, nos termos da lei, os compromissos 

internacionais do Estado Português no âmbito militar e 

participar em missões humanitárias e de paz assumidas 

pelas organizações internacionais de que Portugal faça 

parte; 

• Colaborar, nos termos da lei, em missões de proteção 

civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de 

necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida 

das populações e em ações de cooperação técnico-militar 

no âmbito da política nacional de cooperação. 

Estabelece ainda que as leis que regulam o estado de sítio e o 

estado de emergência fixam as condições do emprego das 

Forças Armadas quando se verifiquem essas situações. 
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Lei de Defesa Nacional 

Na linha definida pela Constituição, a Lei de Defesa Nacional 

estabelece que incumbe às Forças Armadas: 

• «Desempenhar todas as missões militares necessárias 

para garantir a soberania, a independência nacional e a 

integridade territorial do Estado; 

• Participar nas missões militares internacionais necessárias 

para assegurar os compromissos internacionais do Estado 

no âmbito militar […]; 

• Executar missões no exterior do território nacional, num 

quadro autónomo ou multinacional, destinadas a garantir 

a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses; 

• Executar as ações de cooperação técnico-militar, no 

quadro das políticas nacionais de cooperação; 

• Cooperar com as forças e serviços de segurança tendo em 

vista o cumprimento conjugado das respetivas missões no 

combate a agressões ou ameaças transnacionais; 

• Colaborar em missões de proteção civil e em tarefas 

relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e 

a melhoria da qualidade de vida das populações». 

E refere que: «As Forças Armadas podem ser empregues, nos 

termos da Constituição e da lei, quando se verifique o estado de 

sítio ou de emergência». 

4. POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL 

Orientações fundamentais da política de defesa nacional 

As orientações fundamentais da política de defesa nacional são 

definidas no programa do Governo, em obediência aos princípios 

fundamentais e aos objetivos permanentes definidos na 

Constituição e na Lei de Defesa Nacional. 
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Programa de Governo 

«As principais orientações políticas e medidas adotadas ou 

propostas para a atividade governamental» no domínio da 

defesa nacional constam dos programas de Governo. 

O Executivo, após a nomeação pelo Presidente da República, é 

obrigado a submeter o seu programa à apreciação da 

Assembleia da República: 

• No decurso desta apreciação, a votação do programa de 

Governo é uma mera possibilidade que depende da 

vontade do Executivo ou da oposição;  

• A prática política dos vários Governos Constitucionais tem 

sido muito variada neste aspeto (no que se refere a 

pedidos de aprovação e a moções de rejeição);  

• De qualquer modo, a rejeição do programa do Governo 

exige maioria absoluta dos Deputados em efetividade de 

funções. 

No livro Forças Armadas Portuguesas. A complexidade dos 

desafios e a condição militar, editado pelo GREI em 2017, foram 

resumidas mais de uma centena de medidas preconizadas para 

a área da defesa nacional, nos programas dos Governos 

Constitucionais elaborados desde 1991. 

Programa do XXI Governo Constitucional 

Sob o título - Melhorar a eficiência das Forças Armadas, o 

programa refere: 

«O Governo procurará adequar o seu funcionamento, 

maximizando a utilidade dos recursos disponíveis, canalizando-

os para a satisfação das principais prioridades, designadamente: 

• Centrando a ação das Forças Armadas nas respostas 

definidas por um exigente planeamento de defesa […]; 

• Reforçando o combate ao ciberterrorismo, através da 

unidade de ciberdefesa das Forças Armadas […]; 
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• Executando os programas de aquisição e modernização de 

equipamentos de acordo com o calendário previsto na Lei 

de Programação Militar; 

• Programando, no médio prazo, o investimento seletivo em 

equipamento adequado, em especial no que se traduza 

em efeito multiplicador de capacidade operacional, 

apostando nos programas conjuntos e naqueles passiveis 

de duplo uso (civil e militar); 

• Reorganizando o dispositivo territorial em função das 

missões identificadas e da manutenção de uma 

capacidade operacional efetiva; 

• Consolidando mecanismos de partilha entre ramos, dando 

prioridade às áreas de apoio e logística […]; 

• Garantindo a estabilidade dos efetivos […]; 

• Assegurando a manutenção e sustentação dos meios, 

dentro dos constrangimentos existentes e dos 

compromissos orçamentais assumidos». 

Política de defesa militar e a administração das FFAA 

Embora a reforma da defesa nacional e das Forças Armadas 

tenha tido início em 1982, com a aprovação da Lei da Defesa 

Nacional e das Forças Armadas, o programa de reestruturação, 

redimensionamento e reequipamento das Forças Armadas 

começou de forma mais estruturada e orientada com o XII 

Governo Constitucional (1991-1995) e depois de aprovada a 

primeira Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças 

Armadas (1991).  

Desde então, a política de defesa militar e a estrutura e 

organização das Forças Armadas passaram por profundas 

transformações que abrangeram a maioria dos seus setores, 

designadamente: 
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Documentação estruturante e normativo legal; 

organização superior da defesa nacional; nomeação das 

chefias militares e respetivas competências; modalidades 

de prestação de serviço militar; políticas de recrutamento 

e mobilização; condição militar; efetivos, quadros e 

carreiras; sistema judicial militar; saúde militar; 

remunerações; proteção social; gestão e conservação de 

infraestruturas; missões das Forças Armadas e o seu 

âmbito; leis de programação militar; processos de 

aquisição de equipamento; indústrias de defesa; 

enquadramento orçamental e sistemas de controlo.  

Estas medidas exercem influências recíprocas entre si, que é 

necessário avaliar de forma continuada e suficiente. 

5. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DE DEFESA 

A informação apresentada nos parágrafos seguintes tem por 

base o conceito estratégico de defesa nacional de 2013. 

Fundamentos da estratégia de segurança e defesa nacional 

«A qualidade da estratégia nacional, num mundo globalizado, é 

crucial para a sobrevivência de um Estado moderno e de uma 

sociedade aberta. Uma boa estratégia exige valores e interesses 

bem definidos, uma vontade sólida de os defender que permita 

a legitimação de objetivos claros e a sua eficaz prossecução. 

Os valores e os interesses nacionais estão definidos na 

Constituição e na Lei de Defesa Nacional. E resultam em 

compromissos internacionais do Estado, como a Carta das 

Nações Unidas, o Tratado do Atlântico Norte e os tratados da UE 

(União Europeia)». 

Interesses de Portugal 

«Os interesses nacionais que decorrem do estatuto de Portugal 

como uma democracia europeia e atlântica – com vocação 
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universal, mas com recursos limitados – tornam necessária a 

sua integração numa rede de alianças estável e coerente. A UE 

e a OTAN são, assim, vitais para a segurança e defesa nacionais, 

bem como para a modernização e prosperidade de Portugal. […]  

O interesse de Portugal é, ainda, inseparável do fortalecimento 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)». 

Vulnerabilidades e ativos nacionais 

«Portugal é uma democracia, faz parte da comunidade ocidental 

e tem uma geografia cujas consequências condicionam a 

definição dos seus interesses permanentes». […] 

«No quadro do processo de planeamento estratégico, com o 

objetivo de maximizar as capacidades nacionais, importa 

explorar, pelo que isso representa em termos de elemento 

multiplicador do potencial estratégico nacional, os seguintes 

ativos nacionais: 

• A história, a identidade e coesão nacionais; 

• A cultura e o espaço linguístico; 

• Um regime democrático consolidado; 

• A participação na UE, na OTAN e na CPLP; 

• O mar e a centralidade no espaço atlântico; 

• O caráter arquipelágico do território; 

• O clima […]; 

• As comunidades de emigrantes». 

Espaços de interesse estratégico nacional 

«A posição internacional do Estado e a delimitação das suas 

áreas geográficas de inserção estratégica resultam da conjunção 

entre os valores, os interesses, a geografia e a história». A 

questão da geografia justifica uma breve caraterização no 

parágrafo seguinte. 
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6. SOBERANIA, JURISDIÇÃO E RESPONSABILIDADE  

Configuração e posição do território 

• O Continente está rodeado geograficamente por território 

espanhol e pelo Oceano Atlântico.  

• O arquipélago dos Açores está a cerca de 1 480 Km a 

oeste do Continente, a cerca de 1 100 Km a noroeste da 

Madeira e a mais de 3 700 Km da América do Norte. 

