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INTRODUÇÃO 

Preocupados com os efeitos das mudanças que ocorrem em contexto internacional e 

nacional e com os problemas e ruturas que estão a emergir em diversos domínios, 

incluindo o da segurança e defesa, não podemos deixar de expressar a opinião de 

que é necessário: 

− Elaborar diagnósticos mais objetivos e realistas sobre a situação; 

− Proceder a interpretações que não olhem só ao presente, mas também para 

além dele de forma menos superficial e mais responsável; 

− Identificar as opções disponíveis, dentro de um nível de ambição equilibrado; 

− Adotar as medidas adequadas.  

Entendemos que, por razões de utilidade pragmática, devemos alertar para alguns 

impasses recentes e antigos (de anos ou mesmo de décadas) na área da defesa 

nacional (e que na prática têm constituído obstáculo a uma definição clara e 

consequente das respetivas políticas).   

Não obstante o peso dos problemas vindos do passado, consideramos que a atual 

crise na defesa nacional e nas Forças Armadas (FFAA) é muito diferente de todas as 

crises anteriormente conhecidas neste âmbito. Por isso, a sua superação vai exigir 

um ajustamento das respostas clássicas e o abandono de algumas formas de pensar 

e de agir. 

Nesse entendimento, afigura-se necessário considerar a renovação de algumas 

estruturas da defesa nacional, melhorar a colaboração entre setores, articular esferas 

de competência que estão desligadas entre si e funcionam em estádios de 

desenvolvimento diferentes, incrementar o saber específico, recorrer mais 

extensamente a modelos modernos de previsão, predição e tomada de decisão, entre 

outros aspetos.  

Refira-se que os ramos das FFAA estão na vanguarda da administração pública na 

formulação, operacionalização, controlo e coordenação de processos de gestão 

estratégica (culminando um processo iniciado em 2005). 

Esse progresso foi recentemente salientado pelo responsável pela elaboração da 

«Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030», 

e tem sido reconhecido a nível nacional e internacional. 
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Embora este texto exprima a nossa perspetiva sobre a situação, não exclui outras 

maneiras de pensar. Sempre entendemos que os problemas da defesa nacional só 

poderão ser ultrapassados através de uma ampla concertação de esforços e de 

pontos de vista, ocasionalmente menos evidentes, mas igualmente importantes. 

Optámos por organizar este texto em três partes: 

− A primeira traça um quadro geral da situação; 

− A segunda aborda novas formas de olhar a realidade; 

− A terceira retoma a reflexão sobre um conjunto de questões atuais que, se 

forem resolvidas, poderão melhorar a situação anómala em que se encontra a 

defesa nacional.  

I. QUADRO GERAL  

Antecedentes 

A partir de 2015, o Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) começou a 

debruçar-se sobre questões centrais da defesa nacional.  

Por esta via, analisaram-se diversos temas, isoladamente ou associados entre si, e 

recolheu-se informação que ajuda a compreender o que é atualmente a defesa 

nacional, e o que pode vir a ser no futuro (em função dos contextos, das 

circunstâncias, dos condicionalismos existentes e do que for decidido). 

Os documentos até agora produzidos pelo GREI têm procurado transmitir - com 

simplicidade, abrangência e a sistematização possível - ideias gerais sobre a defesa 

nacional no seu todo.  

A análise da situação 

O presente texto segue esse modelo. No essencial, tenta caraterizar a crise que se 

vive na defesa nacional, e muito particularmente nas FFAA que atualmente se 

encontram numa dimensão de pré-falência, desvalorizada e afetada por inúmeros 

problemas, por vezes mal identificados e insuficientemente compreendidos. 

Nesse sentido, analisaram-se as reformas, reestruturações, reorganizações e um 

considerável conjunto de medidas pontuais que o Ministério da Defesa Nacional, 

abreviadamente designado por MDN, promoveu.  

A intenção dessas iniciativas políticas (ditadas pelo princípio governativo da 

modernização) tem sido claro: racionalizar, adaptar, rentabilizar, equilibrar, otimizar, 

redimensionar, reduzir, integrar, reorganizar, reforçar, realinhar (para citar, como 

exemplo típico, alguns dos objetivos definidos numa resolução do Conselho de 

Ministros de 2013).  
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A repetição dessas ideias favoreceu durante algum tempo a imagem das políticas 

reformistas, mas não foi normalmente acompanhada por estudos (de profundidade 

proporcional à complexidade técnica dos assuntos), nem por dados quantitativos que 

justificassem as decisões tomadas. 

Em alguns casos, nem sequer ficou claro qual era a substância dos desígnios 

anunciados, nem como seriam realizados ou aplicados. E por isso não surpreende 

que os resultados tenham sido equívocos e geralmente dececionantes.  

Evitando entrar nas contradições e ambivalências que podemos encontrar nesses 

processos, examinámos, com maior utilidade, as pressuposições que os orientaram, 

as suas transições e contágios e os efeitos produzidos na continuidade ou rotura do 

sistema de defesa nacional, demasiadamente submetido a experiências voluntariosas 

de construção e de desconstrução.  

Apesar de os acontecimentos estarem a confirmar a quase totalidade do que 

dissemos anteriormente, é preciso voltar a refletir sobre alguns temas, à luz do que 

se conhece agora de forma mais concreta.  

Os desafios e a tipologia dos processos de decisão continuam basicamente a ser os 

mesmos: identificar as situações mais críticas; analisar as causas e consequências 

dos principais problemas; estabelecer prioridades e hierarquizar as questões 

implicadas; ponderar as soluções possíveis e escolher as mais adequadas, depois de 

avaliadas as vulnerabilidades e os riscos; atuar de acordo com as soluções 

preconizadas e tidas como mais aceitáveis.  

Não é novidade, mas as circunstâncias mudaram muito e os processos de decisão 

também.  

A rapidez das mudanças e a capacidade de resposta 

O número de questões que escapam à capacidade de controlo do Estado em matéria 

de defesa nacional não deixa de aumentar. 

A explicação reside no atraso com que a política de defesa nacional tem vindo a 

adaptar-se à dinâmica de aceleração do ambiente externo e à crescente 

complexidade e diversificação dos problemas emergentes. 

