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PREFÁCIO 

____________ 

Este livro, que fortalece o interesse inquieto das sociedades civis de todas as áreas 

culturais, responde a uma necessidade, mais de uma vez aparecida, mas sem 

correspondente tão grave no passado, que é o desafio de reorganizar a ordem e 

segurança mundiais, em função de premissas que o fenómeno exige que sejam de 

validade geral. 

Vamos partir do acontecimento que foi a criação de uma organização chamada Estado, 

no sentido fixado por Maquiavel, com os seus livros O Príncipe, e Discursos sobre os 

primeiros dez livros de Tito Lívio, ambos iniciados em 1513 para a temática que unifica 

os valiosos ensaios aqui reunidos, e que é, não apenas pela origem, um pensamento 

marcante, mas igualmente uma presença continuada no património político ocidental. 

Não implica isto esquecer a ambição de Francis Fukuyama, segundo o qual: os mitos 

fundadores dos Estados grego, romano, hindu, e chinês, fazem, todos eles, fazer 

corresponder a sua criação a uma divindade, ou, pelo menos, a um herói semidivino1. O 

mesmo autor chama a atenção para a importância da Igreja Católica na formação do 

Estado de Direito, porque “antes da nossa idade moderna mais secular, a mais óbvia 

fonte das leis justas fora da ordem política era a religião”, acrescentando que o Estado 

de direito na Europa esteve enraizado no cristianismo. 

Muito antes de existirem Estados europeus, existia um Pontífice cristão em Roma que 

podia estabelecer as “leis imperativas da Igreja”. Assim como, por isso, da Igreja se 

disse que se definiu como Estado, governando a cristandade, o futuro poder laico 

independente, depois de complexas lutas, de facto deu identidade a uma região chamada 

Europa, identificada designadamente por Luís de Camões pela assumida cristandade, 

que haveria de se fracionar, o que não impediu o Poeta de apontar Portugal como 

“cabeça da Europa toda”. Uma pequena parcela do globo que, pela mão portuguesa, 

iniciaria a criação de uma unidade mais vasta que seria chamada Ocidente, e 

desencadearia um consequencialismo que agora se chama globalismo. 

 
1 Nicolau Maquiavel, The Prince, Chicago University, 1995. 

Francis Fukuyama, As origens da ordem política, D. Quixote, Lisboa, 2011, p. 146. 
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O Estado ocidental, o que também aconteceu em outras áreas culturais, tem como 

componentes um poder político central, um direito organizador, um poder militar, nas 

formas diferenciadas ao longo dos tempos2. Curiosamente, a Península Ibérica, sem 

esquecer o processo da expansão, também como que intuiu o globalismo com o facto 

de as suas Universidades terem iniciado o Direito Internacional, que é hoje Património 

Comum da Humanidade. 

Devemos aos Professores Pedro Calafate e Ramon Emílio a publicação do livro Escola 

Ibérica da Paz (1511-1694) e ali temos as contribuições de Coimbra, Évora, e 

Salamanca, com os nomes de Francisco de Vitória (o direito das gentes como lei 

promulgada para todo o orbe), Domingos Soto (as diferenças culturais não justificam o 

domínio), Covarrubias (as diferenças religiosas não justificam a guerra), Melihor Cano 

(os homens são livres e iguais por natureza), Alfonso de Vera Cruz (a legitimidade das 

soberanias indígenas e o brilho das suas civilizações), Martin de Azpilcueta (a 

legitimidade das soberanias indígenas), Fernando Perez (não há escravatura por 

natureza), Luís de Molina (o primado da paz), Pedro Simões (a legitimidade da soberania 

indígena), António de São Domingos (os cristãos não podem prescrever convicções 

intimas aos outro povos), Juan de la Peña (a luta dos conquistadores espanhóis contra 

os índios foi injusta), Serafim de Freitas (o imperador não é o senhor do mundo), Fernão 

Rebelo (o direito das gentes aplica-se a todas as nações), sem esquecer missionários 

como o Padre António Vieira. 

Embora a definição de uma unidade europeia tenha portanto sido, como notara Camões, 

espiritual e cristã, politicamente os historiadores falam de diferentes identidades 

políticas, das quais a Nação foi a mais importante. Mas embora, no que toca a Portugal, 

o início da Dinastia de Avis demonstre uma realidade Nação-Estado, a primeira grande 

estabilização foi imperial, de modo que essa relação apenas se tornou um princípio 

depois da guerra de 1914-1918, com o tratado que criou a Sociedade das Nações, por 

influência dos EUA, que não assinaram o Estatuto: assim desapareceram o Império 

Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Turco, embora fossem 

numerosas as exceções à regra de uma verdadeira relação Nação-Estado geral. 

A época que o mundo viveu até à guerra de 1939-1945 foi todavia de domínio ocidental, 

mantendo-se o Império Euromundista, que dividia o chamado Terceiro Mundo entre as 

soberanias da Frente Atlântica, Holanda, Bélgica, Reino Unido, França, Portugal, que 

teve o seu ponto final com a Carta da ONU, um preço de guerras de retirada de cada 

uma das soberanias, incluindo a portuguesa, e deixando geralmente implantados 

Estados Extrativos, que repetiam a forma estadual do passado colonial com guerras 

internas “em toda a parte”, fórmula frequente dos analistas. 

 
2 Francis Fukuyama, cit., p. 394. 
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Embora a vontade expressa na Carta da ONU fosse a de “nunca mais” submeter a 

humanidade às destruições sem precedente da finda guerra, a criação dos Pactos 

Militares, o ocidental que foi a NATO, e o soviético que foi o de Varsóvia, limitou a ação 

das instituições da ONU, e originou da parte do chamado Terceiro Mundo a ideia de que 

os Ocidentais eram os piores agressores dos tempos modernos. Sem o nome de Império 

os EUA estenderam a proeminência de tal modo que Luiz Bandeira falou na “Formação 

do Império Americano”, e a Rússia alcançou uma estrutura imperial que duraria até ao 

fim da guerra fria3. 

Nesta imagem ocidental, Portugal, passada a época heroica de Avis, manteve sempre 

um domínio colonial, incluindo o período Filipino, e encontrou-se com o globalismo que 

vivemos, como titular de uma parte do Império Euromundista, com identidade diferente 

do Império Americano, este hoje em crise muito forte, depois do fim do sovietismo. 

Na história de uma participação no Império Euromundista, a revolução republicana de 

1910, criando o hino que seria, depois da vitória, nacional, invocou, entre os motivos 

mais valiosos, a falha de capacidade da Monarquia para responder à humilhação do 

Ultimatum de 1890, e o ideal expresso no Mapa Cor-de-rosa; igualmente em regime 

democrático, de tendência liberal, a guerra de 1914-1918, sem vontade dos aliados, 

levou o governo a intervir para estar na Conferência da Paz sem que o país fosse 

espoliado das colónias, isto com esmagamento do exército português na Flandres, e 

sacrifícios inimagináveis em Moçambique e Angola. 

Quando chegou a hora do desmoronamento do Império Euromundista, embora vozes 

responsáveis das Forças Armadas avisassem que estas guerras não se ganham, ganha-

se tempo para as negociações e reformas, cumpriram com esse espírito a que os factos 

políticos não corresponderam, como não corresponderam ao desastre francês, nem às 

decisões de Mitterrand para a Argélia, nem a incapacidade de De Gaulle para a sonhada 

União, nem ao desejo inglês de manter unido o Império da Índia. No fundo o sangue, 

derramado pelos nativos que vieram combater em 1939-1945 pelas suas dominadoras 

ocidentais, animou o grito – deixem passar o meu povo, dos mesmos que lutaram pelo 

fim do colonialismo. 

A experiência posterior, da criação da CPLP e do Instituto Internacional da Língua 

Portuguesa, foi experiência que os outros parceiros europeus não conseguiram, e por 

isso, o 25 de Abril é solenemente celebrado com o canto da Portuguesa, o hino da 

República, o hino da guerra de 1914, o hino da paz com o antigo império, o hino da 

esperança e luta pelo futuro. 

 
3 Luiz Alberto Moniz Bandeira, Formação do Império Americano, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2014. 

Richard Morris, Documentos Básicos da História dos Estados Unidos, Fundo de Cultura, Rio de Janeiro, 1964. 

Joseph Patouilet, L’Imperialisme American, Dijon, Petit Gourguignon, 1904. Dexter Perkins, A History of 

Monroe Doctrine, Brawn and Company, Boston, 1963. 
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Escreveu o ilustre Ortega sobre o seu Raciovitalismo, que “o homem (e acrescentemos 

os povos) não tem natureza, o que tem é história, porque a história é o modo de ser de 

um ente que é constitutivamente, radicalmente, mobilidade e mudança”4. 

O fim do Império Euromundista e os princípios dos EUA que pretendem estender a todo 

o continente americano, implicou que a Democracia, com os seus significados variados, 

fosse o paradigma ocidental, embora no antigo chamado Terceiro Mundo fosse, como 

lembrei, a herança de Estado Extrativo, que a crise económica e financeira mundial 

também havia de fazer reaparecer em algumas das antigas metrópoles. Aconteceu 

porém aos projetos ocidentais, que à Carta da ONU e diplomas complementares que 

desenvolveram, ter aparecido o cisne negro, de que algures falou Popper, que é o 

globalismo, tendo insistido em que, “no campo político, todavia, a tradição da discussão 

cria a tradição de governar pela tradição, e, como consequência propícia o hábito de 

escutar o ponto de vista dos outros, o desenvolvimento da justiça e a predisposição para 

o compromisso“. 

A esperança que o animou não foi sequer fortalecida pela comunicação de Kuhn de que 

os paradigmas não são “falsificáveis”, porque apenas morrem quando os que os 

proclamam perdem eles próprios a confiança neles. Ora os paradigmas do “mundo 

único”, isto é, sem guerras, e “a terra casa comum dos homens”, que supuseram serem 

as premissas da ONU, não estão em vigor neste outono ocidental. Quanto ao primeiro, 

o que os analistas são levados a chamar violado pela “guerra em toda a parte”, como 

acontece com o cordão do Cabo ao Cairo onde combatem umas trezentas mil crianças, 

e quanto ao segundo, não apenas o turbilhão muçulmano, mas o facto de mais de 

metade dos Estados inscritos na ONU não terem sequer capacidade para responder aos 

desafios da natureza, não desperta a solidariedade da “casa comum dos homens”, antes 

anima os conflitos das identidades. 

As próprias democracias, da metade ocidental, repetidamente praticam o erro de 

considerar apenas a existência de cidadãos, e portanto não avaliando o reconhecimento 

necessário das instituições que são o eixo da roda que permite acompanhar a mudança, 

mas não anda. São a única garantia de continuidade, moldadas por uma ideia de 

empresa que subsiste para além da curta duração dos indivíduos e das gerações. É o 

que se passa com as Forças Armadas, fieis a valores da Nação, prontas pela condição 

pessoal para guiar os cidadãos chamados à defesa da segurança externa e interna, e à 

conceção do mundo e da vida da Nação-Estado a que lhes aconteceu pertencer, sem 

benefício de inventário. 

Neste país limitado territorialmente e em recursos, ao qual tantas vezes acontece ser 

cais de embarque, o facto de o Hino Nacional ser o mesmo depois de tanta mudança da 

“circunstância”, é elemento evidente do valor das instituições, com a sua matriz. 

Infelizmente a circunstância deste século XXI não é de prognóstico pacífico nem são 

facilmente definidas confiáveis as relações entre as potências. 

 
4 Ortega, História como sistema, (VIII), Madrid, 1914; Ortega, Algumas Lições de Metafisica, Madrid, 1966. 
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No Ocidente, subitamente a democracia defronta-se com o chamado populismo, de 

várias formas, mas que realmente, atendendo por um lado às abstenções do eleitorado, 

e por outro ao afundamento crescente dos partidos clássicos, o que parece demonstrar 

é que o cisne negro do globalismo exige novas criatividades, e no entretanto é a 

incerteza que domina. As esperanças de nunca mais que animou o pacifismo da ONU e 

da União Europeia, em resultado da “guerra em toda a parte”, viu nascer a doutrina da 

guerra sem mortos que animou a sonhada superioridade americana, para o avanço da 

técnica ter anunciado, com o desastre trágico das Torres Gémeas, que vinha a caminho 

a possibilidade da vitória do fraco contra o forte, com o nome de terrorismo, a guerra 

que não assume o nome. 