• A Madeira está diante do Estreito de Gibraltar, a cerca de 

900 Km do Continente e a cerca de 550 Km de Marrocos.  

Extensão 

No conjunto do Continente e dos arquipélagos dos Açores e 

Madeira as áreas são aproximadamente as seguintes: 

• Território Nacional (TN) – 91 773 Km2 (com uma faixa 

costeira de 1 187 Km); 

• Águas interiores - 13 419 Km2; 

• Mar territorial – 50 960 Km2; 

• Zona Económica Exclusiva – 1, 66 milhões de Km2 (19 x 

TN); 

• Plataforma Continental (estendida) – 3, 8 milhões de Km2 

(42 x TN); 

• Busca e Salvamento – 5, 8 milhões de Km2 (62 x TN). 

Limites dos espaços e das zonas marítimas 

O Mar Territorial (MT) tem uma largura de 12milhas, a Zona 

Contígua (ZC) compreende mais 12 milhas para além do MT, a 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) e a Plataforma Continental (PC) 

vão até às 200 milhas da costa [(e a PC poderá vir a estender-

se para além da ZEE até às 350 milhas (EPC)]. 

Como é sabido o Estado detém vários tipos de soberania e de 

autoridade nestes espaços e zonas marítimas. 
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7. MODELO DE PLANEAMENTO DE DEFESA 

O modelo de planeamento de defesa em vigor foi instituído pela 

Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas 

(LOBOFA), conjugada com a Lei de Defesa Nacional (LDN) (e a 

anterior versão englobante da Lei de Defesa Nacional e das 

Forças Armadas). 

Documentação estruturante da defesa nacional 

Nos termos da LOBOFA: 

«A atuação das Forças Armadas desenvolve-se […], em 

execução da política de defesa nacional definida e do conceito 

estratégico de defesa nacional aprovado, e por forma a 

corresponder às normas e orientações estabelecidas nos 

seguintes documentos estruturantes:  

• Conceito estratégico militar (CEM); 

• Missões das Forças Armadas (MIFA); 

• Sistema de forças (SF); 

• Dispositivo de forças». 

Elaboração da documentação estruturante 

Nos termos da LDN e da LOBOFA: 

• O CEDN é aprovado por Resolução do Conselho de 

Ministros, sob proposta conjunta do Primeiro-Ministro e do 

Ministro da Defesa Nacional, ouvidos o Conselho Superior 

de Defesa Nacional e o Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

• O CEM é elaborado pelo Conselho de Chefes de Estado-

Maior, aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional e 

confirmado pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. 

• As MIFA são aprovadas pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional, sob proposta do Ministro da Defesa Nacional, 
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elaborada com base em projeto do Conselho de Chefes de 

Estado-Maior. 

• O SF é aprovado pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional, sob proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Conselho de Chefes de 

Estado-Maior. 

• O dispositivo de forças é aprovado pelo Ministro da Defesa 

Nacional, com base em proposta do Conselho de Chefes 

de Estado-Maior. 

8. OS DOCUMENTOS: SUBSTÂNCIA E CARACTERIZAÇÃO  

Um novo conceito estratégico nacional 

Embora Portugal tenha concretizado, «século após século, o seu 

conceito estratégico nacional», este nunca foi «explicitado num 

documento formal». 

Desde 1974, Portugal «deixou de se orientar segundo o seu 

[antigo] conceito estratégico nacional», mas não formalizou um 

novo conceito. Algumas correntes de opinião advogam que «a 

opção europeia dispensa estratégias nacionais próprias», 

enquanto outras defendem que Portugal «necessita de assumir 

um novo conceito estratégico nacional que defina o objetivo 

nacional». 

Independentemente desse debate, a definição da estratégia do 

Estado num documento estruturante próprio facilitaria a 

elaboração dos «conceitos estratégicos derivados, como é o caso 

do conceito estratégico de defesa nacional». 

Conceito estratégico de defesa nacional  

Nos termos da LDN: 

• «O conceito estratégico de defesa nacional define as 

prioridades do Estado em matéria de defesa, de acordo 
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com o interesse nacional, e é parte integrante da política 

de defesa nacional». 

• «As grandes opções do conceito estratégico de defesa 

nacional são objeto de debate e aprovação na Assembleia 

da República, por iniciativa do Governo». 

Deste modo, cabe-lhe definir, «em função do caráter e objetivos 

da Defesa Nacional» e tendo em conta «o enquadramento 

internacional em que Portugal se insere […], os princípios gerais 

de ação e as diversas orientações para as estratégias gerais no 

plano político externo, no pano político interno e no plano 

militar».  

Para o efeito, «tem de conjugar todos os fatores relevantes – 

políticos, económicos, sociais e militares – para depois definir a 

estratégia». 

O CEDN deve ainda permitir que se faça a ponte entre o 

planeamento de defesa nacional – em que se situa – e o 

planeamento de forças – que se lhe segue. Por isso: 

• Antes de se aprovar o CEDN deve verificar-se «a 

aceitabilidade da margem de riscos e custos envolvidos; 

a adequabilidade quanto aos propósitos que visa 

alcançar»; 

• Depois de aprovado, o conceito ganharia se fosse 

«regularmente analisado, de modo a verificar se o 

ambiente estratégico em que se baseou não se modificou 

e se permanecem atuais as orientações que dele 

decorrem para o planeamento de defesa». 

É frequente questionar-se se o CEDN deve continuar a ter uma 

natureza multidisciplinar, ou se deve assumir uma maior 

profundidade no que se refere à segurança e defesa (dando 

orientações úteis para a condução da política de defesa e a 
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caraterização do sistema de forças) e deixar os restantes 

aspetos para um novo conceito estratégico nacional. 

Como já foi referido, tem prevalecido a primeira opção. 

Conceito estratégico militar 

O CEM, decorrente do CEDN aprovado, «define as grandes linhas 

concetuais de atuação das Forças Armadas e as orientações 

gerais para a sua preparação, emprego e sustentação». 

Missões das Forças Armadas 

As MIFA decorrem das missões que lhes incumbem nos termos 

da Constituição e da lei. 

Sistema de forças 

«O SF define o conjunto de capacidades que devem existir para 

o cumprimento das missões das Forças Armadas, identificando 

os tipos e quantitativos de forças e meios, tendo em conta a sua 

adequada complementaridade operacional». 

É constituído por uma componente operacional e por uma 

componente fixa. 

Dispositivo de forças 

«Estabelece a relação entre comandos operacionais, forças, 

unidades e meios da componente operacional do SF com as 

infraestruturas ou elementos da componente fixa do sistema de 

forças que lhes dão suporte». 

9. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E DEFESA NACIONAL 

A informação apresentada nos parágrafos seguintes tem por 

base o conceito estratégico de defesa nacional de 2013. 
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Objetivos nacionais permanentes 

No quadro das políticas de segurança e defesa nacional estão 

definidos como objetivos permanentes, garantir: 

• «A soberania do Estado, a independência nacional, a 

integridade do território e os valores fundamentais da 

ordem constitucional; 

• A liberdade e a segurança das populações, bem como os 

seus bens e a proteção do património nacional; 

• A liberdade de ação dos órgãos de soberania, o regular 

funcionamento das instituições democráticas e a 

possibilidade de realização das funções e tarefas 

essenciais do Estado; 

• A manutenção ou o restabelecimento da paz em condições 

que correspondam aos interesses nacionais; 

• O fortalecimento das capacidades de coesão da 

comunidade nacional, de modo a que possa prevenir ou 

reagir pelos meios adequados a qualquer agressão ou 

ameaça externas». 

Objetivos nacionais conjunturais 

No quadro das políticas de segurança e defesa nacional estão 

definidos como objetivos conjunturais, garantir: 

• «A correção dos desequilíbrios económico-financeiros 

[…]; 

• A redução do desemprego, contribuindo para a coesão 

social […]; 

• A correção de vulnerabilidades e dependências externas 

prejudiciais para a coesão nacional e o exercício da 

soberania; 

• A valorização da vocação Atlântica de Portugal; 
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• A consolidação da inserção de Portugal numa rede de 

alianças e de parcerias estratégicas estável e coerente; 

• O empenho na consolidação da CPLP; 

• O desenvolvimento da capacidade para enfrentar as 

ameaças e riscos mais prováveis […]; 

• A racionalização e rentabilização de recursos, mediante o 

desenvolvimento de capacidades civis e militares 

integradas; 

• O empenho na valorização do capital humano […]; 

• A contribuição para o fortalecimento da coesão da UE e da 

OTAN; 

• A defesa do prestígio internacional de Portugal». 

Realização da estratégia nacional 

«A realização da estratégia nacional orienta-se por três regras: 

• Unidade estratégica: é indispensável para integrar todas 

as dimensões da segurança e defesa, fazendo-as 

convergir para objetivos comuns; 

• Coordenação: é imprescindível para garantir a 

cooperação e colaboração entre todas as entidades e 

organismos intervenientes, ao nível nacional ou 

multilateral, de modo a maximizar o potencial estratégico 

disponível; 

• Utilização racional e eficiente de recursos: no uso dos 

diversos instrumentos é imperativo que tal aconteça, 

tendo presente o objetivo para que contribuem e a 

natureza das ameaças e riscos que pretendem mitigar».  