Este desfasamento e desadequação têm muito que ver com a dificuldade em criar 

novos instrumentos de governo para lidar com os contextos e a contingência do 

sistema da defesa nacional (ainda muito ligado a conceitos e modelos de 

funcionamento que foram concebidos para realidades diferentes das atuais). 

A superação desta insuficiência requer, designadamente, novos meios de 

intervenção, superestruturas, competências, processos de decisão, perspetivas, 

experiências e inovações.  
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E é preciso que as regras aplicadas à execução do Orçamento do Estado, das leis de 

programação militar (LPM) e das leis de programação de infraestruras militares 

(LPIM) não introduzam descontinuidades na execução de programas e processos, 

nem venham a provocar acréscimo de custos (diretos ou indiretos) ou maiores níveis 

de despesa. 

Deste modo, importa estar consciente dos atuais limites de ação do MDN, 

tendencialmente regressivos se nada for feito. 

Com alguma esperança na capacidade de autocorreção do Ministério, é conveniente 

ponderar se este deve adquirir novas competências especializadas, individuais e 

coletivas, e se devem ser adotados procedimentos e rotinas que permitam o seu 

aproveitamento integral.  

A oportunidade 

Em todas as mudanças, é necessário encontrar o tempo certo. Ou seja, o momento 

mais indicado para conjugar as necessidades, possibilidades, oportunidades e 

compromissos.  

Neste particular, importa salientar que se aproxima um novo ciclo governativo e a 

inerente elaboração de um novo programa de Governo e, presumivelmente, a revisão 

do conceito estratégico de defesa nacional (CEDN) e da restante documentação 

estruturante que com ele constitui um conjunto de rigorosa coerência.  

Com a revisão do CEDN, serão necessariamente reavaliados, em termos ajustados 

às circunstâncias, o conceito estratégico militar (CEM), as missões específicas das 

Forças Armadas (MIFA), o sistema de forças (SF) e o dispositivo de forças (DF). E, 

implicitamente, será ponderado o modelo de FFAA e as questões que influenciam a 

edificação e o levantamento do SF, designadamente as organizacionais, as 

estruturais, as processuais e as relacionadas com o emprego operacional e a 

utilização racional e eficiente dos recursos humanos, materiais e orçamentais. 

Trata-se de uma oportunidade que abrirá novas possibilidades de configuração de 

um futuro mais coerente e promissor para a defesa nacional e as FFAA (e para todos 

os que nelas servem). 

II. NOVAS FORMAS DE OLHAR A REALIDADE 

A atitude perante as mudanças de contexto 

Assiste-se por todo o mundo, a uma avalanche de acontecimentos inéditos e de 

convulsões globais em diversos domínios, com consequências de toda a ordem. 

Alguns especialistas dizem que já não é possível concetualizar a atual situação em 

«termos das ideias disponíveis de mudança, evolução, revolução e transformação» 

porque o mundo «não está apenas a mudar, mas também a metamorfosear-se». 
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É inegável que na área da segurança e da defesa está a emergir algo radicalmente 

novo. Porém, não está tudo a mudar ao mesmo tempo e de imediato. Por isso, o 

argumento da urgência não pode ser utilizado para abandonar, de um dia para o 

outro, bases de trabalho, teorias, conceitos, princípios, regras e métodos aceites até 

agora.  

Pelo contrário, continua a ser necessário atuar com racionalidade, sensatez e rigor, 

recorrendo ao apoio da ciência e da técnica, a análises sistemáticas e a métodos 

quantitativos e estatísticos.  

E também é necessário, como princípio de governo democrático e de liderança, 

preservar o debate, a crítica e o diálogo no tratamento de questões estruturantes da 

defesa nacional, em vez de recorrer ao discurso da via única, sem alternativa, sob o 

pretexto de que não há outra forma de reagir com a necessária rapidez às mudanças 

no contexto. 

Esse argumento compromete a preparação de respostas públicas ponderadas e 

desmotiva as pessoas que poderiam contribuir para a conceção e execução de 

medidas de fundo destinadas a atacar as verdadeiras causas da crise ou, ao menos, 

evitar o seu aprofundamento e disseminação. 

A perceção da realidade 

Em tempos de transição, como ocorre atualmente no setor da defesa nacional, as 

circunstâncias propiciam, infelizmente, mais a opacidade do que a transparência e o 

rigor dos procedimentos.  

É certo que na esfera militar não é conhecida uma visão institucional para a defesa 

nacional, nem uma ideia que indique para onde se vai, porquê e como se vai.  

Também não é percetível que tipo de FFAA o País quer: «Se quer forças armadas, se 

não quer; se quer forças armadas, para quê». 

Nem o poder político diz «claramente o que quer, quais as ameaças e os riscos que 

se colocam e a que as FFAA têm de fazer face»: e «enquanto não o disser, temos 

umas forças ad hoc».  

Estas perguntas, colocadas pelo General Ramalho Eanes em 2012 e pelo General 

Loureiro dos Santos em 2000, não têm resposta cabal na atualidade. 

Muitos militares têm a consciência de que a incapacidade de encetar as reformas 

necessárias está a comprometer o presente e a hipotecar o futuro da defesa nacional 

e das FFAA.  

Na verdade, existe uma sensação de vazio, de ausência de desígnio e de perspetivas. 

E tendo-se chegado a um ponto em que os dispositivos de mediatização dos governos 

já não conseguem disfarçar os problemas existentes ou tranquilizar alguém 

minimamente informado, está a crescer o interesse pelo enorme manancial de 

informação que circula no espaço digital e nos novos meios de comunicação.  
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Porém, o clima de parada/resposta informativa que por vezes se estabelece nesse 

espaço, a propósito da defesa nacional, não beneficia a credibilidade das instituições 

e a respeitabilidade dos seus titulares, nem traz qualquer vantagem para o País. 

Restará, porventura, a eventual revelação da verdade por caminhos oblíquos.  

Como veremos adiante, seria conveniente ponderar a reinstalação de mecanismos 

fiáveis e de confiança no espaço da comunicação e informação pública da defesa 

nacional, tanto mais que já existiram com bons resultados.   