Como afirmou Friedman, o globalismo tornou-se “mais rápido, de forma barata e 

intensa”, tornando impossível saber “quem governa realmente o mundo” (Noam 

Chomsky), dele sofrendo todas o consequencialismo mas sem conhecer realmente a 

estrutura. Por outro lado, a superioridade lendária dos EUA, transformou-se no que o 

ilustre Joseph S. Nye chamou “o paradoxo do poder americano”5. As intervenções no 

Iraque, no Afeganistão, no Médio Oriente, as hesitações entre combinar o “hard power” 

com o “soft power”, os orçamentos militares crescentes dos novos poderes, com a China, 

a União Indiana, o turbilhão muçulmano, o enfraquecimento da solidariedade atlântica, 

a falta de conceito estratégico da União Europeia, o inquietante Brexit do Reino Unido, 

este sem fim da distância entre os projetos e os inesperados consequencialismos, o que 

mostra é que o imprevisto está à espera de uma oportunidade6. 

O que não pode ser surpresa é ignorar que, no que respeita à paz do “mundo único” já 

aparece no horizonte a compreensão do aviso de Thomas S. Kuhn (A estrutura da 

Revolução Científica): “todos os paradigmas padecem de um contra-exemplo”. Pelo que 

toca ao Ocidente, os EUA, e logo a fragilizada solidariedade atlântica, obrigam a 

repensar, com apoio na história, na importância das instituições, no caso com relevo 

para as Forças Armadas. 

Junho de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Joseph S. Nye, O paradoxo do poder americano, Gradiva, Lisboa, 2005, pg. 166. 

6 Noam Chomsky, Who Rules the World?, Metropolitan Books, Nova York, 2016 
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INTRODUÇÃO 

______________ 

O presente livro retoma alguns dos temas que foram abordados de um modo genérico 

no documento A Defesa Nacional e as Forças Armadas7, elaborado pelo Grupo de 

Reflexão Estratégica Independente, em dezembro de 2015.  

Este trabalho procura contribuir para uma melhor perceção dos desafios que se colocam 

às Forças Armadas Portuguesas, no quadro da política de Defesa Nacional que, como é 

conhecido, tem um caráter permanente, engloba uma componente militar e 

componentes não militares e tem uma natureza interministerial. A Defesa Nacional deve 

ainda articular-se com componentes de outra ordem, externos e internos, no contínuo 

esforço de adaptação à conjuntura internacional e à arquitetura de defesa em que o País 

se insere. 

Na análise a desenvolver, estarão em causa considerações de tipologia muito diversa, 

nomeadamente8: 

• De natureza subjetiva, no plano da tradição histórica, da consciência nacional ou coletiva, 

da conceção da vida, da hierarquia de valores, etc. 

• De ordem objetiva e racional, que serão as mais comuns.  

• Consequentes do quadro institucional de referência. 

Perante um âmbito tão vasto e diversificado de questões, parece indicado começar por 

dividir o tema em partes e abordar cada uma separadamente, procurando depois 

integrá-las no conjunto em que efetivamente se inscrevem, com uma determinada 

importância relativa. Trata-se, no fundo, da metodologia que António Ferraz Sacchetti 

recomendou na frase: «tal como na matemática, podemos reduzir um problema a um 

sistema de equações, que depois resolvemos simultaneamente»9. 

 
7 «http://grei-portugal.org/informacaoDetalhe.php?id=20» [Acedido em 15 de junho de 2017]. 

8 COUTO, Abel Cabral (1988), Elementos de Estratégia. Pedrouços: Instituto de Altos Estudos Militares, pp. 306-

307. 

9 SACCHETTI, António E. Ferraz (1988) «A Marinha, a Instituição e os Homens». Temas e Reflexões nº1. 

Lisboa: Edições Culturais da Marinha, p. 31. 

http://grei-portugal.org/informacaoDetalhe.php?id=20
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Há muito que se afirma, e com razão, que a primeira prioridade das Forças Armadas 

está nos recursos humanos e nos múltiplos âmbitos em que esse domínio se divide. 

Entre eles, merece referência especial a condição militar que se encontra – na Lei, na 

deontologia e nas práticas - no cerne da profissão militar, como se verá adiante. 

Colocada a questão nestes termos, interessa abordar uma série de temas que se 

encontram organizados, a partir desta introdução, em cinco partes: 

• O contexto social a nível internacional e nacional; 

• Os conflitos atuais e a possível evolução; 

• O quadro organizacional das Forças Armadas; 

• A caraterização dos aspetos essenciais da profissão militar; 

• A condição militar e a especificidade da função. 

Por último, umas breves considerações finais. 

Qualquer das partes pode ser lida isoladamente, embora seja conveniente manter uma 

perspetiva do conjunto, porque muitos dos assuntos encontram-se interligados. A análise 

seguirá a sequência dos temas arrolados no índice que, apesar de extenso, não esgota o 

assunto. Por isso, em oportunidade posterior, serão acrescentados novos contributos, a 

elaborar por este Grupo de Reflexão. 

O livro não contém novidades concetuais ou factuais de maior, nem referências inéditas, 

nem qualquer interpretação divergente de muitos outros textos já publicados sobre os 

variados aspetos das Forças Armadas10. As diferenças estarão porventura no âmbito dos 

assuntos abordados e na metodologia prosseguida. 

O discurso aproxima-se do “estilo militar” que, segundo alguns filólogos, é marcado pelas 

«fórmulas linguísticas de urbanidade, respeito, deferência»11. Este tipo de escrita é 

coerente com o passado profissional dos signatários e com a sua convicção de que os 

assuntos da Defesa Nacional devem ser tratados com elevação e responsabilidade. 

A decisão de alargar a área de estudo obriga a condensar o texto e a enveredar por uma 

abordagem de caráter mais generalizado e uma exposição de cariz esquemático, quer 

no estilo gráfico, quer na expressão, que procura ser breve, concisa e aligeirada de 

termos técnicos ou de jargão militar. 

 
10 Entre outros: SANTO, Gabriel A. do Espírito (2014), «Quarenta anos de reformas nas Forças Armadas: Uma 

avaliação». Revista Militar. Lisboa: N.º 11, novembro, p. 929-976; FERREIRA, João Brandão (2015), «A 

importância dada ao vetor da Defesa Nacional como pilar fundamental do Estado. A Instituição Militar». Revista 

Militar. Lisboa: N.º 1, janeiro, pp. 67-73 e BRANCO, Carlos Martins (2016), «A condição militar: Deveres 

especiais versus compensações». Jornal Público, 19 de março de 2016. 

11 ESTRELA, Edite (2004), Saber Escrever Saber Falar. Lisboa: Publicações Dom Quixote, p. 175. 
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É certo que esta escolha tem o risco implícito de conter imprecisões ou de gerar dúvidas 

de interpretação, especialmente em questões de pormenor. 

No entanto, mesmo que isso represente um inconveniente, permite obter um panorama 

mais amplo das questões em apreço e da sua estreita relação, o que se afigura mais 

ajustado aos objetivos do livro. 

Muitos dos assuntos tratados têm sido refletidos por autores nacionais e estrangeiros, 

em trabalhos individuais e coletivos. Encontra-se assim disponível um corpo rico de 

informação entre livros, artigos de revistas e jornais, material da internet, conferências, 

debates, intervenções públicas de cariz oficial e vários diplomas legais. 

A seleção dos autores e das fontes de informação podem ter um cunho pessoal e 

arbitrário, portanto contestável. Com consciência dessa dificuldade, o texto procura fazer 

uma aproximação neutra e isenta, apresentando um leque apreciável de autores e de 

diferentes maneiras de pensar, para que o leitor forme opinião e tire as suas próprias 

conclusões. Muitas outras obras, indiscutivelmente valiosas e interessantes, ficarão por 

considerar devido à limitação de espaço. 

O livro inclui um número apreciável de “citações diretas” (reproduzidas a partir da 

consulta dos textos originais) e de “citações indiretas” (baseadas em outras fontes). 

Contém ainda trechos construídos com base na interpretação e resumo de opiniões 

veiculadas pelas várias referências bibliográficas identificadas nas notas de pé de página. 

Nesses casos, o texto não reproduz exatamente o original e, por conseguinte, afigura-

se conveniente, se interessar, uma leitura posterior da documentação que está na sua 

base. 

O trabalho não pretende apresentar soluções. Pretende apenas sugerir caminhos para 

posterior aprofundamento e fornecer informação útil e acessível, mesmo a leitores não 

especializados. Trata-se simplesmente de um documento de divulgação e 

esclarecimento. Não pretende ser mais do que isso. 

Por tudo o que foi dito, justifica-se a escolha do título FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS. 

A complexidade dos desafios e a condição militar. No decurso da exposição, 

compreender-se-á melhor o que isso significa. 
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PRIMEIRA PARTE: O CONTEXTO SOCIAL 

 

 

 

 

I. A SOCIEDADE INTERNACIONAL 

____________________________________ 

É consensual a ideia de que os fatores sociais influenciam fortemente as políticas de 

segurança e defesa de um país, bem como as convicções dos cidadãos nesse domínio.  

A necessidade de segurança coletiva 

Numa primeira aproximação, pode dizer-se que a existência de forças armadas resulta de 

uma «necessidade de segurança coletiva» da sociedade12. Nesta perspetiva, as forças 

armadas existem porque em dado momento histórico se tornaram indispensáveis à 

afirmação de uma determinada unidade política. 

Pela mesma razão, as forças armadas «estão destinadas a desaparecer no dia em que os 

Estados acharem que podem prescindir dos seus serviços»13. 

Neste entendimento, as forças armadas são um dos elementos definidores do Estado-

Nação e constituem um traço indelével e estrutural das sociedades modernas14. E como 

já foi afirmado, estão associadas a uma consciência coletiva e ao conjunto das 

representações, dos valores e das crenças da própria sociedade15.  

A sua eficácia, num dado período e contexto, é influenciada por diversos fatores: 

• Do que o povo é capaz de alcançar «pela sua energia, pela sua cordura, pelo seu ardor 

patriótico, pelo seu amor à liberdade, pelo seu apego à moral, à justiça e ao direito»16. 

 
12 AMARAL, Diogo Freitas do (2014), Uma Introdução à Política. Lisboa: Bertrand Editora, pp. 31-32. 

13 VAZ, Nuno Mira (2002), Civilinização das Forças Armadas nas Sociedades Demoliberais. Lisboa: Instituto da 

Defesa Nacional, p. 97. 

14 Ibidem, p. 24. 

15 RIBEIRO, António Silva (2010), Política de Defesa Nacional e Estratégia Militar. Modelo de Elaboração. 

Loures: Diário de Bordo, pp. 36-38. 

16 CORVO, João de Andrade (2005), Perigos. Portugal na Europa e no Mundo. Porto: Fronteira do Caos Editores 

Lda., p.18. (Note-se que o título original desta obra é Perigos e que o subtítulo foi adicionado na edição de 

2005). 
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• Da concordância das pessoas com os valores e os comportamentos da sociedade a que 

pertencem e do modo como aceitam as ordens dadas em nome dos objetivos dessa 

sociedade. 

• Da forma como as pessoas reagem a uma ameaça contra as suas crenças, o seu grupo, o 

seu país e aquilo que lhes é mais querido: «as suas leis, os seus costumes, a sua moral»17. 

• Do interesse das pessoas pelo destino do seu país, do «instinto vago pela pátria que nunca 

lhes sai do coração, fazendo dele um sentimento refletido e duradouro ao ligá-lo aos 

pensamentos, às paixões e aos hábitos de cada dia»18. 

• E, naturalmente, pela maneira como as forças armadas estão estruturadas e se inserem na 

sociedade. 

Por tudo isto se diz que um país é «na guerra o que [é] na paz, e na disciplina particular 

da vida guerreira o que [é] na geral de toda a sua vida»19. A força da opinião pública é a 

«força de convicção e empenho dos próprios cidadãos»20. 

A transformação das sociedades 

As últimas décadas têm sido marcadas por importantes mudanças sociais e por mudanças 

dos fundamentos (no sentido de «mudanças do sistema de referência») das sociedades21. 

Com efeito, as sociedades contemporâneas estão a passar por grandes transformações: 

• «Algumas induzidas por mudanças históricas e culturais profundas, que tiveram lugar nos 

anos finais do século XX e na primeira década do terceiro milénio; outras por escolhas 

políticas e económicas que produziram graves consequências na vida quotidiana das 

pessoas, […]»22; 

• Algumas estão associadas a alterações nos padrões culturais; 

• Outras ligadas à evolução tecnológica. 

Sublinhe-se que muitas das mudanças verificadas nas sociedades são globais, têm uma 

origem e uma imposição externas e não são contínuas: 

 
17 Ob. Cit. (13), p. 271. 

18 FRANCO, Lívia (2012), Pensar a Democracia com Tocqueville. Cascais: Princípia Editora, pp. 165-166. 

19 PESSOA, Fernando (2007), Organizem-se! A gestão segundo Pessoa. Cruz Quebrada. Dafundo: Oficina do 

Livro - Sociedade Editorial, Lda., p. 52. 

20 CLEMENTE, Manuel (2016), Joga-se Aqui o Essencial – um olhar sobre o que somos. Porto: Assírio & Alvim, 

p. 102. 