Responder às ameaças e riscos 

Neste sentido, o Estado deve: 

• […] «Aprofundar a cooperação entre as Forças Armadas e 

as forças e serviços de segurança em missões no combate 
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a agressões e às ameaças transnacionais, através de um 

Plano de Articulação Operacional que contemple não só as 

medidas de coordenação, mas também a vertente de 

interoperabilidade dos sistemas e equipamentos»; […] 

• «Promover a integração operativa da segurança interna, 

através da adoção de medidas operacionais que reduzam 

redundâncias e aumentem a integração operacional e a 

resiliência do sistema, incluindo as informações, a 

segurança pública […]; 

• Desenvolver as capacidades militares necessárias à 

mitigação das consequências de ataques terroristas, 

cibernéticos, NBQR - Nuclear, Bacteriológico, Químico ou 

Radiológico - e de catástrofes e calamidades»; […] 

«Para responder eficazmente à ameaça das redes terroristas, 

Portugal deve desenvolver uma estratégia nacional e integrada 

que articule medidas diplomáticas, de controlo financeiro, 

judiciais, de informação pública e de informações, policiais e 

militares. Deve ainda atribuir especial atenção à vigilância e 

controlo das acessibilidades marítima, aérea e terrestre ao 

território nacional. Neste domínio, adquire grande acuidade a 

implementação de um Programa Nacional de Proteção das 

Infraestruturas Críticas». 

 

**** 
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CAPÍTULO II 

___________________________________ 

Depois de elaborado o conceito estratégico de defesa nacional e 

estabelecidas as orientações para os subsequentes níveis de 

planeamento, é necessário passar das «ideias consagradas a 

nível politico-estratégico para o nível das concretizações». 

Este processo conduz à definição do sistema de forças que é o 

«principal guia do esforço de reequipamento militar», a 

concretizar através das leis de programação militar (no que toca 

às capacidades da componente operacional) e das leis de 

infraestruturas (no que se refere à componente fixa). 

Este é o tema do presente capítulo, que contém informação útil 

para uma reflexão mais abrangente e fundamentada acerca dos 

desafios que se colocam na área da componente militar da 

defesa nacional, designadamente no que se refere ao sistema de 

forças. 

1. FORMAS DE PLANEAMENTO 

Entre diversos tipos de planeamento, refira-se o sequencial e o 

concorrente. 

Planeamento “sequencial” 

Faz «a abordagem individualizada de cada conceito, na 

hierarquia estabelecida, começando pela definição dos grandes 

objetivos, mas sem cuidar de procurar uma visão sistémica de 

todo o processo em função das limitações existentes»; 
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Neste caso, «tanto os objetivos como as estratégias para os 

alcançar são estabelecidos antes de determinar que forças serão 

necessárias para os implementar». 

Planeamento “concorrente” 

Pretende garantir a «interação em ambos os sentidos entre os 

conceitos mais relevantes, voltando atrás sempre que 

necessário para garantir a coerência do conjunto, tendo em 

conta as restrições de recursos e outros relevantes fatores de 

planeamento a definir previamente». 

O planeamento por capacidades, de que se fala em seguida, 

pode contribuir para esse objetivo.  

2. PLANEAMENTO POR CAPACIDADES 

A origem do modelo 

Terminada a Guerra Fria, os Estados Unidos passaram de um 

modelo de planeamento de defesa baseado na “ameaça 

específica” para um modelo centrado no conceito de 

“capacidade”. 

Na época, foi considerado que esse modelo era mais ajustado às 

«grandes indefinições, incertezas e dificuldades de previsão dos 

riscos e ameaças à paz e segurança mundial». 

A adoção do modelo na área da defesa nacional  

O conceito começou a ser consistentemente debatido em 

Portugal no início da década de 1990 e, a partir daí, as 

referências ao planeamento baseado em “capacidades” foram-

se generalizando.  

O conceito de “capacidade” foi explicitamente mencionado no 

conceito estratégico de defesa nacional de 2003 e, 

posteriormente, em vários documentos estruturantes da defesa 

nacional. 



 

 

 

121 

A Diretiva Ministerial de Planeamento de Defesa Militar, de 3 de 

setembro de 2014, define capacidade militar como: 

«O conjunto de elementos que se articulam de forma 

harmoniosa e complementar e que contribuem para a 

realização de um conjunto de tarefas operacionais ou 

efeito que é necessário atingir, englobando componentes 

de doutrina, organização, treino, material, liderança, 

pessoal, infraestruturas e interoperabilidade». 

A exploração do modelo 

Esta metodologia de planeamento tem sido útil na edificação de 

capacidades de natureza conjunta nas Forças Armadas 

Portuguesas, em linha com as orientações deduzidas do conceito 

estratégico de defesa nacional, nas versões de 2003 e de 2013. 

No entanto, existe a perceção de que ainda «não foram 

exploradas todas as vantagens que a utilização desse conceito 

oferece». É essa a opinião expressa, em 2015, no livro 

Planeamento Militar por Capacidades. Uma visão político-

estratégica, que prossegue na linha do livro: Nos meandros da 

política de defesa. 

A metodologia  

Dessas obras, destaquem-se quatro ideias que resumem a 

metodologia em apreço. 

Em primeiro lugar, o conceito de “capacidade” constitui «uma 

nova forma de abordar a identificação das necessidades de 

defesa militar e, subsequentemente, desenvolver o 

correspondente planeamento de forças». 

Em segundo lugar, o conceito de “capacidade” baseia-se na 

associação integrada de três elementos distintos: 
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• O propósito que se pretende alcançar (com a 

especificação das condições em que isso deve ser 

previsto); 

• Os meios necessários para alcançar esse propósito e a 

organização sob a qual deve ser concebido o seu emprego 

(ou seja, o modo como se complementam ou devem 

interagir); 

• A vontade política para a sua utilização. 

Em terceiro lugar, os meios «são apenas instrumentos que, 

organizados em função de objetivos militares, podem servir 

várias capacidades, dependendo da forma como é organizado e 

concebido o seu emprego operacional». 

Em quarto lugar, «o uso de determinada capacidade na sua 

dimensão completa pode inibir a utilização de outras» ou obrigar 

a recorrer a «critérios de prioridade a definir, caso a caso, 

conforme a situação de segurança prevalecente». 

A eventual aplicação do modelo a outros setores do Estado 

Já se referiu que o conceito estratégico de defesa nacional de 

2013 aponta a necessidade de «aprofundar a cooperação entre 

as Forças Armadas e as forças e serviços de segurança […] 

através de um Plano de Articulação Operacional «que contemple 

[…] também a vertente de interoperabilidade dos sistemas e 

equipamentos». 

A satisfação deste propósito seria facilitada se as Forças 

Armadas e as forças e serviços de segurança utilizassem 

referências de planeamento semelhantes ou compatíveis, 

baseadas na interação de práticas e conhecimento nelas 

existentes. 

Potencialidades e limitações do planeamento 

O planeamento é um instrumento relevante, também da gestão, 

mas está condicionado pelo que a organização em que se 
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desenvolve consegue fazer com os recursos humanos, materiais 

e financeiros de que dispõe, e com as competências que pode 

utilizar. Deste modo, o planeamento deve ser compatível com a 

realidade das organizações envolvidas.  

3. EDIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FORÇAS 

Planeamento  

A necessidade de aquisição de equipamento (novo e usado) para 

as Forças Armadas ou de modernização de equipamento 

(existente ou a adquirir) é ditada pelas diferenças apuradas na 

comparação (quantitativa e qualitativa) entre os meios definidos 

no sistema de forças e os meios que estão em serviço. 

A lei de programação militar é, atualmente, a principal fonte de 

financiamento para a aquisição de equipamento militar. No 

passado, a ajuda militar estrangeira teve alguma expressão, 

bem como o Programa de Investimento e Despesas de 

Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) para 

equipamento essencialmente destinado a “outras missões de 

interesse público”.  

O planeamento da aquisição de equipamento militar parte da 

consideração de um conjunto de questões fundamentais: 

• A análise da natureza e prioridade das missões a atribuir 

às Forças Armadas; 

• A avaliação da possibilidade de (no quadro das missões 

das Forças Armadas) cada Ramo atuar isoladamente, ou 

em operações conjuntas (envolvendo mais do que um 

Ramo) ou em operações combinadas (com países amigos 

ou aliados, ou como parte de forças de coligações 

internacionais). 