O questionamento da realidade   

Tentaremos sintetizar algumas interrogações que ajudam a perceber o tipo de 

dúvidas que estão a emergir em ambiente militar. 

Em primeiro lugar, algumas questões de caráter geral: 

− Pode ser diminuído o fosso crescente entre o que se é realmente e o que se 

aparenta ser? Entre o saber dizer e o saber fazer? 

− O que é mais necessário e em que condições: o conhecimento científico e 

técnico ou o conhecimento do senso comum (e o conhecimento prático em que 

ele se traduz)? Todos? É possível dispensar algum deles? 

− O que deve ser privilegiado: o agente ou o fim das coisas? 

− Qual a importância da teoria prévia? Do pensamento dedutivo? Da 

especulação? Da observação dos factos? 

− Qual é a atitude dos dirigentes da defesa nacional quando se relacionam com 

os seus contemporâneos militares em assuntos militares?  

Em segundo lugar, a crescente perplexidade pelo afastamento entre: 

− O que se deseja e o que se pode alcançar; 

− O que se diz e o que se faz; 

− O mundo real e o imaginário; 

− A verdade e a verosimilhança; 

− A ambição das estratégias e a modéstia da sua concretização; 

− A teoria e as realizações práticas; 

− A consciência do futuro e a fixação no presente; 

− A prospetiva e a retrospetiva; 

− A prevenção e a reação; 

− A atenção dedicada aos sintomas e às causas;   

− As reformas verdadeiras e as reformas aparentes; 
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− As reformas graduais e as radicais; 

− As decisões por cálculo ou por opinião; 

− As decisões por convicção ou por pressão; 

− Os orçamentos aprovados e as percentagens executadas; 

− As capacidades militares e os interesses económicos; 

− O preço pago e o que é comprado; 

− O poder de decisão e as correspondentes responsabilidades. 

Em terceiro lugar, a preocupação suscitada por fenómenos recentes, tais como: 

− A combinação de autoritarismo, presunção, excesso de confiança e escasso 

apuramento de responsabilidades (presentes, retroativas, individuais, 

coletivas); 

− A relação entre o governo e a administração, e entre a política e a estratégia 

(e a técnica); 

− A relação entre a liderança política e as chefias militares; entre as chefias 

militares; entre as chefias militares e os seus subordinados hierárquicos;  

− A civilinização das estruturas da defesa nacional;  

− A redução das FFAA «a pequenos corpos profissionais»; 

− A tendência para enfrentar a crescente complexificação dos problemas com 

uma simplificação das ações (por vezes limitadas à retórica).  

As respostas a estas interrogações, ainda que incómodas, ajudam a explicar a 

trajetória de declínio da defesa nacional e das FFAA.  

A diversidade e o pluralismo  

Como referimos de início, a resolução dos problemas existentes na defesa nacional e 

nas FFAA necessita de todo o saber e experiência disponíveis. 

É conhecido que os militares das FFAA na efetividade de serviço estão privados da 

liberdade de expressão e sujeitos ao dever de sigilo, numa série de questões 

relacionadas com a capacidade militar, o equipamento e a ação operacional.  

Os diplomas que restringem o exercício de direitos fundamentais dos militares são: 

o Código de Justiça Militar, o Regulamento de Disciplina Militar, as Bases Gerais do 

Estatuto de Condição Militar, o Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

a Lei de Defesa Nacional (LDN), a Lei do Serviço Militar e a Lei Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas (LOBOFA). 

Tais restrições não se aplicam aos militares na situação de reforma que apenas estão 

submetidos aos princípios gerais do Direito e, deste modo, usufruem da totalidade 

dos direitos, liberdades e garantias que são asseguradas constitucionalmente aos 

cidadãos em geral, incluindo o direito de expressão. 
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Esta diferença estatutária ajuda a explicar por que é que os militares na situação de 

reforma têm sido os únicos a pronunciar-se sobre a situação nas FFAA. 

No entanto, os militares no ativo têm ideias próprias e seria útil conhecê-las, através 

de estudos, inquéritos e outros meios atualmente disponíveis, sem preconceitos ou 

regras (por vezes unicamente destinadas a defender convicções existentes). 

O significado da reforma «Defesa 2020» 

O início da recente crise nas FFAA tem sido formalmente associado (pela maioria dos 

militares que a testemunharam) a 11 de abril de 2013, quando foi aprovada, por 

resolução do Conselho de Ministros, a reforma estrutural designada «Defesa 2020». 

Esta reforma tornou-se, para muitos observadores, uma espécie de exercício de 

«senso não comum», tendo em consideração o seguinte: 

(1). Em junho de 2012, o Ministro da Defesa Nacional deu posse, em cerimónia 

solene, a uma comissão constituída por 26 personalidades de renome em 

vários setores da sociedade civil e da vida nacional que convidou para 

elaborarem, num curto prazo, uma proposta de revisão do conceito 

estratégico de defesa nacional (CEDN);  

(2). A proposta apresentada pela comissão, em setembro de 2012, foi 

descartada pelo Governo que decidiu aprovar, em 21 de março de 2013, 

um CEDN elaborado por um outro grupo de pessoas menos conhecidas; 

(3). Poucos dias depois, em 11 de abril, o mesmo Governo aprovou a reforma 

«Defesa 2020» que veio condicionar e descaraterizar o CEDN que tinha 

acabado de aprovar (e por isso se disse que um dos objetivos do primeiro 

documento foi abrir caminho ao segundo). 

Destacam-se duas medidas da reforma «Defesa 2020», de grande impacto:  

− Determinou a descida do compromisso orçamental na defesa nacional para 

1,1 por cento (+/- 0,1 por cento) do PIB; 

− Reduziu o efetivo máximo nas FFAA para 30 a 32 mil militares, incluindo a 

situação de reserva na efetividade de serviço. 

Nunca foram revelados os estudos que fundamentaram as duas decisões, nem 

reveladas as avaliações que terão sido feitas em matéria de riscos e possíveis 

consequências. 