21 BECK, Ulrich (2014), A Europa alemã: De Maquiavel a “Merkiavel”: estratégias de poder na crise do euro. 

Lisboa: Edições 70, Lda., p. 39. 

22 BAUMAN, Zygmunt e BORDONI, Carlo (2016), Estado de Crise. Relógio D´Agua Editores, p. 43. 
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• Num mundo em rede, todas as pessoas, todos os grupos étnicos e religiosos, todas as 

populações têm, pela primeira vez na história, um presente comum que «não se baseia num 

passado comum e não garante […] um futuro comum»23. 

• Os contextos de mudança «já não são limitados a um espaço estatal ou local»24, a 

globalização das relações sociais não é regular e os processos de inter-relacionamento das 

partes diferentes do mundo têm natureza desigual ou fragmentada25. 

• A passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas não é «um processo 

simples, absoluto e de sentido único». Na realidade, os processos sociais vão criando, 

destruindo ou modificando as identidades coletivas, com oscilações, ramificações, retornos 

parciais. Em síntese, poder-se-á dizer que as sociedades contemporâneas são combinações 

complexas e moventes de «status herdados» e de «status alcançados»26. 

Numa outra perspetiva: 

«O género humano encontra-se hoje numa idade nova da sua história, em que mudanças 

profundas e rápidas se estendem ao mundo inteiro. Provocadas pela inteligência e pela 

atividade criadora do homem, nos seus juízos, nos seus desejos individuais e coletivos, no 

seu modo de pensar e de agir, tanto em relação às coisas como aos homens»27. 

A transformação do Estado tradicional 

O conceito de soberania tem vindo a evoluir de um «exercício limitado, não partilhável e 

exclusivo do poder público [para o reconhecimento] de que a soberania está repartida 

entre diversas instituições – locais, regionais, nacionais, estatais e internacionais – e 

limitada por essa pluralidade»28. 

Neste contexto, o Estado tradicional «como forma heroica da história, envelheceu; como 

garante do bem comum está sobrecarregado; como benfeitor da sociedade, carece de 

recursos; como centro de governo, já não se vê perante uma periferia mas perante um 

exército de outros centros. [E por esta razão] o Estado terá de ser mais cooperativo – o 

que não equivale a “mínimo” – se não quiser tornar-se irrelevante»29. 

Resulta daí uma «espécie de estatismo sem Estado» ou uma «governança» que se 

carateriza: 

Por «um sistema político (representativo do povo e, portanto, democrático) a nível local, 

reduzido à gerência da administração de rotina, incapaz de resolver os problemas que o 

 
23 BECK, Ulrich (2015), Sociedade de risco mundial: em busca da segurança perdida. Lisboa: Edições 70, pp. 

36-37. 

24 INNERARITY, Daniel (2011), O futuro e os seus inimigos. Lisboa: Teorema, p. 73. 

25 GIDDENS, Anthony (1997), Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 621. 

26 COSTA, António Firmino (2009), O que é Sociologia. Quimera Editores, Lda., p. 65. 

27 CLEMENTE, Manuel (2013), O Tempo pede uma Nova Evangelização. Prior Velho: Paulinas Editora, p. 45. 

28 INNERARITY, Daniel (2016), A política em Tempos de Indignação. Lisboa: Editorial Teorema, p. 86. 

29 INNERARITY, Daniel (2010), O Novo Espaço Público. Lisboa: Editorial Teorema, p. 246. 
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poder global (sem representação política e, portanto, fundamentalmente não democrático) 

impõe com frequência crescente»30. 

E por isso se diz que o Estado de hoje difere do Estado tradicional, no sentido de ser um 

«ator semi-soberano»31 ou um «ator pró-ativo»32. 

Mas por outro lado, os cidadãos continuam a esperar «do Estado um grau de proteção, 

segurança, bem-estar económico e social […] que não exigem, nem podem legitimamente 

exigir, de nenhuma outra instituição»33. Será este o caso das políticas de defesa e da sua 

componente militar. E também será de notar que durante a crise financeira e económica 

dos últimos anos «os Estados nacionais se transformaram num dos pilares fundamentais 

do sistema económico»34 e até financeiro. 

Tony Judt considera mesmo que «na Europa continental o Estado continuará a 

desempenhar o papel principal na vida pública por três razões gerais. A primeira é cultural. 

[…]. O segundo argumento […] é pragmático, ou talvez avisado. […]. Por fim, a 

necessidade de democracia representativa […] é o melhor argumento para o Estado 

tradicional»35. 

A transformação da ideia de cidadania 

Para Vasco Graça Moura, a noção de cidadania integra «um conjunto de representações 

e de comportamentos»: 

• «As representações dizem respeito à pertença do cidadão a uma comunidade política 

estruturada em determinados termos, perfilhando um determinado sistema de valores e 

participando de uma determinada identidade resultante da consciência coletiva». 

• Os comportamentos implicam «uma visão do mundo, uma visão da comunidade a que se 

pertence, um sentido de participação [...] que permita posicionamentos ativos e úteis […] 

na profissão, nas instituições na sociedade»36. 

 
30 Ob. Cit. (22), p. 25. 

31 Ob. Cit. (29), p. 246. 

32 CONCEIÇÃO, Eugénia (2016), O Futuro da União Europeia. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

p.24. 

33AAVV (2009), «Onde pára o Estado? Políticas públicas em tempos de crise». [SILVA, Filipe Carreira da]. 

Edições: Nelson de Matos, p.22. 

34 AAVV (2009), «Onde pára o Estado? Políticas públicas em tempos de crise». [CARMO, Renato Miguel do e 

RODRIGUES, João] Edições Nelson de Matos, p. 13. 

35 JUDT, Tony (2009), O Século XX Esquecido. Lugares e Memórias. Lisboa: Edições 70, LDA., pp. 427-431. 

36 MOURA, Vasco Graça (2013), A Identidade Cultural Europeia. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

p. 19. 
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A noção de cidadania alargou-se e hoje em dia «já não aparece ligada à pertença a uma 

comunidade nacional: também pretende abranger a pertença a uma comunidade 

supranacional, ou mesmo à Comunidade Internacional»37. 

Assim, esboça-se uma tendência de desnacionalização da cidadania pela deslocação da 

soberania nacional para o plano internacional e pela fragmentação dos elementos 

constitutivos da cidadania e a sua dispersão na ordem internacional. 

Desse fenómeno poderá resultar uma cidadania de baixa intensidade, vivida «num misto 

de conformismo e indignação improdutiva»38. 

Por outro lado, as «comunidades diaspóricas» com «direitos de cidadãos plenamente 

habilitados»39 têm vindo a adquirir maior influência, ao mesmo tempo que a integridade 

territorial tem sido desafiada pelo fenómeno das migrações em massa. Cresce, deste 

modo, a ideia de uma cidadania além das fronteiras dos Estados, a que se tem chamado 

“cidadania transnacional”, “cidadania pós-nacional”, “cidadania cosmopolita”40, entre 

outras designações. 

A União Europeia inclui um caso particular de cidadania que se abordará adiante. 

O contexto europeu 

Nas tentativas para definir «o que é a Europa?» e «quem cabe na Europa?» têm sido 

concebidos vários mapas mentais. Um desses possíveis mapas, imaginado pelos 

americanos, identifica o mapa da segurança, o mapa económico, o mapa cultural, o mapa 

religioso, o mapa geográfico e o mapa político41. 

No âmbito do mapa da segurança, apontem-se algumas particularidades do espaço 

europeu: 

No plano das “identidades”: 

• Qualquer identidade relevante na Europa terá de abordar «todo um outro conjunto de 

aspetos que decorrem dela ou a supõem, da economia à Defesa, das normas de integração 

aos princípios de cooperação»42. 

• «[A identidade nacional] fica relativizada, mas não anulada, pela sua pertença à Europa 

[…]»43. 

 
37 Ob. Cit. (12), p. 259. 

38 Ob. Cit. (28), pp. 222-223. 

39 Ob. Cit. (22), pp. 42-43. 

40 MATIAS, Gonçalo SARAIVA (2014), Migrações e Cidadania. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

pp. 65-69. 

41 ACCETO, Matej (2016), Os Paradoxos da Europa. Lisboa: Universidade Católica Editora, pp. 27-28. 

42 Ob. Cit. (36), pp. 12-13. 

43 INNERARITY, Daniel (2005), A transformação da Política. Lisboa: Editorial Teorema, Lda., p. 174. 
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• «[…] a União Europeia não precisa, nem tem, identidade e muito menos constitui um só 

povo. […] Daí a necessidade positiva de contratos políticos e jurídicos entre as suas partes 

constitutivas, cidadãos, povos e Estados»44. 

No plano da “soberania”: 

• Mantem-se a «tendência supranacional e a tendência intergovernamental, o mesmo é dizer 

o conflito entre o federalismo e a cooperação reforçada de nova invenção»45. 

• A «política externa e de segurança comum é […] um exemplo típico do modelo 

intergovernamental»46. 

• A integração europeia tem sido acompanhada de uma «abdicação voluntária da soberania 

nacional [e da] transferência de poderes e de competências para o âmbito europeu»47. 

• «A diversificação de competências políticas em vários níveis implica uma perda de 

significação do estado nacional e uma multiplicação dos espaços políticos»48. 

No que toca à “cidadania”: 

• «”A cidadania europeia” representa […] uma cidadania transnacional, de base institucional, 

que congrega em si os vários elementos constitutivos da cidadania»49. 

• «O conceito de que somos todos europeus» ainda não alude «a direitos políticos acima de 

diversidades culturais, étnicas ou religiosas dentro do Estado»50. 

• «A Europa não é uma sociedade nacional […] uma vez que é constituída por sociedades 

nacionais democráticas»51.  

• «Na sua grande maioria, os cidadãos não vivem, nem afetiva, nem intelectualmente, uma 

sua pertença à Europa»52. 

É geralmente reconhecido que «as nações europeias, a nível singular e coletivo, [são dos 

poucos estados] a conseguir exercer uma influência global ao longo de todo o espectro, 

desde o poder “duro” ao “suave”»53.  

 
44 FERREIRA, José Medeiros (2014), Não Há Mapa Cor-de-rosa. História Mal (dita) da Integração Europeia. 

Lisboa: Edições 70, Lda., p. 140. 

45 MOREIRA, Adriano (2016), Portugal e a Crise Global. Lisboa: Edições Almedina, S.A., p.105. 

46 MOURY, Catherine (2016), A democracia na Europa. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, p.27. 

47 Ob. Cit. (32), p. 21. 

48 Ob. Cit. (43), p. 172. 

49 Ob. Cit. (40), p. 69. 

50 Ob. Cit. (45), p. 106. 

51 Ob. Cit. (21), pp. 93-94. 

52 Ob. Cit. (36), p. 16. 

53 NYE, Joseph S. Jr. (2012), O Futuro do Poder. Lisboa: Círculo de Leitores, p. 184. 
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Na área da defesa militar, a ideia de um exército comum foi adiada e, atualmente, as 

ações centram-se no recurso à cooperação militar54. E embora seja ainda cedo para avaliar 

as implicações do referendo sobre o Brexit no Reino Unido, vários observadores apontam 

para um depauperamento da «União Europeia em termos geográficos, políticos, 

culturais»55, económicos e até mesmo militares. 

Neste quadro, coloca-se frequentemente a questão de saber se «a Europa vai desenvolver 

uma suficiente coesão política e sociocultural para agir em uníssono numa vasta série de 

questões internacionais, ou se vai permanecer um agrupamento limitado de países com 

nacionalismos, culturas políticas e atitudes externas profundamente diferentes»56. 

Poderá também perguntar-se se a Europa «virá a ser uma potência estratégica […] de um 

mundo multipolar, ou permanecerá um espaço económico que não desempenhará o papel 

de ator global?»57. Independentemente da resposta, é sabido que «de um ponto de vista 

histórico, nunca existiu uma potência global que não fosse também uma potência 

militar»58. 

As transformações sociais e morais  

No início da década de 90, Gilles Lipovetsky referiu-se ao crepúsculo do dever, a uma 

ética indolor, ao nacionalismo sem patriotas, ao cansaço da cidadania, ao declínio das 

normas autoritárias, à liquidação dos valores sacrificiais, a uma ética minimal e ao 

incremento do individualismo irresponsável 59. 

Em 2004, o mesmo autor retomou o tema das mudanças sociais e históricas no mundo 

moderno, afirmando: 

• «Até agora a modernidade funcionava enquadrada ou obstruída por todo um conjunto de 

contrapesos, de contra-modelos e de contra-valores. O espírito da tradição perdurava em 

diversos grupos sociais; […]; a Igreja conservava uma forte influência nas consciências; […] 

o ideal da Nação legitimava o sacrifício pleno dos indivíduos; o Estado administrava 

numerosas atividades da vida económica. [E hoje] já não estamos aí»60. 