Em termos genéricos, a seleção dos meios a adquirir para as 

Forças Armadas pretende assegurar: 
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• As valências básicas do sistema de forças e as 

capacidades militares da sua componente operacional (ao 

nível do Estado-Maior General das Forças Armadas, da 

Marinha, do Exército e da Força Aérea); 

• Os meios que contribuem para as capacidades necessárias 

ao cumprimento das missões das Forças Armadas (numa 

lógica de complementaridade operacional dos três Ramos 

e do benefício operacional que esses meios trazem ao 

sistema de forças). 

Racionalizar estruturas e rentabilizar capacidades 

O conceito estratégico de defesa nacional de 2013 refere a este 

propósito: 

• No subtítulo - Adaptar e racionalizar estruturas: 

«É importante maximizar as práticas de duplo uso e de 

partilha de recursos, bem como eliminar todas e 

quaisquer formas de duplicação de meios públicos». 

• No subtítulo - Rentabilizar meios e capacidades: 

«As Forças Armadas devem constituir-se num 

instrumento militar capaz de projetar forças conjuntas de 

elevada prontidão […] com base num conceito modular, 

com capacidades que permitam um empenhamento 

autónomo ou integrado em forças multinacionais e em 

apoio da proteção civil. 

Para o efeito devem estar preparadas para cumprir 

missões de: 

o Defesa integrada do território nacional; 

o Resposta a crises internacionais ou conflitos 

armados, no âmbito dos compromissos assumidos 

nomeadamente com a OTAN e a UE; 

o Apoio à paz e de auxílio humanitário […]; 

o Cooperação técnico-militar; 
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o Interesse público, associadas ao desenvolvimento 

sustentado, ao bem-estar da população, ao apoio à 

proteção civil e aos compromissos internacionais 

assumidos neste domínio; 

o Cooperação com as forças e serviços de segurança 

no combate a ameaças transnacionais». 

Por vezes, também são considerados no planeamento, com 

maior ou menor ênfase, fatores científicos, industriais e 

empresariais.  

Aspetos a acautelar 

Geralmente, o planeamento de forças tenta evitar: 

• Desequilíbrios entre as componentes do sistema de forças 

e a perda de requisitos operacionais mínimos e 

irrenunciáveis; 

• A duplicação de meios; 

• O prolongamento do tempo de vida útil de equipamento 

obsoleto, com encargos de manutenção e operação 

desajustados do seu valor militar e combatente; 

• Aquisições inopinadas de equipamento e de 

sobressalentes; 

• A alternância entre picos de investimento e períodos de 

escasso investimento; 

• A concentração de projetos. 

Como foi referido atrás, o modelo de planeamento baseado em 

capacidades tem vindo a ganhar relevância em Portugal, no 

âmbito das Forças Armadas. 

Programação militar  

A Constituição estabelece que é da exclusiva competência da 

Assembleia da República legislar sobre a «organização da defesa 
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nacional […] e bases gerais da organização, do funcionamento, 

do reequipamento e da disciplina das Forças Armadas». 

A Lei de Defesa Nacional refere (sob o título «programação 

militar») o seguinte: 

• «A previsão das despesas militares a efetuar pelo Estado 

no reequipamento das Forças Armadas e nas 

infraestruturas de defesa deve ser objeto de planeamento 

a médio prazo, constante de leis de programação militar». 

• «A proposta de orçamento do Ministério da Defesa 

Nacional, na parte relativa ao reequipamento das Forças 

Armadas e às infraestruturas de defesa, inclui 

obrigatoriamente o estabelecido para o ano em causa na 

lei de programação militar em vigor». 

Relativamente à lei de programação militar, convém realçar os 

seguintes pontos: 

• Trata-se do documento financeiro enquadrador legal do 

planeamento estratégico e do planeamento de forças e, 

como tal, é o principal “instrumento” e garante da 

edificação e levantamento do sistema de forças; 

• Na prática, a inscrição de um programa na lei de 

programação militar apenas indica «a validação pela 

Assembleia da República, sob proposta do Governo, de 

uma intenção de aquisição», de acordo com «um 

montante financeiro estimado e um determinado 

calendário para a sua disponibilização»; 

• Após a aprovação da lei de programação militar são 

necessárias «muitas e demoradas ações antes de se poder 

iniciar a sua concretização». 

Projetos  

Os programas de reequipamento das Forças Armadas envolvem 

uma multiplicidade de fatores - jurídicos, financeiros, 
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operacionais e técnicos -, e o recurso a várias disciplinas no 

âmbito das ciências militares, da engenharia, da logística do 

material, da administração dos recursos humanos, e outras. 

Não obstante a diversidade de situações que se podem colocar, 

os projetos de maior dimensão implicam várias fases e 

processos, designadamente: 

• A análise dos ambientes operacionais de atuação; 

• A definição dos objetivos e conceito de emprego 

operacional, ciclos de utilização e imobilização, requisitos 

operacionais e especificações técnicas; 

• A elaboração do anteprojeto; 

• A identificação do «envelope financeiro global, 

compreendendo o custo direto do equipamento e o custo 

induzido pela sua utilização» nos orçamentos correntes 

das Forças Armadas, em particular nas áreas do material 

e dos recursos humanos; 

• A obtenção da autorização governamental e do visto do 

Tribunal de Contas; 

• A preparação de cadernos de encargos e consultas ao 

mercado; 

• O lançamento do concurso; 

• A preparação dos sistemas de apoio logístico do 

equipamento ao longo do seu ciclo de vida, incluindo 

eventuais contratos de manutenção; 

• A formação inicial e a preparação da formação 

complementar; 

• O acompanhamento e fiscalização; 

• A receção do equipamento nos termos contratuais; 

• O exercício das cláusulas de garantia. 

Estes processos podem colocar um esforço considerável na 

estrutura das Forças Armadas, uma vez que em Portugal muitas 
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destas ações são executadas ou extensamente apoiadas pelo 

Ramo a que se destina o equipamento, por vezes ao longo de 

mais do que uma década. 

A realização dos projetos 

Embora os projetos de aquisição ou modernização de 

equipamento militar sejam objeto de cuidado planeamento, 

gestão e controlo, em particular no que se refere aos seus 

componentes essenciais, os resultados obtidos podem ser muito 

diferenciados devido a combinações de acontecimentos e 

circunstâncias de variada natureza (no âmbito político, 

económico, orçamental, tecnológico). 

Na verdade, o sucesso dos projetos nunca está garantido à 

partida.  

Daí a importância de, para cada projeto, se definirem: os 

objetivos finais e intermédios visados; a estrutura do contrato; 

os recursos necessários (humanos, materiais e orçamentais); as 

competências necessárias na liderança e no âmbito das várias 

equipas intervenientes; os parâmetros de economia, eficiência e 

eficácia; as metas, prazos e calendários a cumprir; os custos 

previstos e formas de pagamento; os riscos de projeto e planos 

de contingência; os sistemas de monitorização; os mecanismos 

de imposição contratual; e outros aspetos.  

Eventuais insuficiências nas questões mencionadas aumentam a 

probabilidade de os projetos não decorrerem de acordo com o 

planeamento estabelecido. 

A lei de programação militar e a sua monitorização 

A lei de programação militar deve apresentar, de acordo com o 

plano aprovado, uma relação equilibrada entre: 

• A execução material (que deve ter uma taxa de 

concretização razoável e sem retrocessos no seu avanço, 

designadamente por erro de projeto ou realização 
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deficiente) e a execução orçamental (que desejavelmente 

não deve ser afetada por adiamentos, cativações, 

deduções e reafectações para outros fins dos saldos 

resultantes); 

• Os custos reais e os orçamentados. 

No entanto, se as alterações forem inevitáveis, convém avaliar 

a magnitude dos efeitos possíveis a médio e longo prazo, bem 

como os riscos decorrentes e as vulnerabilidades que se abrem 

ou agravam. 

Trata-se de uma avaliação complexa, designadamente no que 

se refere aos possíveis efeitos no cumprimento das missões, no 

funcionamento das Forças Armadas e nos orçamentos de 

investimento e funcionamento. No entanto, é uma análise que é 

indispensável prosseguir no quadro dos sistemas de controlo da 

defesa nacional.  

Meios disponíveis 

A lei determina que o «sistema de forças deve, nos prazos 

admitidos nos planos gerais de defesa ou nos planos de 

contingência, dispor de capacidade para atingir os níveis de 

forças ou meios neles considerados». 

No entanto, sempre existiram dificuldades na edificação e 

levantamento dos vários sistemas de forças aprovados até hoje. 

Talvez por isso, foram surgindo (com alguma informalidade) 

diversas designações para os sistemas de forças, 

designadamente: o existente, o desejável, o aceitável, o 

permanente, o de médio prazo, o obtido por crescimento.  