Estas opções permitiram reduzir temporariamente a despesa, mas transferiram 

encargos largamente acrescidos (operacionais, logísticos e financeiros) para a 

atualidade e os próximos anos. 

Desde então, os problemas nas FFAA não deixaram de se agravar, em efeito dominó, 

abrindo caminho à «ascensão da insignificância» militar que ainda prossegue e vai 

perdurar durante muito tempo. 
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À medida que aumenta a quantidade de equipamento indisponível e persistem os 

défices de milhares de efetivos (em relação aos quantitativos estabelecidos pela 

reforma «Defesa 2020»), será cada vez mais difícil travar ou reverter o grande 

retrocesso verificado na operacionalidade das FFAA. 

As duas questões foram extensamente diagnosticadas pelas FFAA e pelo MDN, 

respetivamente, mas continuam por resolver, embora sejam pré-requisito para a 

edificação e levantamento do SF.   

A reforma «Defesa 2020» compreendeu ainda uma reorganização da estrutura 

orgânica do MDN que teve forte impacto.   

Apesar deste panorama inquietante, não é percetível qualquer sensação de embaraço 

em relação à reforma “Defesa 2020”, já perto do esquecimento na consciência oficial 

e pública.    

A reforma da estrutura superior das FFAA 

A recente reforma da estrutura superior das FFAA é outro processo merecedor de 

atenção pela sua singularidade. 

Apesar de a reforma ter efeitos consideráveis, não foram realizados estudos prévios; 

não foram promovidos debates públicos; e os chefes de estado-maior dos Ramos 

(CEMA, CEME, CEMFA) e o CEMGFA só foram ouvidos na Assembleia da República 

(AR) numa fase adiantada do processo (quando já estava aprovado na generalidade 

e em apreciação na especialidade na Comissão de Defesa Nacional (CDN)). 

Isto, porque os grupos parlamentares inviabilizaram a audição dos chefes militares 

antes da votação na generalidade, apesar de alguns deputados o terem sugerido. 

E nem mesmo o facto de o Presidente da República (PR) e Comandante Supremo das 

FFAA ter decido levar o assunto a Conselho de Estado que por norma não intervém 

em matéria de defesa, demoveu o PS, o PSD e o CDS de manterem o seu apoio à 

reforma.   

Perante estes desenvolvimentos, 28 antigos chefes de estado-maior, um deles 

Presidente da República entre 1976 e 1986, dirigiram uma carta aos principais 

responsáveis pela defesa nacional, na qual expressaram a sua preocupação pela 

forma como o processo estava a ser conduzido e alertavam para as possíveis 

consequências. Outro Presidente da República, que exerceu o seu mandato entre 

2006 e 2016, expressou preocupações idênticas. 

De imediato, começaram a surgir opiniões que contestavam a liberdade de expressão 

dos militares, sem distinção entre a efetividade de serviço e a situação de reforma; 

a credibilidade das pessoas civis e militares que se tinham manifestado contra a 

metodologia seguida, uma vez que estariam desatualizadas e incapazes de 

compreender o espírito reformista e empreendedor que animava a liderança política 

da componente militar da defesa nacional. 
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Quando as críticas dirigidas aos 28 subscritores da carta subiram de tom, mais de 

seis centenas de oficiais, sargentos e praças manifestaram-lhes apoio. 

Entretanto, um número significativo de elementos da sociedade civil (habitualmente 

menos atentos às questões da defesa) revelaram um inesperado interesse pela 

situação e expressaram-no em artigos de opinião, difundidos pela comunicação social 

com um destaque pouco comum. 

Como já foi referido, os CEM dos três Ramos em funções tiveram a oportunidade de 

exporem as suas críticas na CDN, contrastando com a posição de apoio por parte do 

CEMGFA. 

Em paralelo com o processo de revisão da LDN e da LOBOFA, o CEMA teve 

necessidade de propor ao Ministro da Defesa Nacional, depois de ouvir o Conselho do 

Almirantado, um oficial general (com um longo e distinto currículo operacional) para 

o cargo de Comandante Naval. A apresentação desta proposta deveu-se ao facto de 

se aproximar a data em que o anterior incumbente atingiria o limite de idade 

estabelecido no EMFAR. 

Não obstante, o Ministro da Defesa Nacional entendeu não dar seguimento a esta 

iniciativa do CEMA. Só depois de aprovadas as propostas da LDN e da LOBOFA, é que 

decidiu, a conselho do CEMGFA (que passou a intervir no processo ao abrigo das 

novas disposições legais), rejeitar o nome do referido oficial general. Este terá tirado 

consequências daí, ao pedir a passagem antecipada à reserva. O preenchimento do 

cargo ainda hoje se encontra em aberto.  

Alegadamente, o Ministro da Defesa Nacional não terá apreciado a intervenção do 

CEMA na CDN e pretendeu avançar com a sua demissão, aparentemente sem 

consultar o PR. Não foi bem-sucedido. 

Este caso entrou em zonas de comportamento institucional até agora inobservadas 

na esfera da defesa nacional.  

Aliás, todo o processo desta reforma correu mal e consumiu tempo e muita atenção. 

Enquanto durou, não se ouviu uma palavra sobre os principais problemas das FFAA 

que continuam por resolver. 

Agora, é preciso que a racionalidade, a confiança e a cooperação regressem tão cedo 

quanto possível. 

III. REFLEXÕES  

A política de defesa nacional 

O processo de conceção, preparação, direção, condução e execução das políticas de 

defesa nacional relativas às FFAA é longo, complexo e tem muitos intervenientes e 

responsáveis: alguns com papéis mais decisivos do que outros e com diferentes graus 

de responsabilidade.  
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Os processos instituídos são claros e coerentes do ponto de vista teórico. Na prática, 

têm vulnerabilidades intrínsecas ao sistema de defesa ou resultantes de influências 

vindas de fora. 