• «A sociedade que se ordena é aquela em que […] a modernização já não encontra 

resistências organizacionais e ideológicas de fundo. 

 
54 Ob. Cit. (41), p. 50. 

55 Ibidem, pp. 61-64. 

56 Ob. Cit. (53), p. 182. 

57 BONIFACE, Pascal (2016), Compreender o Mundo. As relações internacionais para todos. Lisboa: Edições 

Texto & Grafia, p.95. 

58 Ibidem, p. 101. 

59 LIPOVETSKY, Giles (1994), O crepúsculo do dever: a ética indolor dos novos tempos democráticos. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, passim. 

60 LIPOVETSKY, Giles (2014), Os tempos hipermodernos. Lisboa: Edições 70, pp 55-56. 
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O Estado recua, a religião e a família privatizam-se, a sociedade de mercado impõe-se: 

apenas está em jogo o culto da concorrência económica e democrática, a ambição tecnicista, 

os direitos do individuo»61. 

Carlo Bordoni considera mesmo que o período pós-moderno já não existe:  

«Como todos os ritos de passagem, serviu o seu propósito de nos transportar para um 

futuro ainda não nomeado, deixando-nos com as suas incertezas, e a sua falta de valores; 

deixando um vazio à espera de ser preenchido por uma nova ética, estamos cada vez mais 

seduzidos por uma tecnologia intrusiva e completamente abrangente, mas cada vez mais 

sozinhos»62. 

Zygmunt Bauman observa que «ainda vivemos na modernidade, mas numa modernidade 

degradada, na qual tudo se tornou instável, precário, temporário e incerto»63. 

Em 2009, D. Manuel Clemente coincidiu com Lipovetsky na ideia de “uma sociedade sem 

base de ancoragem nem opacidade” e acrescentou que as pessoas «sem nada esperar do 

futuro nem nada dever ao passado, viverão o presente bastante ou possível»64. 

E, em finais de 2016, afirmou: 

«Não voltaremos atrás, mas temos de recuperar algo de essencial que já esquecíamos. 

Trata-se, fundamentalmente, da nossa natureza social, comunitária – numa palavra, 

“pessoal”. E é precisamente no triunfo do pessoal ou relacional sobre o individual que 

desenvolveremos a cultura do encontro»65. 

A coesão das sociedades, integração e antagonismo 

Durante a última década, vários biólogos e antropólogos estudaram a evolução da 

cooperação humana. Edward O. Wilson considera que «para se obter o relato da 

verdadeira história humana, [esta] tem de abranger tanto os aspetos biológicos quanto 

os culturais»66. 

Nessa perspetiva, existe um legado evolucionista que importa considerar: 

• Durante a pré-história humana ocorreu provavelmente «um conflito entre a seleção ao nível 

do indivíduo, competindo os indivíduos com outros indivíduos do mesmo grupo, por um 

lado, e a seleção ao nível de grupo, com competição entre grupos, pelo outro». 

 
61 Ibidem, pp 56-57. 

62 Ob. Cit. (22), p. 101. 

63 Ibidem, p. 103. 

64 CLEMENTE, Manuel (2009), 1810-1910-2010 Datas e Desafios. Lisboa: Assírio & Alvim, p. 118.  

65 Ob. Cit. (20), p. 63. 

66 WILSON, Edward O. (2016), O Sentido da Vida Humana. Lisboa: Clube do Autor, S.A., p. 30. 
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«No seio dos grupos, os indivíduos egoístas levam a melhor sobre os indivíduos altruístas, 

mas os grupos de indivíduos altruístas levam a melhor sobre os grupos de indivíduos 

egoístas»67. 

• A cooperação e o comportamento humanos contêm «simultaneamente elementos de 

egoísmo e de altruísmo. Todos estão interligados em causas e efeitos e tiveram origem na 

seleção de grupo». O verdadeiro altruísmo «aumenta a força e a competitividade dos grupos 

[…]. E para além dos instintos básicos do altruísmo, há algo […] transformador. É a honra 

[…] a reserva final do altruísmo […]»68, sucedendo o mesmo com o sentido de dignidade e 

com o heroísmo. 

Este autor salienta igualmente que «estudos adicionais sugerem (mas ainda não o 

provaram de forma conclusiva) que o nivelamento do diferencial de qualidade de vida é 

benéfico mesmo para as sociedades modernas mais avançadas»69. 

De outro ângulo de análise, Carlo Bordoni afirma que «as ideologias que constituíram o 

agente coesivo necessário à modernidade […] quando entram em colapso causam a perda 

de coesão social. Rompe-se o elo de confiança entre pessoas que compartilham os 

mesmos ideais, pelos quais lutam e se sacrificam […]. A solidariedade entre iguais é 

baseada nessa comunidade de propósitos e valores, e quando os ideais se extinguem, ela 

já não tem razão de ser»70. 

Em reforço desta ideia, parecem estar a emergir sinais de fragmentação em vários 

espaços e comunidades no mundo por motivos ideológicos, religiosos, étnicos, políticos, 

financeiros, económicos, sociais ou outros. 

Os processos de mudança variam de região para região e de país para país, seja na 

origem, significado e efeitos, seja nas reações que suscitam. Alguns dos fenómenos em 

causa são novos, outros são antigos. Alguns eram conhecidos, outros estavam latentes 

ou contidos; e outros ainda eram ignorados. 

Entre os fatores potencialmente desagregadores da coesão das sociedades encontram-se 

as questões relacionadas com a perda de confiança nas instituições políticas, o 

afastamento dos cidadãos dos tradicionais padrões de cultura cívica, a progressão da 

corrupção material e moral, o enfraquecimento da noção de contrato social, o declínio da 

classe média mais qualificada e as desigualdades em vários domínios e escalas (locais, 

nacionais, supranacionais e globais). 

 
67 Ibidem, p.35. 

68 WILSON, Edward O. (2012), A Conquista da Terra. Lisboa: Clube do Autor, S.A., pp. 258-261. 

69 Ibidem, p. 259. 

70 Ob. Cit. (22), p. 105. 
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É possível que algumas destas condicionantes «permaneçam durante bastante tempo 

para perturbar e danificar o consenso político e a eficácia das regulamentações»71. 

As transformações e o desenvolvimento tecnológico 

Afigura-se de interesse alinhar alguns elementos acerca do mundo da tecnologia e da 

nova “era digital”: 

• A Internet vai permitir, provavelmente em meados da próxima década, que a quase 

totalidade das pessoas à face da Terra estejam “online” e possam «possuir, desenvolver e 

disseminar conteúdos em tempo real sem ter de recorrer a intermediários»72, tanto «nas 

ciências como nas humanidades, […] à distância de um clique»73. 

• Afirma-se que «a Internet é a maior experiência histórica do âmbito da anarquia [e o] maior 

espaço sem lei no Mundo». Será «fonte de enormes benefícios», de «malefícios 

potencialmente terríveis e o seu impacto no cenário mundial ainda mal se alcança»74. 

• O «efeitos de escala desencadeados pelas plataformas tecnológicas», a par com «a 

interconectividade que a tecnologia da Internet promove, [vão confluir] numa nova era de 

globalização»75. 

• «Na era do Facebook, as nações estão a tornar-se unidades extraterritoriais com uma língua 

e uma cultura comuns»76. 

Para alguns autores, o avanço da tecnologia poderá ter um papel transformador e de força 

económica disruptiva, como parecem sugerir pelo menos sete tendências económicas que, 

segundo Martin Ford, são77: 

• A estagnação salarial; 

• Um mercado em baixa para a quota-parte do trabalho, e um mercado fulgurante para as 

empresas; 

• A queda da participação na força de trabalho; 

• A diminuição da geração de emprego, prolongamento das recuperações após o desemprego 

e subida do desemprego de longa duração; 

• A desigualdade crescente; 

• O [desempego e o] subemprego para os recém-licenciados; 

 
71 AAVV (2014), «Os Desafios da Economia - 12 prémios Nobel da Economia». [SPENCE, A. Michael].Lisboa: 

Clube do Autor, S.A., p.30. 

72 SCHMIDT, Eric e COHEN, Jared (2013), A Nova Era Digital. Reformulando o futuro das Pessoas, das 

Nações e da Economia. Alfragide: Publicações Dom Quixote, p. 14. 

73 WILSON, Edward O. (2013), Cartas a um Jovem Cientista. Lisboa: Clube de o Autor, S.A., p. 12. 

74 Ob. Cit. (72), pp. 13-14. 

75 Ibidem, pp. 20-21. 

76 BAUMAN, Zygmunt e DONSKIS, Leonidas (2016), Cegueira Moral. A Perda da Sensibilidade na 

Modernidade Líquida. Lisboa: Relógio D´Agua Editores, p. 74. 

77 FORD, Martin (2016), Robôs - A Ameaça de Um Futuro sem Emprego. Lisboa: Bertrand Editora, Lda., pp. 

60-89. 
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• A polarização [ocupacional] e os empregos a tempo parcial. 

Para além do avanço da tecnologia de informação, haverá outras razões que de forma 

primária podem ter contribuído para muitas das sete tendências económicas mencionadas 

e que o autor considera serem: 

• A globalização; 

• A financialização; 

• A política. 

Estas questões não são novas. Será interessante recordar um sermão que Luther King 

proferiu em 1968, sob o título “Permanecer acordado durante a Grande Revolução”: 

«Não pode desmentir-se que uma grande revolução está a ocorrer no mundo de hoje. 

Num certo sentido é uma tripla revolução: isto é, uma revolução tecnológica, com o impacte 

da automatização e da cibernética; depois há a revolução no armamento […]; e depois há 

uma revolução dos direitos humanos […]»78. 

«A expressão tripla revolução referia-se a um relatório elaborado em 1964 por uma 

Comissão constituída por proeminentes académicos, jornalistas e tecnólogos americanos. 

A carta de apresentação da Comissão avisava «que se algo semelhante às soluções 

propostas pelo [seu] relatório não fosse adotado, “o país [seria] lançado numa desordem 

económica e social sem precedentes”»79. 

Em síntese, retenham-se as seguintes ideias: 

• A nova era digital terá profundas «implicações para todos os componentes da sociedade, 

incluindo a política, a economia, os media, o mundo empresarial e as normas sociais». E o 

futuro estará «recheado de complexas questões globais relativas à cidadania, ao papel do 

Estado, à privacidade e à guerra, entre outras [...]»80. 

• A «civilização virtual e a civilização física influenciar-se-ão e conformar-se-ão 

reciprocamente, e o equilíbrio que consigam acabará por definir o nosso mundo»81. Em 

última instância, tudo vai depender da base da consciência humana. 

As repercussões do avanço da tecnologia para o combatente e para o combate armado 

serão abordados no capítulo III e no capítulo IV.  

A sociedade e as caraterísticas dos sistemas militares 

Ao longo da história, a evolução social contribuiu frequentemente para modificar a 

natureza da guerra e o modo como os sistemas militares são percecionados. 

 
78 Ibidem, p. 56. 

79 Ibidem, p. 57. 

80 Ob. Cit. (72), p. 21 e p. 22. 

81 Ibidem, p. 309. 



30 
 

As opiniões dividem-se acerca da realidade atual:  

• Alguns autores têm sugerido que «o Ocidente se tornou menos belicista, [ainda que essa 

ideia possa parecer irónica] face à sua superioridade nuclear, à capacidade das suas armas 

de destruição em massa e ao papel das suas indústrias no fornecimento de armamento ao 

resto do mundo»82. 

• Outros acrescentam que «um declínio da belicosidade, se é que este se verificou, poderia 

também dever-se à prevalência e à vitalidade de outras formas de agressão, considerando 

por exemplo o imperialismo económico e cultural como substituto da guerra». E, apesar da 

diversidade das práticas de guerra nos últimos anos, questiona-se a proporcionalidade entre 

os êxitos operacionais alcançados por forças ocidentais em determinados conflitos e a 

sofisticação dos meios materiais e humanos que empregaram83. 

• Porém, não é consensual a ideia de que exista um estilo ocidental de guerra, tanto mais 

que as sociedades ocidentais e os seus sistemas militares têm tido necessidade de se 

adaptar a novas situações e a novas práticas. 

Por exemplo, tiveram que se ajustar às consequências «de alternar entre o serviço militar 

obrigatório e o recrutamento voluntário, ou entre os conflitos convencionais e os de 

contrainsurreição», ou a outras formas de guerra84. 

• «Em muitos países do Ocidente os militares estão menos integrados na sociedade – tanto 

nos seus conceitos como nas suas estruturas -, em parte devido a um profissionalismo 

crescente e ao fim do serviço militar obrigatório. […]. Tem-se verificado também uma 

civilização, civilizanização ou um processo de transformação dos militares em civis»85. 