Refira-se que Portugal não dispõe de uma reserva significativa 

de meios militares, nem tem um sistema de mobilização de 

efetivos e de requisição civil, embora a lei o preveja. Por isso, 

apenas é possível contar com as forças e os meios que estão 

disponíveis para emprego em operações conjuntas e 
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combinadas, dentro dos níveis de prontidão e de envolvimento 

estabelecidos. 

Essa disponibilidade e prontidão dependem do equipamento, dos 

recursos humanos (na efetividade do serviço e reserva), dos 

sistemas de apoio e da estrutura de comando, adequadamente 

harmonizados entre si e suportados pela doutrina, formação e o 

treino. 

Nesta perspetiva, convém salientar três linhas de força: 

• As Forças Armadas devem estar aptas a atuar (com 

capacidades ofensivas e defensivas) em terra, no ar, na 

superfície do mar e abaixo dela (no ambiente 

eletromagnético e no ciberespaço), no âmbito das 

missões que podem ser-lhes atribuídas no quadro legal 

vigente; 

• As forças conjuntas transcendem largamente a simples 

junção de capacidades de cada um dos Ramos envolvidos, 

cada um dotado de meios e tecnologias adequados ao 

ambiente físico em que atua;  

• A eventual obsolescência de meios de um Ramo das 

Forças Armadas conduz a lacunas no sistema de forças e 

pode comprometer a eficiência operacional desse Ramo 

ou mesmo dos outros Ramos (que, nessa eventualidade, 

ficariam limitados a ações que não exijam, ou não 

permitam, o emprego de forças conjuntas).  

Recursos humanos disponíveis 

Como se mencionou, os recursos humanos são um dos 

elementos fundamentais da edificação e levantamento do 

sistema de forças. 

Já em 2001, o Presidente da República salientava a necessidade 

de um novo sistema de forças «feito e construído […] com a 

dimensão humana e as capacidades operacionais adequadas». 
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Em 2013, o novo conceito estratégico de defesa nacional referia 

que «é necessário proceder à racionalização e 

redimensionamento dos efetivos e à adequação dos recursos 

humanos às exigências de flexibilidade próprias das novas 

missões das Forças Armadas». 

Nesse sentido, a reforma «Defesa 2020» definiu o objetivo de 

adequar tendencialmente o efetivo máximo das Forças Armadas 

entre 30 mil e 32 mil militares, o que representou uma redução 

quantitativa relativamente ao anterior.  

Poucos anos passados, a situação dos recursos humanos nas 

Forças Armadas enfrenta dificuldades crescentes e inéditas, 

designadamente ao nível do recrutamento e retenção de 

pessoal, que colocam os efetivos existentes consideravelmente 

abaixo dos níveis estabelecidos na reforma «Defesa 2020». 

As dificuldades de efetivos – há algum tempo limitadas a 

determinadas categorias e especialidades do pessoal 

(especialmente nas áreas da engenharia, da saúde, da 

aeronáutica e de várias especialidades técnicas) –, têm vindo a 

acentuar-se e a estender-se a outras áreas, no conjunto dos 

quadros permanentes e dos regimes de voluntariado e contrato. 

Diagnóstico da situação 

Os indicadores disponíveis revelam de maneira clara e 

convincente os problemas existentes na área dos recursos 

humanos das Forças Armadas, alguns deles com efeitos que 

previsivelmente serão muito persistentes no tempo. 

A situação encontra-se diagnosticada em vários documentos e 

textos, de que se podem destacar: 

• Os estudos realizados em 2006 e em 2007 sobre a 

reestruturação das carreiras, por dois grupos de trabalho 

constituídos por determinação do Ministro da Defesa 

Nacional;  



 

132 

• O estudo realizado em 2008, sobre a satisfação 

organizacional dos militares em regime de voluntariado e 

de contrato, pela então Direção-Geral de Pessoal e 

Recrutamento Militar do Ministério da Defesa Nacional; 

• O estudo realizado em 2017, sobre o mesmo assunto, pela 

atual Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. 

Deste modo, existe uma compreensão bem fundamentada do 

problema e um conhecimento que habilita propostas de solução 

consistentes e atualizadas, que urge promover e aplicar. 

4. EMPREGO DE FORÇAS MILITARES 

Nas páginas anteriores abordaram-se as incumbências das 

Forças Armadas, as missões que lhes estão atribuídas e o 

processo de edificação e levantamento do sistema de forças. 

Também se referiu que é o poder político quem elabora sobre 

estes assuntos, fixa finalidades e propósitos, e estabelece os 

critérios de avaliação e controlo. 

No que se refere ao emprego de forças militares, cabe salientar 

que a aptidão para o combate continua a ser uma questão de 

primordial importância, não obstante a variedade das missões 

(ditas primárias e secundárias) que competem às Forças 

Armadas.  

Objetivos políticos e objetivos militares 

Resumam-se algumas ideias apresentadas no livro Elementos de 

Estratégia que consta no guia bibliográfico em anexo. 

• O objetivo político será a base para determinar tanto o 

objetivo da força militar, como também a intensidade do 

esforço requerido. 

• A escolha do objetivo militar rege-se por critérios 

diferentes do objetivo político, embora, por vezes, o 

primeiro coincida com o segundo. 
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• Escolhido o objetivo militar, passa-se à análise dos meios 

militares disponíveis, com vista à determinação daqueles 

que potencialmente são adequados à consecução do 

objetivo.  

• Poderá, porém, acontecer que se chegue à conclusão que 

a missão não é exequível.  

• Nesse caso, haverá que propor: ou que sejam fixados 

objetivos menos ambiciosos; ou que sejam revistos 

determinados condicionamentos, aceitando-se as 

consequências políticas decorrentes; ou que se proceda a 

uma revisão dos meios; ou que se opte por uma estratégia 

indireta.  

Acrescente-se que «o planeamento da ação militar deve ainda 

incluir a elaboração de planos de contingência, destinados a 

fazer face a situações indesejáveis, mas possíveis», como seja o 

fracasso da ação militar. 

Estes passos inscrevem-se nos procedimentos de formulação 

dos objetivos a atingir e dos meios e processos a empregar e a 

utilizar. 

Tipos de conflito  

As Forças Armadas podem ter de operar em âmbitos, situações 

e condições muito diversificadas no espectro do conflito. 

Os conflitos de hoje têm uma natureza multidimensional e as 

suas caraterísticas são influenciadas por fatores muito diversos, 

designadamente: a natureza e o número dos participantes; os 

interesses em jogo; as condicionantes existentes (legais, éticas, 

políticas e pragmáticas); as forças envolvidas; a duração, 

permanência e intensidade dos acontecimentos. 

A intensidade do conflito está relacionada com o grau de 

violência associado e a frequência com que se manifesta. Nem 

sempre é óbvia a relação entre a intensidade do conflito e as 
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forças (incluindo o armamento e os sistemas que se torna 

necessário empregar), ainda que, em princípio, um conflito de 

alta intensidade exija uma ampla gama de capacidades.  

Deste modo, a natureza das forças militares a envolver em cada 

operação pode variar muito no que se refere à dimensão, treino, 

equipamento, apoio, liderança e motivação requeridas. 

Utilização de forças militares 

A utilização das Forças Armadas em intervenções no exterior 

pode ocorrer no quadro da resposta a solicitações das Nações 

Unidas, da Aliança Atlântica, da União Europeia e de coligações 

de oportunidade, ou autonomamente, ou até em resposta a 

pedidos de países amigos. 

A decisão de empregar forças militares, num determinado 

espaço e tempo, envolve a consideração de um elevado número 

de fatores, começando pela caraterização das ameaças mais 

prováveis, pela adoção de «medidas cautelares em relação às 

mais perigosas» e pela avaliação da existência de condições 

mínimas de atuação. 

No vasto elenco dos fatores de decisão, refiram-se três questões 

que é necessário questionar: 

• É possível definir com clareza a missão? 

• As forças a empregar podem ser bem-sucedidas na 

missão? 

• É possível retirar as forças (rapidamente, gradualmente 

ou parcialmente) se a situação se agravar e não for 

possível (ou não se pretender) reforçar os meios no teatro 

de operações? 

Da resposta a estas questões, que deve ter a menor margem de 

erro possível, resultam consequências importantes para a 

decisão a tomar. 
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As missões de apoio à paz 

Justifica-se uma breve referência a esta questão pelo facto de 

parte da opinião pública não ter uma noção muito clara acerca 

da complexidade e do risco de que se revestem algumas missões 

de apoio à paz. 

É possível que esta perceção pública resulte da circunstância de 

a noção mais difundida acerca das missões de apoio à paz não 

captar a verdadeira essência e dimensão de algumas operações, 

que podem ter desenvolvimentos fora do comum. 