Do nosso ponto de vista, os principais fatores de pressão sobre a política de defesa 

nacional são: 

(1). As orientações fundamentais da política de defesa nacional definidas no 

programa de Governo, em princípio concordantes com os programas 

eleitorais dos partidos políticos que o suportam;  

(2). A atividade interministerial de execução da política de defesa nacional e das 

FFAA, dirigida pelo Primeiro-Ministro (PM) ou pelo Ministro da Defesa 

Nacional por sua delegação; 

(3). A execução de componentes não militares da política de defesa nacional, 

assegurada pelos respetivos ministros, em coordenação com o Ministro da 

Defesa Nacional; 

(4). A garantia das condições para a execução das orientações fundamentais da 

política de defesa nacional, no quadro do Orçamento do Estado (OE) e das 

leis de programação militar (LPM) (assegurada, no âmbito político e 

legislativo, pelo Governo/Conselho de Ministros); 

(5). A capacidade, os meios e a prontidão das FFAA para o cumprimento das 

suas missões (garantidos, no âmbito administrativo, pelo 

Governo/Conselho de Ministros); 

(6). A adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade do conceito estratégico 

de defesa nacional (CEDN), aprovado por resolução do Conselho de 

Ministros, sob proposta conjunta do PM e do Ministro da Defesa Nacional, 

ouvido o Conselho Superior e Defesa Nacional (CSDN);  

(7). A elaboração e a direção da política nacional de armamentos e de 

equipamentos da defesa nacional pelo Ministro da Defesa Nacional; 

(8). A preparação e execução da política de defesa nacional e das FFAA, 

assegurada pelo MDN; 

(9). A elaboração do orçamento da defesa nacional e das FFAA, sob orientação 

do Ministro da Defesa Nacional; 

(10). A elaboração das propostas de LPM e de Lei de Programação de 

Infraestruras Militares (LPIM), sob a orientação do Ministro da Defesa 

Nacional e MDN; 

(11). A definição, execução e coordenação das políticas dos recursos humanos, 

materiais e financeiros pelo MDN; 

(12). A aprovação do CEM pelo Ministro da Defesa Nacional e a sua confirmação 

pelo CSDN; 
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(13). A aprovação das missões das FFAA (MIFA), pelo CSDN; 

(14). A aprovação do SF necessário ao cumprimento das MIFA, baseado em 

capacidades militares e englobando as componentes de doutrina, 

organização, treino, material, liderança, pessoal, infraestruturas e 

interoperabilidade pelo CSDN, (após proposta do Ministro da Defesa 

Nacional); 

(15). A elaboração de legislação sobre a organização da defesa nacional e as 

bases gerais da organização, do funcionamento, do reequipamento e da 

disciplina das FFAA, pela AR; 

(16). A fiscalização exercida sobre a ação do Governo no exercício das suas 

competências em matéria de defesa nacional e das FFAA, pela AR. 

A execução da política de defesa nacional e das FFAA, a cargo do Ministro da Defesa 

Nacional, está ainda condicionada, em certo tipo de decisões, pela intervenção do 

Ministro das Finanças.  

Os dezasseis fatores indicados estão interrelacionados e nenhum deles pode ser 

negligenciado, sob pena de comprometer os outros ou o sistema que integram.  

No entanto, não podem ser tratados todos da mesma maneira, dado o grau de 

complexidade de que se revestem, em particular aqueles que têm uma grande 

dependência das ciências exatas, da tecnologia e da técnica. 

É o caso dos pontos (6), (7) e (14) de que falaremos adiante, a propósito da 

elaboração do CEDN, da política nacional de armamentos e da aprovação do SF. 

As políticas setoriais 

Durante décadas, o principal sustentáculo da política de defesa nacional foi a sua 

componente militar, dado o relativo distanciamento (e por vezes ausência) das 

restantes políticas sectoriais do Estado que deviam (e devem) contribuir para o 

cumprimento dos objetivos da defesa nacional.  

Até hoje, pouco mudou. As consequências são conhecidas: em termos operacionais 

perdeu-se muito; e em dinheiro real também, devido a duplicações de recursos que 

poderiam ter sido evitadas. 

Com o declínio da capacidade operacional das FFAA ao longo da última década, o seu 

contributo para a atividade interministerial de execução da política de defesa nacional 

poderá ter perdido peso e valor intrínseco.  

Mas esse debilitamento não parece ter sido compensado por uma melhor articulação 

dos vários setores do Estado envolvidos no cumprimento dos objetivos da defesa 

nacional.  
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As causas continuam a ser pouco evidentes. Na verdade, a heterogeneidade setorial 

(a nível estrutural, organizacional, orçamental, salarial, social, cultural e outros) não 

explica por que é que, ao fim de décadas, ainda não se conseguiu incrementar e 

aperfeiçoar a articulação entre a componente militar e as componentes não militares 

da defesa nacional. 

Agora, as contas são mais difíceis de fazer e já não se limitam a pequenos ajustes. 

É preciso proceder a uma revisão completa dos conceitos organizadores dessa 

relação.  

Estarão envolvidos nesse exercício os Ministérios da Defesa Nacional, dos Negócios 

Estrangeiros, da Administração Interna e das Finanças, e os ministérios responsáveis 

pelas áreas da indústria, do mar, da energia, transportes e comunicações. E ainda as 

FFAA, as forças e serviços de segurança, entre outros. 

Estes ministérios e órgãos comportam realidades muito diferentes que é importante 

tomar em consideração quando se tentar operacionalizar uma rede cooperativa, 

coordenada, sincronizada e interdependente, sem sobreposições de jurisdições e de 

funções, sem rivalidades ou competições institucionais, sem objetivos contraditórios 

e sem duplicações de meios.  

Presumivelmente, só o Governo poderá assegurar essa rede de relações, dotada de 

uma adequada centralidade. 

A evolução do CEDN 

Ao longo da sua história, Portugal nunca teve um conceito estratégico nacional (CEN) 

escrito, embora ele tenha sido compreendido e cumprido pelos portugueses em cada 

época.  