• De qualquer forma, «aceitar que o risco faz parte da guerra e estar disposto a enfrentá-lo 

são estados psicológicos condicionados culturalmente»86 e, portanto, ligados às convicções, 

crenças (e descrenças) prevalecentes em cada sociedade e em cada momento. 

• Apesar da relutância dos cidadãos das democracias ocidentais em relação ao envolvimento 

em conflitos militares, parecem estar a emergir impulsos de violência (física, verbal, virtual, 

etc.) e sinais de incivilidade e desrespeito que minam «a confiança e o tecido da sociedade 

civil»87 e a «ética quotidiana da vida social»88. Será de notar que essas expressões de 

violência, e até uma possível banalização da violência, não têm nada em comum com a 

violência organizada associada ao conceito moderno de guerra e ao emprego da força 

armada para a obtenção de fins determinados pela política89. 

 
82 BLACK, Jeremy (2013), Guerra – Uma Breve História. Alfragide: Publicações Dom Quixote, p. 27. 

83 Ibidem, p. 28 e p. 16. 

84 Ibidem, p. 217. 

85 Ibidem, p. 27. 

86 Ibidem, p. 28. 

87 KELTNER, Darcher (2016), O Paradoxo do Poder. Lisboa: Círculo de Leitores, p. 147. 

88 Ibidem, p. 180. 

89 BARRENTO, António (2010), Da Estratégia. Parede: Tribuna da História, pp. 80-85. 
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Esta violência organizada, ou administração organizada da violência armada, tem um 

planeamento, uma direção e um controlo, mesmo quando ascende aos extremos. 

Sem ignorar que no contexto da biologia moderna se debate se «a nossa natureza 

sanguinária […] está enraizada porque o grupo contra o grupo foi a força motora que nos 

fez como somos»90, importa salientar que, em qualquer caso, a profissão militar exige 

padrões de conduta extremamente exigentes. São esses princípios e padrões castrenses 

que inspiram os atos de altruísmo e o respeito pela vida humana entre os militares. 

Nessa perspetiva, pode acrescentar-se que, desejavelmente, as forças armadas serão 

uma instituição altruísta e constituída por pessoas altruístas. 

Perpassa em tudo isto a ideia de que as forças militares nos países democráticos são 

modeladas pelas sociedades em que se inserem. Daí a importância de as forças armadas 

pertencerem a um povo que sabe “quem é”, “de onde vem”, “para onde vai” e “o que 

quer”.  

Estas questões serão retomadas mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 Ob. Cit. (68), p. 71. 
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II. A SOCIEDADE PORTUGUESA 

_________________________________ 

Impõe-se um breve olhar sobre a sociedade portuguesa que passa por profundas 

transformações culturais, económicas e sociais, com reflexos nos comportamentos 

individuais e coletivos. 

As forças morais 

Neste âmbito saliente-se: 

• A atitude estratégica a adotar por um Estado depende do conjunto de forças morais que 

pode utilizar91 e da consideração de fatores humanos, históricos, económicos, sócio-

culturais e militares92. 

• «Uma sociedade firme nas suas convicções e coesa […] está em melhores condições para 

conceber e levar a cabo os seus desígnios estratégicos […]»93.  

A consciência histórica  

O processo de construção do Estado e da Nação em Portugal tem uma origem «precoce»: 

No século XIX, quando parte das nações europeias debatiam o seu futuro, «Portugal contava 

com mais de cinco séculos de independência, estabilidade do território e das respetivas 

fronteiras, um Estado de há muito organizado em sociedade […], uma língua normalizada e 

uma religião dominante cujo efeito de estruturação dos valores e das práticas sociais não 

deverá ser ignorada»94. 

A ideia de uma «pátria precoce» é partilhada por vários autores95: 

• «Portugal, pátria independente quatro séculos antes de se inventar o termo “Estado” e o 

conceito de “soberania”, mais do que uma vez inovou e esqueceu em matéria política». 

 
91 Ob. Cit. (8), p. 241. 

92  Ibidem, pp. 254-281. 

93 Ob. Cit. (13), p. 285. 

94 JUSTINO, David (2016), Fontismo: Liberalismo numa Sociedade Liberal. Alfragide: Publicações Dom 

Quixote, p. 272.  

95 MACEDO, Jorge Braga de, MALTEZ, José Adelino, HENRIQUES, Mendo Castro (1999), Bem Comum dos 

Portugueses. Vega Lda., pp. 22-24 e p. 38. 
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E sempre superou, desde os atos de fundação, os «riscos de isolamento e marginalização 

que envolvem o argumento português». 

• «As precocidades evidentes do país estão na base em mitificações opostas – patrioteiras ou 

decadentes. […]. É que a força ideológica destas posições extremas esconde a justeza do 

meio-termo que ambas supõem: que existe uma ligação entre a liberdade dos cidadãos e 

as pertenças da nação-Estado; que a independência nacional assenta na consciência disso 

mesmo». 

Ao longo do processo de construção da consciência nacional foram consolidados, 

redefinidos e abandonados ideais de épocas anteriores e, simultaneamente, foram 

incorporadas novas maneiras de pensar e sentir que se conjugam e modulam com as mais 

antigas. 

Recorde-se, neste particular, a perspetiva de oito pensadores acerca das «razões 

históricas de ser» dos portugueses nos séculos XIX e XX, construída com base nas 

seguintes questões que Pedro Calafate adianta96: 

• Como emergiu a consciência de que há fatores que nos aproximam e que nos 

responsabilizam como povo? 

• Como se foi verificando a crescente concentração centrípeta de vontades em torno de um 

viver em comum e de objetivos que o justificam? 

• Como nos pensámos ao longo do tempo perante os desafios superados ou inalcançados? 

• Que forças e fraquezas fomos consciencializando? 

• Como fomos perspetivando a nossa condição perante os demais povos e nações? 

• Como fomos emergindo de crises morais e políticas pela energia dos que a tal se 

propuseram? 

• Quais os contornos mais ou menos nítidos do que consideramos ser, em cada momento, a 

nossa fisionomia espiritual ou a “atmosfera do nosso modo de agir”? 

A partir destas perguntas, oito autores97 elaboraram cinco perfis de Portugal no século 

XIX e três perfis no século XX, designadamente: 

• A analítica natural da história (Alexandre Herculano); 

• Os erros de via da história pátria (Antero de Quental); 

• Os ciclos históricos e a decadência natural (Oliveira Martins); 

• A quebra fraudulenta da nação (Guerra Junqueiro); 

• Portugal perante o desmoronamento da Europa. Da “Europa culta” de Antero à Europa 

herdeira de Vestefália (João Andrade Corvo); 

• A nossa “lusitanidade íntima” (Fernando Pessoa); 

• Portugal sob o signo do idealismo racionalista e crítico (António Sérgio); 

• Portugal, a Europa e o Atlântico (Jorge Borges de Macedo). 

 
96 CALAFATE, Pedro (2016), Portugal, um Perfil Histórico. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, pp. 

7-8. 

97 Ibidem, pp. 73-107. 
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A identidade nacional  

O sentimento de identidade nacional é «um poderoso fator de integração social e reforça 

particularmente as atitudes positivas perante a instituição castrense», mais não seja 

porque as Forças Armadas «continuam a ter uma base nacional»98. 

No que se refere aos «dualismos múltiplos e identidade nacional», David Justino afirma99: 

• A questão central do «processo de construção social da identidade é o da mobilização, 

melhor dizendo, da dificuldade estrutural de […] desencadear processos de adesão 

emocional suscetíveis de sustentar movimentos sociais orientados por esses valores». 

• O processo de construção da identidade «foi sempre matizado pelo reconhecimento, sem 

evidente exacerbação, dos diferentes dualismos sociais e culturais que marcam de forma 

recorrente o debate em torno da Nação». 

• Nessa análise, vários autores foram «confrontados com o desafio de entenderem um país 

que se mantinha unido nas suas fronteiras desde a Idade Média, mas, ao mesmo tempo, 

revelando uma diversidade económica, social e cultural que os questionava». E de uma 

forma geral constataram que «as diferenças não se cingiam à diversidade física do território, 

aos estilos de vida e formas de apropriação de recursos, elas atingiam o caráter das 

populações». 

• Neste contexto as representações da identidade nacional foram sempre muito associadas à 

«necessidade do Estado organizar a sociedade no seu território natural, fazendo esbater os 

dualismos múltiplos que estruturam a nossa existência coletiva». A intervenção do Estado 

justificar-se porque «a nação não é suficientemente forte e coesa para o fazer». 

Por outro lado, José Manuel Sobral analisou as caraterísticas da identidade nacional como 

parte de um complexo de identidades sociais, familiares, locais, regionais, de género e 

políticas. De entre elas, destacou as seguintes100: 

• A partilha de um nome – Portugal – e de um território; 

• Um coletivo que se identifica por um nome – portugueses – e que abrange os que 

emigraram; 

• A perceção de que existe uma continuidade entre o passado e o presente, isto é, uma 

história; 

• A interpretação dessa história (que não é consensual, traduzindo fraturas doutrinárias e 

políticas); 

• Certos estereótipos generalizados e nomeadamente os de caráter estigmatizante. 

 
98 MATOS, Luís Salgado de e BACALHAU, Mário (2001), As Forças Armadas em Tempo de Mudança. Uma 

sondagem à opinião pública nas vésperas do século XXI. Lisboa: Edições Cosmos, Instituto de Defesa Nacional, 

pp. 23-24. 

99 Ob. Cit. (94), pp. 267-273. 

100 SOBRAL, José (2012), Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional. Lisboa: Fundação Francisco Manuel 

dos Santos, pp. 80-99. 
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Com base nos inquéritos International Social Survey Programme (ISSP) Identidade 

Nacional (2003) e European Values Study (EVS), de 2008, o autor analisou as respostas 

a duas perguntas101: 

• O que é ser-se verdadeiramente português? 

• Quais são as fontes de orgulho de ser português?  

Relativamente à primeira questão, os inquiridos consideraram que é preciso: 

• Sentir-se português no sentido de um condensado de experiências de pertença assentes na 

relação com a terra natal.  

• Falar a língua, ter a cidadania e respeitar as leis, nascer e viver no país, ter antepassados 

nacionais e ser cristão e católico. 

No que toca à segunda questão, a maioria dos portugueses relevou que tem orgulho no 

seu país, mas as respostas acerca das fontes desse orgulho mostraram uma grande 

polarização: 

• O maior motivo de orgulho reside na história, no desporto, na arte e na literatura;  

• Existe algum orgulho na tecnologia e ciência, e nas Forças Armadas; 

• Subsiste pouco motivo de orgulho na influência de Portugal no mundo, na sua democracia, 

no modo como são tratados os cidadãos, na economia e na sua segurança social. 

Em retrospetiva, é interessante recordar uma sondagem à opinião pública, realizada em 

1999, que procurou medir o sentimento de identidade nacional com base na intensidade 

do orgulho de ser português. Apesar da elevada nota atribuída ao orgulho de ser 

português, registaram-se diferenças muito significativas nos vários segmentos de opinião, 

em algumas das seguintes variáveis: 

”Lugar de classe”, regiões, graus de ensino, qualidade da informação sobre as Forças 

Armadas, habitat, ter feito o serviço militar, atividade económica, contacto com os meios 

de comunicação social, idade, sexo, instrução e exposição aos meios da comunicação 

social102. 

Uma outra linha de inquéritos, realizados entre 1991 e 1994, sobre temas de segurança 

e defesa nacional, já tinha revelado «fortes assimetrias no que respeita à localização 

regional dos inquiridos, ao seu nível social e cultural e ao género e idade – de tal modo 

que as prioridades são alteradas segundo estas variáveis»103.  

 
101 Ibidem, pp. 85-90. 

102 Ob. Cit. (98), pp. 24-27. 

103 CARRILHO, Maria (1995), Defesa e Segurança na Opinião Pública Portuguesa. Lisboa: Instituto de Defesa 

Nacional, p. 25. 
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Para concluir esta epígrafe, poder-se-á dizer que a identidade nacional está longe de 

desaparecer, mas que se encontra em rápida evolução (num contexto marcado pelos 

processos de globalização e de construção da União Europeia e pelos efeitos da circulação 

de pessoas, de bens e capitais, de informação, etc.). 

De facto, a profundidade e rapidez das mudanças estão bem patentes na observação de 

Eduardo Lourenço: 

Nestas duas décadas não mudámos apenas de estatuto histórico-político, de civilização e de 

ritos sociais […]. Mudámos, literalmente falando, e sem quase darmos conta disso, de 

mundo104. 

A unidade nacional 

Partilhar uma identidade não implica estar sempre de acordo. Na verdade, só em 

momentos absolutamente excecionais a sociedade portuguesa pareceu encontrar-se em 

uníssono. 