Embora as missões de manutenção da paz não sejam 

explicitamente mencionadas na Carta das Nações Unidas, o 

conceito tem vindo a evoluir ao longo dos anos, em função dos 

conflitos internacionais que progressivamente foram incluídos na 

agenda das Nações Unidas. 

A designação manutenção da paz aplica-se a três categorias de 

missões: 

• As operações conduzidas com o consentimento das partes 

beligerantes, em apoio dos esforços destinados a 

promover a segurança e manter as condições de vida em 

áreas de conflito ou potencial conflito; 

• As operações que têm o consentimento geral das partes 

beligerantes, mas decorrem num ambiente altamente 

volátil; 

• As operações que se destinam a repor a paz entre as 

partes beligerantes, sem o consentimento de todas as 

partes. 

As tarefas relacionadas com as operações de manutenção da paz 

em ambientes voláteis (envolvendo a prevenção, operações de 

desmobilização, assistência militar, ajuda humanitária, garantia 

ou negação de movimento por ar, terra ou mar em áreas 

particulares) podem ser muito exigentes no plano militar, 
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designadamente em termos de apoio de fogos, proteção 

blindada, meios aéreos, redes de comunicação e informações. 

Em determinadas operações pode ocorrer uma escalada da 

violência (por vezes caótica e imprevisível), em resultado de um 

elevado número de partes em conflito, da existência de fações 

indisciplinadas, de acordos de cessar-fogo ineficazes, da 

ausência de lei e ordem e de graves violações dos direitos 

humanos.  

Nesse caso, será necessário ponderar a reestruturação ou o 

reforço dos meios no teatro de operações (recorrendo a 

reservas), tendo em vista a proteção própria da força assim 

como das populações.  

Em síntese: a conceção e execução da ação militar em algumas 

operações de apoio à paz pode revestir-se de grande 

complexidade e exigir o emprego de capacidades e meios com 

significativo potencial para combate.   
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CAPÍTULO III 

_________________________________ 

1. ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 

Afigura-se de interesse referir o ordenamento institucional em 

que se inserem as Forças Armadas e as competências dos órgãos 

do Estado responsáveis em matéria de defesa nacional. 

Caraterização genérica  

Recuperando algumas noções referidas nos capítulos anteriores, 

saliente-se que as Forças Armadas: 

• Obedecem aos órgãos de soberania competentes, nos 

termos da Constituição e da lei; 

• Integram-se na administração direta do Estado; 

• Visam objetivos definidos pelo Parlamento e pelo 

Governo; 

• Empregam meios humanos, materiais e financeiros 

adequados à prossecução desses objetivos; 

• A sua organização baseia-se numa estrutura vertical e 

hierarquizada, cujos órgãos se relacionam através dos 

seguintes níveis de autoridade: hierárquica; funcional, 

técnica e de coordenação;  

• Os seus orçamentos são definidos pelo Governo e 

aprovados pelo Parlamento. 
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Neste quadro, coloca-se a importante questão das relações entre 

a «direção política» e a «direção militar». 

A direção política e a direção militar das Forças Armadas 

Durante o Seminário foi sublinhado que o processo de 

subordinação das Forças Armadas ao poder político - iniciado 

com a Constituição de 1976 e aprofundado nos anos seguintes - 

é uma questão fundamental no desenvolvimento do processo de 

reestruturação da defesa nacional.  

A noção de que a «direção política determina» e a «direção 

militar executa» encontra-se amplamente difundida e é 

encarada como uma situação normal em qualquer sociedade 

democrática moderna. 

Este princípio pressupõe, naturalmente, que «as entidades que 

têm a competência e o dever de definir as políticas de defesa 

nacional (dispõem) da base científica indispensável à boa 

tomada de decisões». E prevê que o «vasto e bastante 

diversificado» leque de controlos do Estado sobre a defesa 

nacional funcione eficazmente e com a adequada celeridade, 

sem prejuízo das competências que cabem à «direção militar». 

De qualquer modo, parece escapar a muitas pessoas a real 

dimensão e multiplicidade dos órgãos intervenientes em matéria 

de defesa nacional, bem como a complexidade de que se reveste 

o seu funcionamento integrado, o âmbito das competências dos 

órgãos do Estado envolvidos e das responsabilidades que advêm 

dessas competências. 

Neste ponto, como em outros referidos nos capítulos anteriores, 

é importante que exista melhor informação acerca da defesa 

nacional, no conjunto das suas componentes, dado que o 

crescente interesse da Comunicação Social e o escrutínio da 

opinião pública exigem esclarecimento mais rigoroso, 

especialmente nos casos mediatizados. 
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2. A DEFESA NACIONAL: ÓRGÃOS GOVERNATIVOS 

A informação que se apresenta em seguida baseia-se na Lei de 

Defesa Nacional. 

Órgãos responsáveis em matéria de defesa nacional 

São diretamente responsáveis pela defesa nacional: 

• O Presidente da República; 

• A Assembleia da República; 

• O Governo; 

• O Conselho Superior de Defesa Nacional. 

Além dos órgãos referidos, são diretamente responsáveis pelas 

Forças Armadas e pela componente militar da defesa nacional: 

• O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas; 

• Os Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da 

Força Aérea. 

São órgãos de consulta em matéria de defesa nacional: O 

Conselho Superior Militar e o Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

Presidente da República 

Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas 

pela Constituição ou pela lei, compete ao Presidente da 

República, em matéria de defesa nacional: 

• Exercer as funções de Comandante Supremo das Forças 

Armadas; […] 

• Presidir ao Conselho Superior de Defesa Nacional; 

• Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, bem como, 

ouvido o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas, os Chefes de Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea; […] 
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Comandante Supremo das Forças Armadas 

As funções de Comandante Supremo das Forças Armadas 

compreendem: […] 

• Direito de ser informado pelo Governo acerca da situação 

das Forças Armadas; 

• Direito a ser previamente informado pelo Governo, […], 

sobre o emprego das Forças Armadas em missões que 

envolvam a colaboração com as forças e os serviços de 

segurança contra agressões ou ameaças transnacionais; 

[…]  

Assembleia da República 

Sem prejuízo de outras competências […], compete à 

Assembleia da República: […] 

• Apreciar as orientações fundamentais da política de 

defesa nacional constantes do programa do Governo […]; 

• Legislar sobre a organização da defesa nacional e a 

definição dos deveres dela decorrentes […] e sobre as 

bases gerais da organização, do funcionamento, do 

reequipamento e da disciplina das Forças Armadas; […] 

• Fiscalizar a ação do Governo no exercício das suas 

competências em matéria de defesa nacional e das Forças 

Armadas; […] 

Governo 

O Governo é o órgão de condução da política de defesa nacional 

e das Forças Armadas e o órgão superior de administração da 

defesa nacional e das Forças Armadas. 

Compete ao Conselho de Ministros, em matéria de defesa 

nacional, no âmbito político e legislativo: […] 

• Aprovar as orientações fundamentais da política de defesa 

nacional, a incluir no seu programa, e assegurar todas as 



 

 

 

141 

condições indispensáveis para a sua execução, no quadro 

do Orçamento do Estado e das leis de programação 

militar; […] 

• Assegurar a organização e funcionamento do Sistema 

Nacional de Mobilização e Requisição […]. 

Sem prejuízo de outras competências, compete ao Governo: 

• Assegurar o cumprimento da Constituição e das leis 

relativas à defesa nacional e às Forças Armadas, 

nomeadamente fazendo os regulamentos necessários à 

sua boa execução; […] 

• Assegurar que a defesa nacional é exercida beneficiando 

das atividades de informações dos órgãos competentes do 

Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) 

e das Forças Armadas, nos termos da lei; 

• Garantir a capacidade, os meios e a prontidão das Forças 

Armadas para o cumprimento das suas missões; […] 

• Aprovar os mecanismos que assegurem a cooperação 

entre as Forças Armadas e as forças e os serviços de 

segurança, tendo em vista o cumprimento conjugado das 

suas missões no âmbito do combate a agressões ou 

ameaças transnacionais; […]  

As decisões do Governo em matéria de defesa nacional são 

tomadas de forma colegial em Conselho de Ministros, ou por 

acordo entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional 

e outros Ministros, ou por decisão unilateral do Ministro da 

Defesa Nacional. 

Primeiro-Ministro 

O Primeiro-Ministro dirige a política de defesa nacional e das 

Forças Armadas, bem como o funcionamento do Governo nessa 

matéria. 
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Sem prejuízo de outras competências […], compete ao Primeiro-

Ministro: 

• Dirigir a atividade interministerial de execução da política 

de defesa nacional e das Forças Armadas, incluindo a 

definição da política nacional de planeamento civil de 

emergência; […] 

• Informar o Presidente da República sobre a política e as 

decisões nas matérias da defesa nacional e das Forças 

Armadas; […] 

Ministro da Defesa Nacional 

O Ministro da Defesa Nacional: 

• Assegura a elaboração e a execução da política de defesa 

nacional e das Forças Armadas e é politicamente 

responsável pela componente militar da defesa nacional, 

pelo emprego das Forças Armadas e pelas suas 

capacidades, meios e prontidão. 