A falta do CEN não impediu que em 1985 tenha sido elaborado o primeiro CEDN, 

posteriormente revisto em 1994, 2003 e 2013. Estes quatro CEDN (ainda que tenham 

sofrido alterações nas sucessivas edições) nunca se afastaram das suas caraterísticas 

básicas que são:   

(1). Análises elaboradas do contexto internacional, da situação de Portugal no 

Mundo e do contexto nacional; 

(2). Níveis de ambição (decorrentes dos cenários de emprego e dos níveis de 

empenhamento operacional preconizados) possivelmente elevados face aos 

recursos disponíveis; 

(3). Orientações pouco explícitas acerca do modelo de FFAA pretendido e da 

configuração do SF; 

(4). Análises vagas acerca da adequabilidade do CEDN (quanto aos propósitos), 

da exequibilidade (quanto à suficiência dos recursos necessários) e da 

aceitabilidade (quanto às vulnerabilidades, riscos e custos envolvidos). 
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É certo que houve melhorias na elaboração dos CEDN de 1994 e de 2003, mas os 

correspondentes SF nunca foram completamente edificados ou levantados. Isso ter-

se-á ficado a dever a problemas na execução das LPM, a complicações contratuais, a 

insuficiências nos OE para a sustentação, a dificuldades técnicas e logísticas, e outras.  

A evolução positiva registada nos CEDN elaborados até 2003 inverteu-se no CEDN 

de 2013 (e na subsequente reforma «Defesa 2020»). A partir daí: 

(1). A componente operacional do SF entrou num processo de degradação 

progressiva, no âmbito dos recursos humanos, do armamento, do 

equipamento, dos sistemas de apoio, das reservas de guerra e outros; 

(2). A componente fixa decaiu em múltiplos aspetos relacionados com a 

funcionalidade, habitabilidade e conservação das infraestruturas.    

É neste ambiente de carência material que as FFAA operam atualmente.  

A próxima revisão do CEDN  

A revisão do CEDN é necessária pelas seguintes razões: 

(1). As mudanças ocorridas no contexto internacional e no nacional (incluindo 

as alterações sociais com reflexos na defesa nacional) são consideráveis; 

(2). O modelo das FFAA e a configuração estrutural do SF apresentam 

disfuncionalidades (no âmbito dos recursos humanos, do equipamento, do 

suporte logístico, do investimento e em outros, como já foi referido) que 

importa avaliar e eventualmente corrigir;  

(3). É necessário definir uma orientação que permita deduzir e enquadrar, por 

setores, os critérios de aplicação dos recursos orçamentais que serão 

disponibilizados para a edificação e levantamento do SF que vier a ser 

aprovado. Tudo isto, no quadro do aumento da despesa com a defesa 

nacional (que deverá atingir a meta de 2 por cento do PIB até 2024), em 

linha com os compromissos assumidos pelos estados-membros da Aliança 

Atlântica na Cimeira de Gales.   

Em qualquer caso, o trabalho de revisão do CEDN vai decorrer num contexto muito 

limitante. 

Em primeiro lugar, o MDN tem debilidades na avaliação prospetiva de questões que 

interessam à revisão do CEDN, designadamente: 

As capacidades militares necessárias, envolvendo armamento, efetivos 

(em termos quantitativos e qualitativos) e infraestruturas; os ciclos 

logísticos do armamento, bens e equipamentos necessários à constituição 

das capacidades preconizadas; a possibilidade de assegurar sistemas de 

sustentação adequados (em estruturas nacionais ou estrangeiras); a 

satisfação dos requisitos necessários à preparação e execução dos 

programas de aquisição e de sustentação.  
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Em segundo lugar, as capacidades militares efetivamente disponíveis nas FFAA estão 

muito abaixo dos níveis estabelecidos no SF ainda em vigor.  

Em terceiro lugar, a recuperação das lacunas existentes no SF implica: por um lado, 

a organização e execução de programas de aquisição de equipamento e de 

reabilitação do existente; e por outro lado, o recrutamento, a formação e o treino 

dos recursos humanos em falta, bem como a criação de condições que evitem a saída 

precoce dos que se encontram nas fileiras.  

Tudo isso exige tempo, organização, capacidades multidisciplinares e os necessários 

recursos financeiros. 

Consideradas estas questões, o que é que se pode escrever num CEDN que, em 

princípio, vai vigorar até princípios da década de 2030?  

Durante anos, habituámo-nos a pensar no CEDN como um exercício de inspiração 

académica, a partir do qual se debatia a situação internacional, o papel de Portugal 

no Mundo e a ação estratégica nacional. 

Na elaboração do CEDN de 2013, este modelo foi contestado (mais do que tinha sido 

na revisão de 2003) e várias vozes insistiram na necessidade de o documento ser 

útil para o planeamento militar; de dar orientações para o modelo de FFAA (e a 

configuração do SF); e de ser verificada a sua adequabilidade, exequibilidade e 

aceitabilidade. 

Chegados ao final de 2021, colocam-se as mesmas questões, desta vez com maior 

premência. Parece evidente que nas atuais circunstâncias, é especialmente 

necessário que o CEDN tenha uma relação visível com a capacidade militar do País e 

o SF que existe na realidade (atualmente muito aquém do aprovado, como já 

referido).  

O CEDN terá naturalmente de tomar em atenção o futuro conceito estratégico da 

NATO e a Bússola Estratégica da União Europeia (em fase final de elaboração), mas 

não poderá deixar de introduzir, como fator relevante, os interesses nacionais 

autónomos que importa assegurar, nem de considerar os recursos que exigem.  

Por tudo isto, presume-se que estarão envolvidos no processo de revisão do CEDN a 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN), o Instituto de Defesa Nacional 

(IDN), a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), a Secretaria-Geral 

(SG) e o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

As atribuições do Ministério da Defesa Nacional 

Existe uma perceção crescente de que não é possível melhorar a eficácia e a eficiência 

do sistema de defesa nacional e das FFAA, sem primeiro realizar uma extensa 

reforma no MDN.  
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Este assunto, de que se falou pouco até há alguns meses, ganhou importância pública 

quando se começou a debater a reforma da estrutura superior das FFAA. 

Desde então, as questões do Estado-Maior de Defesa (EMD), do Estado-Maior 

Conjunto (EMC) e da reforma do MDN entraram na atenção pública, ainda que até 

agora não se tenha registado qualquer desenvolvimento institucional nesses 

domínios. 