Nos dias de hoje continuam a surgir «teses e antíteses» sobre Portugal e novos 

«pressupostos para discutir o país e a sua crise». O primeiro desses pressupostos será o 

da unidade nacional, que suscita a Carlos Leone as seguintes considerações105: 

• A unidade portuguesa «é visivelmente incerta, multiplicando-se na narrativa as oposições 

internas […]». 

• [Pese embora estas divisões serem] «frequentes em todas as sociedades […] o que torna 

específico o caso português […] é a divisão que […] se estabelece entre as “elites“ e a 

maioria da população. Uma divisão da própria sociedade em duas (pelo menos). […] Ora se 

há divisão interna funda e grave, e para mais duradoura, há duas sociedades com pouca 

comunicação entre si». 

• «Desde há cerca de um século que ensaístas como António Sérgio e cientistas sociais como 

Hermínio Martins […] têm descrito este estado de coisas como uma “sociedade dual” ou 

“dualista”. Isto é, uma sociedade que, formalmente unificada, persiste no entanto tão 

dividida que para a compreender é preciso perceber essa divisão […]». 

O autor conclui que «ninguém nega que estas dualidades se transformem com o tempo e 

com a ação deliberada para as alterar, mas o que conta é a sua persistência. Essa 

persistência […] permite, estimula, a prevalência de crises, internas e externas, 

alternadas ou acopladas»106. 

 
104 LOURENÇO, Eduardo (2000), O Labirinto da Saudade. Lisboa: Gradiva-Publicações, Lda., p. 12. 

105  LEONE, Carlos (2016), Crise e Crises em Portugal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, pp. 

78-79. 

106 Ibidem, pp. 79-80. 
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Os portugueses e a Europa 

Em 12 de junho de 1985, realizou-se a cerimónia solene de assinatura do Tratado de 

Adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, depois de oito anos de 

negociações: 

• «Pela primeira vez na Época Contemporânea, Portugal não tinha um “Ultramar” noutro 

continente; […] Durante anos, o grande problema em Portugal tinha sido o de romper com 

o passado; ao entrar num novo século, o problema parecia ser o de, tendo rompido com o 

passado, encontrar uma forma viável e satisfatória de viver de outra maneira»107. 

• «Portugal teve de reencontrar-se num espaço de origem de que, durante muitos séculos, 

extravasara, não só física como mentalmente. Problema que continua em resolução, 

aliás»108. 

Numa breve retrospetiva, salientem-se duas fases do processo de integração europeia de 

Portugal: 

• «Quando Portugal aderiu à Comunidade Europeia, o conflito Este-Oeste vigorava e a Europa 

estava dividida, à semelhança da Alemanha»109. Isso permitiu que a Europa Ocidental desse 

o seu melhor para salvaguardar o espaço de liberdade, direitos humanos, democracia 

pluralista e o modelo social em vigor110. 

• Decorridas algumas décadas, a situação modificou-se. «A União Europeia […] abriu-se a 

novas clivagens, entre o Norte e o Sul, entre países credores e países devedores. Ainda não 

[se] reencontrou [e] agora está cativa da resolução da crise da zona euro […]»111. 

A crise portuguesa (e europeia) e as medidas de austeridade que a acompanharam 

«alteraram a face económica, social e até demográfica do país»112, bem como o «estado 

de espírito […] de milhões de portugueses»113. 

Não caberá aqui tentar avaliar o sentimento europeu dos portugueses, mas é importante 

ter em consideração a sua identificação com o País e com a Europa114.Com base nos 

inquéritos conduzidos pelo ISSP e pelo EVS (antes da crise que afetou a União Europeia), 

José Manuel Sobral observa: 

 
107 RAMOS, Rui (Coordenador) (2015), História de Portugal. Lisboa: A Esfera dos Livros, p.747. 

108 Ob. Cit. (27), p. 39. 

109 Ob. Cit. (44), p. 148. 

110 Ibidem, pp. 143-144. 

111 Ibidem, p. 144. 

112 MARQUES, Viriato Soromenho (2014), Portugal na Queda da Europa. Lisboa: Círculo de Leitores, p.68. 

113 Ibidem, p. 13. 

114 Ob. Cit. (21), p. 95. 
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A adesão portuguesa à União é aprovada pela maioria da população, mas as pessoas 

continuam a identificar-se muito mais com o país de origem do que com a Europa115. 

Numa apreciação da Europa “a partir das instituições”, José Medeiros Ferreira comentou 

em 2013: 

• A “governação económica” da UE, como se está a desenhar […] é de inspiração centralista 

e burocrática e não terá uma grande utilidade como fator de maior união entre os Estados 

e os cidadãos […]»116. 

• O maior perigo que espreita a República Portuguesa é mesmo o da alienação da sua vontade 

de participar ativamente na política internacional […]»117.  

Viriato Soromenho-Marques considera que «o futuro desfecho desta crise, dependerá 

daquilo que julgamos saber sobre ela [e] daquilo que poderemos fazer intervindo nos 

acontecimentos»118. 

António Barreto, por seu turno, considera que hoje «estamos em momento de viragem 

global. Os europeus vão ser chamados a encontrar soluções para vários problemas ao 

mesmo tempo, quer isto dizer, serão chamados a definir uma nova União e uma nova 

Europa. Una ou diversa, rígida ou flexível, sob liderança única ou plural, liberal ou 

intervencionista, com ou sem forte carácter social: mas será com certeza uma nova 

União»119. 

No que respeita às perspetivas de mudança na área da segurança e defesa, Félix Ribeiro 

admite que poderá vir a ser exigida uma maior contribuição portuguesa, caso venha a 

verificar-se uma maior assunção de responsabilidades próprias pelos aliados europeus dos 

Estados Unidos120. 

Portugal e a Europa numa perspetiva comparativa 

É interessante avaliar como é que Portugal se situa em relação aos outros países da União 

Europeia e, num olhar inverso, como é que estes veem Portugal. 

Recorrendo a um estudo comparativo de Portugal com os outros 26 países da União 

Europeia (UE 27) podem identificar-se as áreas em que o país está melhor ou pior do que 

 
115 Ob. Cit. (100), pp. 89-90. 

116 Ob. Cit. (44), p. 141. 

117 Ibidem, p. 154. 

118 Ob. Cit. (112), p. 14. 

119 BARRETO. António (2017), «A Europa na encruzilhada: o próximo capítulo». Lisboa: Conferência realizada 

na Sociedade de Geografia, em 18 de Abril, p. 10. 

120 RIBEIRO, José Manuel Félix (2014), A Economia de uma Nação Rebelde. Lisboa: Guerra e Paz, Editores, 

S.A., pp. 158-160. 
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a média europeia, numa escala comum no que se refere a: população e território; famílias 

e modos de vida; economia, rendimentos e trabalho; estado social121. 

Sem voltar a questões que já foram referidas atrás e ao muito que há a fazer, importará 

no entanto salientar que Portugal não é um país insignificante, nem quanto a população, 

nem território. 

Considerando «a Zona Económica Exclusiva […] e as águas territoriais, a extensão de 

Portugal passa a equivaler a 1,73 milhões de quilómetros quadrados. Sobe assim para 

terceiro lugar entre as nações da UE27, a seguir à França e ao Reino Unido. Por este critério 

é, aliás, o 11º mais extenso território do mundo»122. 

Os portugueses e o Mundo 

Os estudos de opinião Transatlantic Trends (realizados a partir de 2003 pelo German 

Marshall Fund of the United States, com a participação da Fundação Luso-Americana para 

o Desenvolvimento) ajudam a compreender a forma como os portugueses olham para o 

mundo123. 

Numa breve síntese, refiram-se alguns dados apurados nesses inquéritos: 

• Em 1992, os portugueses inquiridos consideraram que os deveres mais importantes das 

suas vidas eram124: 

o Trabalhar; 

o Conservar o meio ambiente; 

o Participar nas instituições democráticas e defender a pátria. 

• Em 1995, quando inquiridos sobre os objetivos mais importantes no governo do país, a 

defesa do meio ambiente sobrepunha-se à defesa da democracia, ao território, à língua e à 

cultura125. 

• Em 2005, as questões prioritárias para os portugueses eram126: 

o As internas (como a saúde e a educação) com 49% das preferências; 

o A política económica com 30%; 

o A política externa de segurança com 5%. 

 
121 ROSA, Maria João Valente e CHITAS, Paulo (2013), Portugal e a Europa: os Números. Lisboa: Fundação 

Francisco Manuel dos Santos, passim. 

122 Ibidem, p. 15. 

123 VAZ-PINTO, Raquel (2014), Os Portugueses e o Mundo. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

pp. 13-36. 

124 Ibidem, p. 24. 

125 Ibidem, pp. 24-25. 

126 Ibidem, p. 23. 
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• Em 2010, consideraram que as prioridades das lideranças políticas deveriam ser127: 

o As questões económicas; 

o As matérias ambientais; 

o O combate ao terrorismo internacional. 

• No que toca à opção entre uma postura mais ativa ou mais isolacionista por parte do país128: 

o Em 2005, 84% dos inquiridos considerou que era melhor para o futuro de Portugal 

participar ativamente no mundo; 

o Em 2003, 2004 e 2005, mais de dois terços dos inquiridos manifestou uma opinião 

muito favorável acerca da ONU. 

• Num inquérito europeu sobre as ameaças à segurança nacional129, os inquiridos 

indicaram130: 

o A crise económica; 

o A competição pelos recursos naturais; 

o As alterações climáticas.  

• Em 2004, quando questionados sobre a utilização da força militar, 85% dos inquiridos 

colocou em primeiro lugar a assistência humanitária a vítimas de guerra. Esta preferência 

foi reforçada em 2007 quando foram colocados casos concretos que implicavam o envio de 

tropas portuguesas131. 

• Nos inquéritos realizados desde 2004, tem sido constante a resposta de que o poder 

económico é mais importante nos assuntos mundiais do que o poder militar132. 

• Em 2011, 65% dos portugueses inquiridos afirmaram que seguiam com atenção as notícias 

sobre política internacional133. 

• Em 2013, manifestou-se uma perceção de vulnerabilidade e fragilidade económica 

profundas. Nesse ano, 90% dos inquiridos responderam que tinham sido afetados pela 

recessão económica e 92% consideraram que o sistema económico beneficiava apenas 

alguns134. 

• No que respeita aos imigrantes, os portugueses estão preocupados com a imigração ilegal, 

mas não com a legal. No que se refere à emigração, 88% dos inquiridos mostraram-se 

preocupados com a saída de nacionais para o estrangeiro135.  

 
127 Ibidem, p. 25. 

128 Ibidem, p. 24. e p. 28. 

129 Ibidem, p. 26. [Cf. European Council on Foreign Relations (ECFR)] 

130 Ibidem, p. 26. 

131 Ibidem, pp. 31-32. 

132 Ibidem, p. 34. 

133 Ibidem, p. 21. 

134 Ibidem, pp. 34-35. 

135 Ibidem, p. 36. 
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Um inquérito às elites de vinte e sete países europeus pretendeu avaliar, entre outras 

questões, a capacidade das suas forças armadas para intervirem em quatro tipos de 

operações de complexidade militar crescente, designadamente136:  

• Operações de manutenção de paz; 

• Projetar poder a grandes distâncias para além de “peacekeeping”; 

• Combater com intensidade elevada, em complemento do “peacekeeping”; 

• Permanecer em teatros de operações durante longos períodos. 

Os portugueses inquiridos apenas responderam afirmativamente à primeira questão. 

Num balanço geral, parece poder concluir-se que as questões da Defesa Nacional e das 

Forças Armadas suscitam um interesse moderado por parte dos portugueses, 

aparentemente por existir uma baixa perceção de ameaças exteriores.  

A mentalidade portuguesa 

Não cabe aqui aprofundar o tema da ”mentalidade portuguesa”, que tem sido 

extensamente tratado por vários autores. Mas importa salientar a influência que a 

mentalidade exerce na forma de sentir e agir dos portugueses, a nível individual e coletivo. 

Eduardo Lourenço fala de uma mentalidade nacional que «num dado momento, […] 

constitui um todo, instável e articulado segundo clivagens que correspondem à situação 

das classes que o compõem […]»137. E acrescenta: 

«Nenhum povo, e mais a mais um povo de tantos séculos de vida comum e tão prodigioso 

destino, pode viver sem uma imagem ideal de si mesmo, [mas nós] temos vivido sobretudo 

em função de uma imagem irrealista, o que não é a mesma coisa»138.  

A raiz «da relação irrealista que mantemos connosco mesmos» encontra-se na «conjunção 

de um complexo de inferioridade e superioridade». «Segundo as contingências da situação 

internacional ou mundial, aparece ao de cima um ou outro complexo, mas com mais 

constância os dois ao mesmo tempo, […]»139. 