• Dirige, assegura e fiscaliza a administração das Forças 

Armadas […]. 

Compete, em especial, ao Ministro da Defesa Nacional: 

• Apresentar ao Conselho de Ministros todas as propostas 

relativas a matéria da competência deste órgão nos 

domínios da defesa nacional e das Forças Armadas, 

incluindo a sua componente militar; […] 

• Dirigir a atividade interministerial de execução da política 

de defesa nacional e das Forças Armadas, por delegação 

do Primeiro-Ministro; […] 

• Orientar a elaboração do orçamento da defesa nacional, 

bem como das leis de programação militar, e orientar e 

fiscalizar as respetivas execução e gestão patrimonial; […] 

• Elaborar e dirigir a política nacional de armamento e de 

equipamentos da defesa nacional; […] 
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Outros ministros 

Em coordenação com o Ministro da Defesa Nacional, todos os 

outros ministros asseguram a execução de componentes não 

militares da política de defesa nacional que se insiram no âmbito 

das atribuições dos respetivos ministérios. 

Compete, em especial, a cada ministro: 

• Preparar a adaptação dos seus serviços para o estado de 

guerra, o estado de sítio e o estado de emergência; 

• Dirigir a ação dos seus serviços na mobilização e 

requisição, no planeamento civil de emergência e na 

proteção civil. 

Conselho Superior de Defesa Nacional 

O Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão específico de 

consulta do Presidente da República para os assuntos relativos 

à defesa nacional e à organização, funcionamento e disciplina 

das Forças Armadas. 

Conselho Superior Militar 

O Conselho Superior Militar é o principal órgão de consulta do 

Ministro da Defesa Nacional.  

Ministério da Defesa Nacional 

O Ministério da Defesa Nacional é o departamento 

governamental que tem por missão preparar e executar a 

política de defesa nacional e das Forças Armadas, bem como 

assegurar e fiscalizar a administração das Forças Armadas e dos 

serviços e organismos nele integrados.  

Forças Armadas  

As Forças Armadas são a instituição nacional incumbida de 

assegurar a defesa militar da República. 
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3. CONTROLO SOBRE A DEFESA NACIONAL  

A informação que se apresenta seguidamente apoia-se em três 

obras que fazem parte do guia bibliográfico: Uma Introdução à 

Política; Introdução à Ciência Política. Teorias, Métodos e 

Temáticas; e A responsabilidade política. 

Formas de controlo da defesa nacional 

Os domínios da defesa nacional e das Forças Armadas estão 

sujeitos a várias formas de controlo, designadamente: «ao 

controlo político (exercido pelo Parlamento); aos controlos 

administrativos; ao controlo através do Provedor de Justiça; aos 

controlos jurisdicionais (pelos tribunais comuns, tribunais 

criminais, Tribunal de Contas, tribunais administrativos e 

tribunais tributários)».  

Controlo político 

O Parlamento detém instrumentos de controlo político da 

atividade do Executivo, bem como instrumentos de 

responsabilização política destinados a avaliar as condições para 

o exercício do mandato do Executivo. 

Os instrumentos de controlo político ao dispor do Parlamento 

incluem: as perguntas e os requerimentos ao Governo; os 

debates com o Primeiro-Ministro e o Governo; a comparência na 

Comissão de Defesa Nacional de membros do Governo e de 

elementos da Administração Pública relacionados com a defesa 

nacional; as comissões parlamentares de inquérito. 

Os instrumentos de responsabilização política incluem: a 

apreciação do programa do Governo; a moção de censura; e a 

moção de confiança. 

Deste modo, pode afirmar-se que as matérias da defesa nacional 

e das Forças Armadas estão sujeitas a um conjunto muito vasto 

e exigente de controlos preceituados pela lei. 
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Neste quadro genérico, a eficácia dos controlos estará 

dependente da linha de ação seguida na sua concretização e dos 

meios empregues. 
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CAPÍTULO IV 

_________________________________ 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Ao longo dos vários capítulos deste documento procurou-se 

analisar, de forma objetiva e acessível, o sistema de segurança 

e defesa nacional, bem como os desafios que se lhe colocam na 

atualidade.  

Assinalou-se que a Constituição e a lei definem os princípios 

gerais da defesa nacional, da organização das Forças Armadas e 

do regime estatutário militar.  

Mencionaram-se os órgãos do Estado responsáveis em matéria 

de defesa nacional, bem como as respetivas competências e 

atribuições. 

Identificaram-se os principais componentes do sistema de 

segurança e defesa nacional e sublinhou-se que eles estão 

institucionalmente interligados e, por conseguinte, devem 

permanecer adequadamente articulados. 

Salientou-se que existe doutrina vasta e consolidada sobre os 

assuntos de defesa nacional e referiu-se que, apesar de nos 

últimos seis anos terem surgido interpretações inovadoras em 

alguns aspetos, muitos especialistas partilham a ideia de que 

qualquer alteração aos princípios, regras e práticas em vigor 

neste sistema só deve ser decidida depois de avaliadas todas as 

implicações.  
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Recordou-se que as Forças Armadas têm estado envolvidas, 

desde o início da década de 1990, em sucessivos processos de 

reestruturação, redimensionamento e reequipamento. 

Apontaram-se, em termos gerais, os desafios que têm afetado 

as Forças Armadas ao longo desse período e foi expressa a 

opinião de que uma parte das dificuldades existentes não reside 

na arquitetura concetual da defesa nacional, que é clara, mas na 

forma como os seus princípios têm sido levados à prática. 

Deste modo, esta síntese conclusiva não ficaria completa sem 

uma referência a um conjunto de fatores que, em particular, 

influenciam o funcionamento do sistema de defesa nacional, 

designadamente: 

• A avaliação do contexto estratégico, político e social em 

que Portugal se insere e as tendências de evolução; 

• A necessidade de segurança sentida pelo Estado e a 

consciência da defesa nacional dos portugueses (que é 

reduzida em vários setores da população); 

• A articulação entre os órgãos responsáveis em matéria de 

defesa nacional e das Forças Armadas;  

• Os programas dos Governos no que se refere à defesa 

nacional e a apreciação que merecem na Assembleia da 

República; 

• O consenso em torno da política de defesa nacional, no 

horizonte de uma ou mais legislaturas; 

• A concretização do modelo de planeamento de defesa em 

todas as suas fases; 

• O conceito estratégico de defesa nacional e a utilidade das 

suas orientações para o planeamento de forças; 

• A articulação entre as finalidades da defesa nacional e os 

meios necessários à sua prossecução (no plano da 

doutrina, organização, treino, material, liderança, 

pessoal, infraestruturas e interoperabilidade das Forças 

Armadas); 
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• O equilíbrio entre as capacidades efetivamente 

proporcionadas às Forças Armadas e as missões que 

concretamente lhes são atribuídas; 

• Os mecanismos de cooperação entre as Forças Armadas e 

as forças e serviços de segurança; 

• A adaptação e racionalização de estruturas da defesa 

nacional e a rentabilização de meios e capacidades das 

Forças Armadas; 

• A execução das leis de programação militar e de 

infraestruturas; 

• Os orçamentos de funcionamento das Forças Armadas;  

• A coordenação interministerial na execução da política de 

defesa e das Forças Armadas; 

• Os sistemas de recrutamento e a retenção de efetivos; 

• Os controlos políticos, administrativos e jurisdicionais 

sobre a defesa nacional (envolvendo a componente militar 

e as componentes não militares); 

• A avaliação dos resultados da ação política e das 

atividades desenvolvidas pelo sistema da defesa nacional. 

Relativamente a estas questões, cabe sublinhar que algumas 

delas têm vindo a afetar negativamente as capacidades, a 

operação e o funcionamento das Forças Armadas, e têm 

influenciado de diferentes modos a política de defesa nacional, 

nas várias componentes em que se divide. 

É geralmente reconhecido que esta política se carateriza por 

uma crescente complexidade, agravada por novas condições de 

contingência, pela interdependência dos problemas e por uma 

maior exigência de responsabilização pelo futuro. 

Constata-se, em sentido lato, que não há explicações únicas ou 

incontroversas sobre as causas dos problemas que se 

apresentam na área da defesa nacional. 
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Porém, parece inegável que a atual situação tem sido muito 

condicionada pelas decisões tomadas no decurso das últimas 

três décadas, com base em razões que, na altura, foram 

consideradas necessárias, mas que nem sempre se revelaram 

ajustadas face ao desenvolvimento subsequente dos 

acontecimentos.  