Na letra da Lei (de Defesa Nacional), o MDN tem um papel relevante na preparação 

e execução da política de defesa nacional e das FFAA. É importante que também o 

tenha na prática. 

O sucesso da política de defesa nacional e das FFAA depende da forma como o PM a 

dirige, o Governo a conduz e o Ministro da Defesa Nacional e o MDN a executam. E 

depende também do modo como os seus executantes a entendem e contribuem para 

ela.  

Em relação a este último aspeto, é indispensável que a liderança política comunique 

claramente aos liderados quais são os desígnios da defesa nacional e como serão 

atingidos. 

Neste particular, convém ter a noção de que as justificações não podem continuar a 

resumir-se à necessidade de racionalizar. É uma palavra ajustada, mas que não 

esclarece e já não tem capacidade de mobilizar. Em algumas situações, poderia 

mesmo ser dispensada e substituída, com grande vantagem, por uma visão eficiente 

de mudança, capaz de fomentar um compromisso e uma ambição coletiva, 

envolvendo todos os intervenientes.   

As atribuições do MDN neste domínio são vastas, diversificadas e complexas. Já 

referimos algumas, mas podemos sistematizar como principais:  

A análise da evolução da conjuntura internacional e as suas implicações 

estratégicas; a coordenação do planeamento estratégico de defesa; a 

conceção, desenvolvimento, coordenação e execução das políticas de 

recursos humanos, armamento, equipamentos, património e 

infraestruturas; a coordenação do projeto de orçamento da defesa nacional 

e respetiva execução financeira; a participação na elaboração das 

propostas das LPM e das LPIM. 

Nenhuma destas atribuições suscita dúvidas. Mas existem muitas interrogações 

acerca da forma como são exercidas, dos resultados que se têm obtido e dos seus 

efeitos paralelos. Não fossem estas questões, tudo estaria bem.  

Não vamos, naturalmente, avaliar os resultados da atividade do MDN, embora seja 

legítimo questionar se eles são o que deviam ser. Admitimos que poderiam ser 

melhores. 
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Dito isso, em vez de enveredar por análises controversas sobre o assunto, parece-

nos preferível abordar três conjuntos de questões que poderão ajudar a precisar 

algumas das dúvidas existentes e, com isso, despertar o interesse pela resolução dos 

problemas que lhes estão subjacentes. 

As prioridades governativas 

É necessário que as pessoas que contribuem para a política de defesa nacional e das 

FFAA compreendam quais são as prioridades governativas. 

Enquanto não se dispuser do programa do XXIII Governo Constitucional, podemos 

refletir acerca das quase quatro dezenas de orientações fundamentais estabelecidas 

no programa do XXII Governo Constitucional, sob os seguintes títulos: 

Colocar as pessoas primeiro; 

Assegurar o reconhecimento dos Antigos Combatentes; 

Aproximar a instituição militar da sociedade e vice-versa; 

Reforçar e racionalizar os meios ao serviço da Defesa; 

Impulsionar a economia da Defesa. 

A inclusão destas questões no programa do XXII Governo Constitucional e a 

prioridade que lhes foi atribuída têm um significado que convém ponderar. Por 

exemplo, poderá perguntar-se:  

Das orientações definidas no programa do Governo, quantas se referiam à 

componente militar da defesa e quantas às componentes não militares? 

Dessas orientações, quantas teriam utilidade para a revisão do CEDN, se 

tivesse sido necessário? O que significa na prática a frase «reorganizar 

definitivamente as Forças Armadas»? O que é que se fez, ou tencionava 

fazer, no sentido de materializar (através da LPM) uma estratégia para a 

edificação de capacidade militares, gerando valor acrescentado para a 

economia nacional, reforçando o emprego qualificado e promovendo as 

exportações das empresas deste setor de atividade? Quais foram as 

orientações realizadas e em que grau? Em que setores incidiram? Qual o 

montante das verbas despendidas? 

Na ausência de respostas concretas restam as perceções. 

A imagem do Ministério da Defesa Nacional 

Seria conveniente que o cidadão comum tivesse noção da estrutura do MDN, com 

base em dados quantitativos e não em impressões vagas ou indícios indiretos. 

Isso poderia ser conseguido, por exemplo, através da publicação regular de Anuários 

(como acontecia no passado) e de outros documentos de consulta acessível como o 

Livro Branco. 
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E também através dos canais de informação descendente, muito utilizados pelos 

titulares da pasta da Defesa entre 1990 e 1997. Nesse período, produziram inúmeras 

declarações, mais tarde registadas em livro, incluindo algumas de conteúdo 

programático e doutrinal. 

Essa prática caiu em desuso e, com isso, o funcionamento do MDN tornou-se menos 

acessível à observação e ao conhecimento públicos.  

Na verdade, a maioria dos militares está incapacitada para compreender uma série 

de questões elementares sobre o departamento governamental que assegura a 

administração das FFAA e define as políticas de recursos humanos (que afetam a sua 

vida pessoal e profissional), tais como: 

Qual o número de empregados (de carreira na administração pública, de 

nomeação política, de assessores, de consultores e outros) nos órgãos e 

serviços centrais do Ministério? Qual o nível médio de qualificações? Quais 

as áreas de formação e experiência curricular? Qual o montante dos custos 

de trabalho? Que tipo de articulação, «recíproca e permanente» (como 

refere a lei orgânica), existe entre as FFAA e os órgãos e serviços centrais? 

É equivalente ou assimétrica? Em que sentido? O que sucede se as FFAA 

deixarem de apoiar o MDN por falta de meios? Qual a expressão da 

contratação de serviços ao setor privado? Em que áreas e com que custos? 

Este tipo de dúvidas não incentiva quem aspira a colaborar mais ativamente numa 

ação coerente, concertada, constante, eficaz e responsável na defesa nacional. 

As reformas do Ministério da Defesa Nacional 

Importa refletir sobre a natureza e objetivos das últimas reformas realizadas no MDN. 

Em 2011, foi efetuada uma reorganização da sua estrutura orgânica, que pretendeu 

obter uma maior eficiência dos serviços. Dela resultou uma modificação significativa 

dos cargos dirigentes, superiores e intermédios  

Em 2014, foi concretizada (em linha com o estipulado em 2013 pela reforma «Defesa 

2020») a fusão da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar com a Direção-

Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, dando origem à DGRDN. 