José Gil afirma: 

«É difícil falar de ”mentalidades”, que são afinal forças sedimentadas no campo social e nos 

comportamentos […]». [Mais,] não se procurou caraterizar o ethos português, a 

“portugalidade”, mas quando se pode descrever tal traço persistente no comportamento de 

um povo […], é porque as “mentalidades” não foram ainda recobertas e substituídas por 

comportamentos cívicos, jurídicos, políticos interiorizados […]. Então as “mentalidades” […] 

equivalem a regras sociais e institucionais e devem ser tratadas como tais, e não como 

características da “psicologia dos povos”»140. 

 
136 Ibidem, p.30. 

137 Ob. Cit. (104), p. 128. 

138 Ibidem, p. 51. 

139 Ibidem, p. 25. 

140 GIL, José (2007), Portugal, Hoje: O Medo de Existir. Lisboa: Relógio D´Água Editores, p.127. 
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SEGUNDA PARTE: OS CONFLITOS E AS GUERRAS 

 

 

 

 

III. OS COMBATENTES DO SÉCULO XXI 

___________________________________________ 

Soldados e guerreiros 

Nos conflitos da atualidade, os militares das forças armadas regulares poderão ter de 

combater outros militares, bem como inimigos ou adversários com características muito 

diversas. Neste caso, o confronto entre os soldados antigos e os guerreiros modernos141 

assume aspetos consideravelmente novos: 

- «Os inimigos que [os soldados] terão provavelmente de defrontar … não serão soldados, 

com a disciplina e o profissionalismo que essa palavra implica no Ocidente, mas 

“guerreiros” – primitivos e erráticos com lealdades que mudam, acostumados à 

violência, sem qualquer interesse pela ordem civil». 

- «Houve sempre guerreiros, […] mas o colapso dos impérios da Guerra Fria e a desordem 

que isso gerou – juntamente com o avanço da tecnologia e da urbanização de baixa 

qualidade – provocaram o fracasso das famílias e a retoma dos cultos e dos laços de 

sangue […]. 

- O resultado disso é o nascimento de uma classe de guerreiros mais cruel do que nunca 

e melhor armada».  

Este capítulo centra-se no comportamento dos militares regulares.  

Os comportamentos no campo de batalha 

Samuel Huntington carateriza a atitude militar relativamente à guerra do seguinte modo:  

«Raramente favorece a guerra; defenderá sempre que o perigo de guerra exige o aumento 

do armamento; raramente dirá que o aumento do armamento torna a guerra praticável ou 

desejável»142. 

De qualquer modo, a guerra exige sempre que os militares sejam persuadidos «a 

combater, matar e enfrentar o risco de morte, [o que envolve] a conjugação de 

 
141 KAPLAN, Robert D. (2002), Política guerreira. Mem Martins: Publicações Europa-América, p. 131. 

142 HUNTINGTON, Samuel (1972), The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil-Military Relations. 

Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, p.69.  



44 
 

caraterísticas antropológicas e psicológicas de longo prazo com situações sociais e 

culturais mais específicas»143. 

Na verdade, os soldados em combate não se comportam de forma estereotipada. Os 

motivos que levam os militares a cumprir o seu dever no campo de batalha têm variado 

muito com o tempo histórico e as “circunstâncias”. Hoje em dia são geralmente aceites 

as seguintes razões: 

• «O comportamento do soldado no campo de batalha é o resultado duma complexa interação 

entre a motivação e o contexto. Tradicionalmente, oscila entre a coragem e o medo, entre 

a luta e a fuga [e o] mais natural é que cumpra as suas tarefas dentro dos limites duma 

estreita faixa de opções […] e se deixe guiar por um objetivo pessoal muito pragmático: a 

sobrevivência»144. 

• «A maior parte dos soldados luta, pelo mais elementar dos motivos: porque foi chamada a 

fazê-lo [e] por norma sem grande entusiasmo e porque se encontra na linha de fogo, onde 

não abundam as alternativas e onde as penalizações - pessoais, sociais e disciplinares - 

para quem se recusa a combater são desproporcionadamente penosas em relação ao risco 

que correm se combaterem»145. 

• «[ Apesar da] motivação para combater [poder] ser considerada um continuum, com 

soldados dedicados e agressivos numa ponta e potenciais desertores na outra, e cabendo à 

maioria o espaço intermédio, não existe um único motivo que se revele de igual importância 

para todos os grupos em idênticos períodos de tempo»146. 

Segundo a moderna sociologia militar, a vontade de sobreviver é uma das mais 

importantes motivações do combatente: 

De notar que «até há poucos anos, considerava-se que [os principais fatores que 

impulsionavam o soldado à luta e ao heroísmo] eram o espírito de missão, o patriotismo e 

a honra militar, em conjunto com certos fatores estruturais como o treino e a disciplina. 

[Hoje em dia], a noção de que, a dez mil quilómetros de distância, se pode levar alguém a 

combater pela honra da pátria ou por valores civilizacionais, é uma utopia.  

[Mas, mesmo nesse contexto,] quando a luta for o único meio disponível para garantir a 

sobrevivência pessoal, o soldado não hesitará em recorrer a ela»147. 

Existem muitos outros fatores que, por si ou combinados, influenciam a forma como os 

soldados se comportam em combate. Da obra de Mira Vaz parece possível retirar os 

seguintes148: 

 
143 Ob. Cit. (82), p. 18. 

144 Ob. Cit. (13), p. 260. 

145 Ibidem, p. 260. 

146 Ibidem, pp. 260-261. 

147 Ibidem, p. 261. 

148 Ibidem, pp. 261-275. 
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• O amor à terra-mãe, a ideologia, o patriotismo, o sentimento de honra, a noção de 

cidadania, o enquadramento cultural, a natureza dos valores morais, a concordância com 

os valores e os comportamentos da sociedade a que pertencem. 

• A confiança na liderança, no comando, no armamento e no treino, em conjugação com a 

disciplina. 

• O altruísmo e a união em torno de uma causa comum, da fidelidade ao grupo primário, da 

força da camaradagem, em suma do espírito de corpo. (Em certas forças de elite, os 

sentimentos de coesão e solidariedade explicam taxas de heroísmo superiores às das 

unidades normais).  

• A expetativa de algum grau de reconhecimento, uma vez que as retribuições materiais 

nunca poderão pagar os riscos inerentes à guerra. E no que se refere às retribuições 

simbólicas, as condecorações não deverão ser atribuídas de forma arbitrária ou caprichosa, 

ou para premiar comportamentos médios ou abaixo da média, sob pena de se minar o 

espírito de corpo. 

De salientar ainda a preocupação dos militares com a situação dos familiares. Refira-se, 

por exemplo, que os médicos israelitas «aconselham os altos responsáveis militares e 

civis a tudo fazer no sentido de manter os soldados convencidos do bem-estar dos seus 

familiares»149. 

As questões em apreço serão retomadas com maior detalhe no capítulo XIII. 

Apesar de estas considerações se aplicarem a “profissionais” e a “profissionalizados”, 

poderão existir atitudes diferentes por parte de uns e de outros, pelas seguintes razões150: 

• O militar em regime de voluntariado e contrato (RV/RC) não é um verdadeiro profissional; 

• A competência funcional de um militar (de qualquer regime) para o combate só pode ser 

plenamente verificada em tempo de guerra; 

• Embora se espere que «o militar RV/RC, quando chamado a combater, o faça com sentido 

de missão» é preciso ter consciência de que se alteraram os valores que podem levar um 

cidadão a arriscar a vida. 

Os inquéritos à opinião pública atrás referidos parecem sugerir esta hipótese. 

A continuidade e a mudança  

O futuro tem sido abordado segundo várias perspetivas. Ainda segundo Mira Vaz151: 

• «Alguns sociólogos [defendem que] as alterações introduzidas na organização, na estrutura 

e nas missões, fazem com que as Forças Armadas do início do século XXI sejam tão 

diferentes, no formato e nas funções, das suas predecessoras, que se lhes pode chamar, 

com justiça, pós-modernas». 

 
149 Ibidem, p. 271. 

150 Ibidem, pp. 34-35. 

151 Ibidem, p. 132. 
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• «Mas outros […] afirmam que as Forças Armadas, apesar de todas as mudanças por que 

passaram, nunca ultrapassaram os limites da modernidade; o contexto em que elas operam 

é que pode considerar-se pós-moderno». 

Segundo outro plano de análise: 

• Alguns especialistas admitem que «uma das consequências inevitáveis da “civilinização” é 

[a] propensão para alterar a cultura militar num sentido mais materialista»152. 

• Outros salientam que no quadro da “civilinização” a «orientação ocupacional dos 

profissionais militares tem sido modelada segundo critérios que só são válidos em tempo 

de paz», (sendo certo que a guerra e os riscos inerentes jamais poderão ser pagos com 

retribuições materiais)153. 

• E outros afirmam ainda que a tecnologia está a modificar a «identidade do combatente»154, 

num sentido radicalmente novo. 

Em síntese: 

• «[A figura do] combatente tradicional está claramente posta em causa pelas mudanças 

sociais operadas em muitas áreas funcionais – estratégia, política, recursos, organização e 

tecnologia»155. 

• A isto acresce que se «a natureza da guerra [se transforma], também deve transformar-

se o profissionalismo militar»156. 

• É inegável que «no espaço euro-atlântico assiste-se hoje, sem margens para dúvidas, a 

uma reavaliação do profissional militar»157. 

E certamente continuarão a surgir novos fatores e tendências que vão influenciar o 

arquétipo do “militar do século XXI”, no que se refere a requisitos de formação, padrões 

de desempenho, áreas de atuação, etc. 

Com esse tema de fundo, pode-se perguntar: 

• «Se e quando, num futuro por ora imprevisível, eclodir uma guerra a sério, será que os 

cidadãos-soldados […] se mostrarão à altura das necessidades? Ou estarão as sociedades 

atuais a produzir um militar “pós-moderno”, apto a enfrentar unicamente os militares “pós-

modernos” das outras democracias?»158. 

 
152 Ibidem, p. 129. 

153 Ibidem, p. 252. 

154 SINGER, Peter W. (2010), Wired for War. The Robotics Revolution and Conflict in the Twenty-first Century. 

New York: Penguin Group, p. 10. 

155 Ob. Cit. (13), p. 129. 

156 Ibidem, p. 123. 

157 Ibidem, p. 129. 

158 Ibidem, p. 131. 
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• Ou será que «quando se der uma escalada do conflito para o combate armado, os futuros 

intervenientes descobrirão que o cenário da guerra não se parecerá nada com o de 

antigamente»159. E, nesse caso, será que emergirá um novo arquétipo do combatente? 

Embora estas interrogações estejam ligadas entre si e sejam pertinentes, deixar-se-ão de 

parte as primeiras por suscitarem controvérsia que não cabe aqui dirimir. Porém, a última 

questão justifica reflexão e um olhar para além do presente.  

Numa primeira aproximação, poder-se-á afirmar que a «automatização da guerra 

moderna através dos progressos na robótica, na inteligência artificial e nos veículos […] 

não tripulados [já é uma realidade e] constitui a mais significativa viragem no combate 

humano desde a invenção da espingarda»160 . 

A caminho de um novo paradigma 

As pessoas tendem a pensar na transformação da tecnologia e da guerra como um 

processo linear. Porém, as mudanças são por vezes tão profundas e rápidas que 

«[obrigam] a reescrever as regras, mudam os intervenientes e alteram as organizações, 

as estratégias e as táticas». Em síntese, mudam o paradigma. No domínio militar, as 

mudanças de paradigma têm sido designadas como «revolution in military affairs 

(RMA)»161 . 

Muitos autores têm tentado avaliar as tendências de evolução da tecnologia na área militar 

e prever as consequências. Falaremos em seguida de algumas. 

Numa obra recente, Peter Singer aborda a hipótese de vir a ocorrer uma “singularidade”, 

ou seja, «um estado em que as coisas se tornam tão radicalmente diferentes que há uma 

falência das regras antigas e passamos a saber virtualmente nada»162: 

• Vernon Vinge foi o primeiro autor a relacionar a ideia de “singularidade” com a tecnologia 

dos computadores. Ray Kurzweil e outros prosseguiram nessa linha.  

• Robert Finkelstein considera que as soluções necessárias para levar os robôs (militares) ao 

próximo patamar e para além dele não requerem novas descobertas, mas apenas 

financiamento e empenho nas tecnologias já conhecidas. 

• Robert Epstein admite que os sistemas militares podem contribuir para “a Singularidade” 

não apenas como financiadores, mas também como integradores de uma multiplicidade de 

programas de pesquisa e de empresas que, por todo o mundo, estão a trabalhar nas mais 

variadas tecnologias. 