Hoje em dia, as consequências dessas decisões são geralmente 

conhecidas, mas não de forma completamente quantificada e 

exaustiva, nem quanto à sua interação com outras decisões, 

nem ainda no que se refere aos efeitos a longo prazo.  

Neste entendimento, conviria proceder a um balanço da 

situação, em todos os domínios da defesa nacional, de maneira 

a estabelecer um ponto de partida consistente e atualizado para 

as futuras atividades de planeamento, necessariamente 

orientadas pelos objetivos nacionais (permanentes e 

conjunturais) definidos, e dentro das possibilidades de escolha 

existentes. 

Daí, a importância de os processos de planeamento seguirem os 

modelos aprovados, ou outros que venham a ser propostos e 

regulados na lei, com o propósito de manter o seu rigor e 

fundamentação metodológica. 

Naturalmente, a consistência desse planeamento é fundamental 

para que, na respetiva concretização, sejam utilizadas da melhor 

forma possível as forças morais e os recursos materiais 

disponíveis no País. 

Verifica-se, em conclusão, que o futuro da defesa nacional passa 

por aquilo que os portugueses, ou melhor, os seus 

representantes decidirem, no quadro das responsabilidades e 

dos poderes que lhes estão atribuídos, tendo em vista a 

prossecução dos fins essenciais e permanentes do Estado no 

domínio da segurança e defesa nacional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na sessão de encerramento do Seminário, o Presidente da 

Assembleia-Geral do GREI começou por se dirigir a Sua 

Excelência o Presidente da República: 

«Em nome dos Corpos Sociais do GREI e de todos os seus 

sócios, agradeço a presença de Vossa Excelência Senhor 

Presidente da República e a sua disponibilidade para fazer o 

encerramento deste Seminário. 

Deve ser dito que o mesmo se realizou por incentivo de Vossa 

Excelência e esse facto e a sua presença constituírem para 

nós, não só um estímulo para prosseguir com outras 

iniciativas, no quadro da intervenção cívica e da cidadania, 

como nos responsabiliza e nos motiva no sentido de sermos 

mais dinâmicos e assertivos na reflexão sobre as questões 

que têm a ver com a defesa nacional e a Instituição Militar, 

como uma das instituições estruturantes do Estado». 

E prosseguiu. 

«Mais proactivos também na definição de ações que contribuam 

para uma maior e melhor reflexão e conhecimento das Forças 

Armadas; para a consciencialização para a defesa nacional; para 

o papel da defesa militar nesse contexto e, também, para as 

relações da Sociedade Civil com a Instituição Militar.  

Refletir sobre a Instituição Militar e a sua ligação à Sociedade e 

à Nação constitui um exercício de cidadania e de pedagogia junto 

das novas gerações […]. 
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Foram abordadas as missões constitucionais das Forças 

Armadas, a sua Missão Principal e as suas Missões 

Complementares, a prioridade do seu escalonamento, as suas 

responsabilidades quer no ambiente externo, quer no âmbito da 

sua utilização no quadro das possíveis ações de caráter interno. 

A referência a uma Crise de Identidade Nacional, de legitimação 

das Forças Armadas e da própria Democracia, que deve ser 

combatida com uma pedagogia sobre a nossa História e uma 

construção efetiva do nosso presente, em todos os domínios […]. 

Debateu-se a importância da preservação da Condição Militar, 

como especificidade própria da Instituição Militar, mas também 

como fator de coesão institucional […]. 

A Lei 11/89, Bases Gerais da Condição Militar, expressa bem os 

seus fundamentos, a par dos deveres, restrições de direitos de 

cidadania e dos direitos reconhecidos aos cidadãos militares que 

o Estado deve cumprir […]. 

Igualmente se refletiu sobre os recursos necessários às Forças 

Armadas que, como qualquer setor estruturante do Estado, 

necessitam de investimento e de modernização […]. 

Foi também deixado o alerta para o facto de que nenhuma 

Instituição resiste à erosão dos sentimentos de insatisfação dos 

seus integrantes, relativos às condições de funcionamento 

deficiente e às constantes carências de recursos humanos, 

materiais e financeiros atribuídos a essa instituição. 

Importa ter presente que, na atualidade, as Forças Armadas têm 

um pendor conjunto muito acentuado e que a obsolescência de 

um Ramo compromete a eficiência operacional dos outros, não 

se devendo ignorar que cada um deles atua em ambientes 

diversificados (ar, terra e mar); têm equipamentos específicos, 

sendo a Marinha e a Força Aérea intensivos do ponto de vista 

tecnológico e o Exército, não dispensando as novas tecnologias, 

intensivo em termos de recursos humanos. 
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Esta constatação não dispensa a necessidade de uma exigência 

de modernização em cada um dos Ramos, de forma harmónica 

e coerente, indispensável para permitir uma atuação integrada, 

quer a nível nacional, quer com forças militares internacionais 

congéneres, no seio das Alianças e Organizações Internacionais 

em que participamos. 

Foram igualmente objeto de análise as políticas públicas de 

serviço militar, assim como o interesse de um debate nacional 

alargado e aprofundado, sobre a existência de um Serviço 

Nacional, para jovens de ambos os sexos, com duas 

componentes, de duração distinta, uma não armada e a outra 

armada, sendo esta de opção voluntária e base do levantamento 

do recrutamento pra as Forças Armadas, […].  

Este tema não pode ser apenas avaliado segundo uma ótica 

económica, mas também em termos sociais e políticos. […] 

De uma forma mais específica foram apresentadas as 

possibilidades de participação das Forças Armadas na segurança 

interna, nas diversas missões de apoio ao desenvolvimento da 

condição de vida das populações, do seu socorro em situações 

de calamidade ou catástrofe ou, ainda, da garantia da sua 

segurança no quadro interno. 

A participação das Forças Armadas na segurança interna faz-se, 

atualmente, segundo o quadro legal existente e pela Lei do 

Estado de Sítio e do Estado de Emergência, segundo duas 

grandes modalidades de ação: fornecendo meios e capacidades 

adicionais às polícias e forças de proteção e socorro, quando os 

próprios são insuficientes ou inexistentes (princípio da não 

duplicação de capacidades), ou assumindo a responsabilidade da 

operação e a sua condução, quando a ameaça ou a dimensão da 

ocorrência excede a capacidade global de resposta das forças já 

referidas. 
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As dúvidas, resistências, incompreensões e diferentes 

interpretações legais resultam da eventualidade do seu 

emprego, num quadro evolutivo em que se esbate claramente a 

diferenciação estratégica entre segurança interna e externa, 

designadamente num ato de terrorismo, sem recorrer àquele 

quadro legal descrito. 

A Assembleia da República poderá e deverá clarificar o 

enquadramento legal existente, relativamente ao que é 

necessário e poderá ser feito, quem o deve fazer e em que 

condições e, nessas circunstâncias, a quem cabe a condução 

dessas ações. 

Também o desempenho das Forças Armadas no exterior foi 

objeto de avaliação, atualmente as missões que, com maior 

frequência, lhes são atribuídas e que contribuem para a 

legitimação da sua função, as missões em apoio à política 

externa do Estado, com as Forças Nacionais Destacadas, 

materializando uma ação do País como participante ativo na 

segurança cooperativa […]. 

No último Painel pudemos ouvir as posições dos Partidos 

Políticos que integram a Comissão de Defesa Nacional da 

Assembleia da República, sobre a sua perceção quanto à 

participação das Forças Armadas no quadro político e estratégico 

da conjuntura internacional, mas também no âmbito das 

Alianças e Organizações Internacionais em que nos inserimos. 

A Constituição da República, a Lei de Defesa Nacional, o conceito 

estratégico de defesa nacional e o conceito estratégico militar 

constituem o enquadramento estratégico legal que define a 

estratégia nacional, “um nível de ambição” para utilização 

operacional da componente militar da defesa, a par de vários 

possíveis cenários de emprego, que devem orientar a dimensão 

estratégica dessa componente, a sua organização estrutural e 

genética, o sistema de forças nacional e os recursos humanos e 

financeiros que devem ser atribuídos para esse efeito. 
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Constitui, portanto, uma responsabilidade dos órgãos de 

soberania verificar, em cada momento, se a realidade das Forças 

Armadas cumpre aquilo que em termos programáticos constitui 

também uma legítima expetativa dos cidadãos e se asseguram 

efetivamente as funções constitucionais de soberania, a defesa 

militar do território nacional e das populações e a participação 

no seu apoio e desenvolvimento e, também, os compromissos 

internacionais assumidos». 

E terminou agradecendo uma vez mais a presença de sua 

Excelência o Presidente da República. 
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