Ao mesmo tempo, foram atribuídas novas competências à DGPDN e à SG. 

O centro de gravidade desta reforma passou pela «definição e implementação de um 

modelo sustentável para a defesa nacional e para as Forças Armadas, assente numa 

abordagem de sistema e processos». Numa observação, naturalmente imprecisa, 

esse objetivo não foi atingido no que se refere às FFAA. 

Compreende-se que a sua medida central tenha sido «racionalizar a despesa militar» 

e obter uma «maior eficiência na utilização dos recursos», mas não se pode ignorar 

que os resultados são muito controversos.  
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Por exemplo, a concentração de cargos dirigentes e a fusão de serviços centrais numa 

única DGRDN tem vantagens, mas não está isenta de inconvenientes. 

Foi obviamente positivo concentrar a responsabilidade política num titular bem 

definido. Como aspetos eventualmente negativos, poder-se-ão referir os seguintes:  

(1). Poucas pessoas potencialmente elegíveis para a direção do novo Serviço 

(apesar da existência de subdiretores-gerais) terão experiência técnica 

consolidada em três áreas tão distintas como são as do pessoal, do 

armamento e das infraestruturas, independentemente da sua experiência 

política; 

(2). Nestas circunstâncias, a probabilidade de cometerem erros é maior do que 

no tempo em que existiam três diretores-gerais (e dois, numa fase 

posterior) para o conjunto das três áreas funcionais; 

(3). Acresce que um único diretor-geral terá maior dificuldade em lidar com 

grupos de interesses que pretendam participar em programas de 

armamento, de equipamento e de infraestruturas.  

(4). Por último, em abstrato, não se pode recusar a hipótese do «risco de 

captura» de dirigentes, por grupos de interesses ou grupos de pressão 

(nem ignorar a ideia de que os círculos restritos de decisão estão mais 

expostos a jogos de interesses e a favoritismos do que os círculos 

alargados).  

De notar que na maior parte dos países aliados estas questões são debatidas com 

naturalidade porque a intenção dos estados não é refutar a existência de grupos de 

interesses legítimos, mas melhorar a sua capacidade de resistência a tentativas de 

influência (de origem externa ou interna ao próprio estado).  

Em muitos países assume-se mesmo que os organismos estatais podem beneficiar 

da competência científica, tecnológica e técnica dos fabricantes de equipamento 

militar.  

Recorde-se que, em Portugal, a aposta nesse tipo de cooperação (certamente 

adequada e desejável) proporcionou bons resultados em vários programas e 

projetos. Mas também é verdade que em alguns casos surgiram problemas que 

obrigaram a extensos apoios do Estado e implicaram grandes atrasos nos 

fornecimentos, bem como a perda da racionalidade económica que os tinha 

fundamentado. 

Por essa e outras razões, parece conveniente olhar para a longa história da relação 

entre o MDN e as indústrias de defesa (incluindo as integradas no setor empresarial 

do Estado), de modo a que as futuras parcerias nesse domínio sejam sólidas, abertas 

e sustentáveis. E, também, que possam beneficiar a edificação e o levantamento dos 

futuros SF (através das leis de programação militar), bem como a sua sustentação.  
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Para encerrar estas reflexões, devemos acrescentar a opinião de que em matéria dos 

recursos da defesa nacional, o princípio da racionalização deve ser cuidadosamente 

pesado, caso a caso, com o princípio da precaução e o princípio da prevenção. 

Um futuro para a defesa nacional e as FFAA  

Temos a noção de que apenas tocámos numa pequena parte das questões que 

afetam atualmente a defesa nacional e as FFAA. Mas isso resultou da opção de nos 

limitarmos a umas reflexões genéricas sobre o assunto.  

Procurámos interpretar a situação na defesa nacional e analisar as interações dos 

seus componentes e examinar as múltiplas crises que a estão a condicionar. 

Dissemos que as suas causas residem, em parte, nas mudanças ocorridas no 

contexto internacional e no nacional e no encadeamento de acontecimentos e de 

decisões tomadas pelos governos nos últimos anos. 

Tecemos algumas considerações sobre a acumulação de problemas na área da defesa 

nacional por múltiplas razões, designadamente: falta de capacidade de resposta (de 

atenção, de vontade ou de consciência das implicações); dificuldade de antecipar 

problemas ou possibilidades futuras; tentação de adiar as dificuldades para o futuro; 

e outras de que já falámos.  

Salientámos que a situação nas FFAA, pela própria natureza da sua atividade e pelas 

circunstâncias, exige uma ampla intervenção estruturante, só possível por meio do 

poder configurador da política.  

Presumivelmente, isso vai requerer o envolvimento de equipas multidisciplinares 

durante um tempo mais longo do que o dos ciclos eleitorais. E deve exigir que a ação 

a desenvolver esteja comprometida com um futuro coletivo de «esperança e 

projeto». 

Um futuro que é «estranho e incerto» mas «muito próximo»; um futuro que «é 

modificável» porque «em boa medida depende de nós»; um futuro cuja previsão é 

cada vez mais difícil, mas que é indispensável «predizer e ter em conta».  

Deste ponto de vista, não basta «melhorar a política existente, tornando-a mais 

eficaz» (o que é indispensável), mas também compreender o que é que deve ser a 

política de defesa nacional perante um mundo em permanente transformação. 

Uma defesa nacional e umas FFAA que, naturalmente, não podem deixar de atender 

aos objetivos nacionais permanentes e aos objetivos conjunturais definidos pelo 

poder político.  
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E nessa linha, os recursos e os meios atribuídos pelo poder político devem ter 

correspondência visível e proporcionada com uma capacidade militar efetiva, avaliada 

segundo parâmetros quantificados e internacionalmente aceites.  

Por tudo isso, consideramos que a defesa nacional precisa de uma reforma profunda 

e urgente das suas instituições, orientada por uma nova política e pensamento, uma 

renovada esperança coletiva e uma revigorada capacidade para imaginar e promover 

o seu futuro. 
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