 
159 Ob. Cit. (72), p. 243. 

160 Ibidem, p. 244. 

161 Ob. Cit. (154), p. 181. 

162 Ibidem, pp. 102-108 [SCHMIDT, Eric e COHEN, Jared, (2013), in Ob. Cit. (66), p. 244, referindo Singer, os 

autores aludem a esta mesma questão]. 
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Na verdade, não é possível saber se o desenvolvimento dos computadores, da inteligência 

artificial e da robótica vão conduzir à “Singularidade”, ou apenas a um processo rápido de 

transformação que não rompe radicalmente com as fases anteriores. 

Mas sabe-se que a evolução tecnológica vai no sentido da potência da computação e da 

inteligência das máquinas.  

Neste contexto, vários autores advertem para o possível impacte das alterações 

tecnológicas: 

• «Estamos a chegar à zona íngreme da curva exponencial. As coisas vão passar-se mais 

depressa e o futuro pode chegar muito antes de estarmos prontos»163. 

• Para Isaac Asimov «the saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge 

faster than society gathers wisdom»164. 

• Um militar norte-americano coloca mesmo a questão: «how can I be a professional, if there 

is no profession?»165. 

Também não é possível prever com razoável grau de certeza como é que a evolução da 

tecnologia militar vai influenciar as caraterísticas do combatente do futuro, mas poder-

se-á ter uma ideia acerca de eventuais desenvolvimentos: 

• Alguns robôs já superam as perícias [e os custos] de um soldado humano em várias 

atividades, embora em muitas outras atividades isso esteja longe de suceder166. 

• Na verdade, os atuais robôs têm limitações nos objetivos que podem alcançar, têm 

vulnerabilidades operativas e podem cometer erros enormes. Além disso, há características 

humanas relevantes para o combate – como a moralidade, a humanidade, o discernimento, 

a empatia, a confiança e a capacidade de tomar decisões complexas – que são difíceis de 

definir, quanto mais de instalar num robô167. 

• A tecnologia está a mudar a experiência da própria guerra. A frase “ir para guerra” já não 

significa (necessariamente) estar anos longe da família num país distante ou, 

eventualmente, nem sequer regressar. Para alguns militares pode significar estar num 

cubículo perto de casa durante algumas horas, em frente a um monitor, a operar um “rato”. 

Para os “guerreiros de cubículo” a geografia deixa de fazer parte da guerra que 

experimentam168. 

• A tecnologia está até a alterar o perfil de quem combate: 

o A idade e o posto dos militares têm vindo a diminuir em algumas especialidades e 

há militares muito jovens a operar sistemas de armas, em combate, que exigem 

perícias semelhantes às utilizadas em “jogos de vídeo”. 

 
163 Ob. Cit. (77), p. 346. 

164 Ob. Cit. (154), p. 94. 

165 Ibidem, p. 360. 

166 Ibidem, p. 131. 

167 Ob. Cit. (72), p. 257-258. 

168 Ob. Cit. (154), pp. 327-330. 
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o Em teoria, tornou-se possível, pressionando num botão, «provocar baixas humanas 

massivas sem se ser afetado pelo retorno visual [dessa ação]»169. O mesmo autor 

receia mesmo que «o recrutamento de soldados habituados aos jogos de vídeo […] 

acabe por eliminar por completo qualquer reserva psicológica em relação a práticas 

exterminadoras», pois «confundindo o jogo no qual a vida perdida é 

automaticamente recuperada na fase seguinte […] o militar – protegido do perigo 

pela distância física – é instalado numa situação de pura anempatia/extermínio»170. 

o Os requisitos de formação em alguns serviços e especialidades têm vindo a diminuir. 

Por exemplo, um “piloto” de UAV que, nunca voou a “mach 2” sobre as linhas 

inimigas, executa atualmente missões que anteriormente estavam reservadas a 

pilotos de combate com uma formação muito prolongada e dispendiosa. Neste 

particular, Noah Shachtman fala de uma possível military culture clash between 

teenaged videogamers and veteran flight jocks for control of the drones171. 

o E apesar de as aptidões tradicionais dos militares continuarem a ser essenciais em 

muitas missões de combate, a tecnologia poderá estar a modificar a distinção 

funcional entre oficiais, sargentos e praças, e a tornar menos clara a diferença entre 

os militares que combatem na “linha da frente física” e os que nela intervêm por 

controlo remoto, a milhares de milhas de distância, sem qualquer risco. 

o E por último, a tecnologia está a alterar profundamente os princípios da “coesão da 

unidade” e a cultura da “irmandade das armas”172. 

Os aspetos sociais, éticos e legais e as novas tecnologias 

O emprego de robôs coloca importantes questões neste domínio: 

• Desde logo, a forma como um país faz a guerra traduz o caráter moral da comunidade que 

a decide173. Uma guerra feita por máquinas, sem qualquer risco de sacrifício humano para 

o país que a conduz, pode levar a comunidade a perder a sua capacidade de julgamento 

crítico em questões éticas e a aceitar a utilização da violência como qualquer outra decisão 

política corrente, como seja a de aumentar o preço de uma portagem174. 

• Mas a verdade é que os militares no campo de batalha e os seus chefes e líderes continuam 

a ser responsáveis pelo respeito das leis da guerra. 

• E as máquinas? 

o Um robô armado será capaz de distinguir entre uma criança e um homem baixo? 

o O que faz um robô perante uma criança que tenta inutilizar a suas câmaras de alta 

tecnologia e os componentes sensoriais com uma lata de tinta? 

 
169 VULLIERME, Jean-Louis (2015), O Ocidente no Divã. Lisboa: Grupo Editorial Unipessoal, Lda., p. 183. 

170 Ibidem, p. 183. 

171 Ob. Cit. (154), p. 361. 

172 Ibidem, pp. 333-337. 

173 Ibidem, p. 323. 

174 Ibidem, pp. 323-324. 
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o Se um robô mata um civil inocente de quem é a culpa?175. 

o Será que uma máquina pode ser acusada de crimes de guerra? Se a máquina não 

é responsável, quem o é? O fabricante, o engenheiro de software, o comprador, o 

utilizador? 176. 

• Todas estas questões poderão assumir maior premência à medida que forem introduzidos 

no campo de batalha sistemas de armas completamente autónomos – ou seja, sistemas 

capazes de identificar e eliminar alvos por si mesmos177. 

Nestas circunstâncias, poder-se-á perguntar se é possível eliminar o fator humano na 

utilização de máquinas táticas e cibernéticas?178. A resposta implica alguma visão 

prospetiva, mas já não é uma questão de futurologia. 

E daqui a algum tempo, o dilema poderá vir a ser este:  

«Queremos mesmo competir na frente biológica com a tecnologia robotizada usando 

implantes cerebrais e uma inteligência e um comportamento social geneticamente 

melhorados? Esta escolha implicaria um afastamento pronunciado da natureza humana que 

herdámos e uma alteração fundamental da condição humana»179. 

Mas neste caso, já não estamos a falar de um problema militar, mas sim de uma questão 

do âmbito das humanidades. 

Seja como for, tendo em consideração as tecnologias já existentes ou em fase de 

experimentação e as condicionantes morais e legais de hoje, a maioria das opiniões parece 

coincidir nos seguintes pontos: 

• A abertura de uma frente de guerra virtual não alterará o facto de que as armas mais 

sofisticadas e os soldados terão de operar no mundo físico 180. 

• As tecnologias avançadas ainda têm inúmeras vulnerabilidades, pelo que não será eliminado 

tão cedo o papel essencial que o planeamento e o juízo humano desempenham, nem serão 

automatizadas todas as funções humanas. Os soldados humanos continuam a ser 

insubstituíveis na conquista do apoio das populações civis (e do seu “coração e mente”) nas 

zonas de conflito181. 

• Não é realista pensar que as guerras passarão a ser travadas sem que jamais ocorram o 

contacto físico e a confrontação com o inimigo182. 

 
175 Ob. Cit. (72), p. 259. 

176 Ob. Cit. (154), p. 389. 

177 Ob. Cit. (72), p. 246. 

178 Ibidem, p. 262. 

179 Ob. Cit. (66), p. 63. 

180 Ob. Cit. (72), pp. 243-244. 

181 Ibidem, pp. 244-246. 

182 THATCHER, Margaret (2002), A arte de bem governar. Lisboa: Quetzal Editores, p.72. 
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• Há certas tarefas militares em que os robôs poderão ser mais indicados, mas em outras os 

humanos continuarão a ser mais talentosos. Pode esperar-se que algumas tarefas dos 

soldados humanos sejam eliminadas, outras poderão nunca acabar e muitas outras poderão 

evoluir ou, até mesmo, serem compreendidas de maneira diferente.  

Em suma, os humanos continuarão a dominar as operações de combate nos próximos anos, 

combinando os métodos da “velha-escola” com as possibilidades facultadas pelas novas 

tecnologias183. 

De qualquer modo, o avanço tecnológico vai prosseguir e os robôs vão tornar-se mais 

inteligentes e mais dotados de caraterísticas humanas. O futuro é portanto uma questão 

em aberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 Ob. Cit. (154), pp. 130-131. 
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IV. OS CONFLITOS E OS MILITARES 

_____________________________________ 

A noção de conflito e de guerra 

Segundo António Barrento184: 

• Um conflito é um afrontamento entre seres ou grupos de seres, por variadas causas e que 

se apresenta sob diversas formas, mas que pode chegar à violência física e, no limite, pode 

ir até ao aniquilamento do adversário. 

• Os conflitos surgem: 

o Devido a disputa de bens ou de recursos; 

o Por valores e interesses que se desejam manter ou conquistar, como território, 

poder, ou prestígio; 

o Por uma dialética de razões, de direitos e de princípios pelos quais vale a pena 

conflituar. 

• Há diferentes graus de conflito, que podem ir de uma simples disputa até à própria guerra. 

• A guerra situa-se no quadro dos conflitos do seguinte modo: 

o É um conflito entre seres da mesma espécie; 

o É um fenómeno social; 

o Usa a violência para obrigar o adversário a aceitar a vontade que lhe é imposta; 

o Utiliza de forma intencional e organizada os instrumentos da violência; 

o Há intenções hostis, vontades opostas, que definem inimigos e não apenas 

adversários; 

o É um fenómeno coletivo; 

o Tem um caráter político. 

Abel Cabral Couto salienta que as guerras podem ser classificadas de acordo com vários 

critérios185: 

• Um primeiro critério classifica as guerras em internacionais (guerra fria, guerra clássica ou 

convencional, guerra nuclear) e internas (revolução, golpe de estado, revolta militar, guerra 

subversiva); 

 
184 Ob. Cit. (89), pp. 68-69. 
185 Ob. Cit. (8), pp. 151-163. 
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• Um segundo critério respeita ao nível ou intensidade da coação. 

E muitas outras classificações têm surgido no “espectro da guerra”. 

O passado 

Não faltam ensinamentos sobre conflitos e guerras, por boas e por más razões, como 

observou T. E. Lawrence186: «Com 2000 anos de exemplos atrás de nós, não temos 

desculpa para, quando em combate, não combater bem”. 

Mas, por outro lado, C. von Clausewitz também advertiu:  

Na guerra é tudo muito simples, mas as coisas mais simples tornam-se muito difíceis. Estas 

dificuldades acumulam-se e produzem uma fricção que nenhum homem consegue imaginar 

com exatidão se não tiver visto a guerra. 

Na verdade, trata-se de um domínio em que a incerteza, a imprevisibilidade e a falibilidade 

das avaliações conduzem frequentemente a erros de perceção e cálculo. E por isso, a 

guerra-realidade nem sempre coincide com a guerra-teórica. Ainda assim, é importante 

tentar prever o futuro. 

O contexto do século XXI 

Há mais de quarenta anos, Charles Turner afirmou: 

«Não podemos esperar que o inimigo planeie a sua guerra de modo a ajustar-se às nossas 

armas; devemos planear as nossas armas para combater onde, quando e como o inimigo 

escolher»187.  

Tal como então, continua a ser necessária uma ideia central que oriente uma determinada 

visão militar acerca dos conflitos e da guerra.  

Nesse sentido, coloca-se, antes do mais, a questão de compreender o poder no século 

XXI (sabendo-se que não existe uma definição aceite por todos, nem um índice único para 

o aferir). 

Para Joseph S. Nye, Jr., «hoje em dia, o poder distribui-se pelo mundo num padrão que 

se assemelha a um complexo jogo de xadrez tridimensional»188: 

• «No tabuleiro de cima, o poder militar é em grande medida unipolar […]». 

• «No tabuleiro central, o poder económico é multipolar […]». 

• «O tabuleiro inferior é o reino das relações transnacionais que atravessam fronteiras que se 

encontram fora do controlo governamental, e que incluem intervenientes não estatais tão 

 
186 DIXON, Norman F. (2005), A psicologia da Incompetência dos militares. Lisboa: Publicações D. Quixote, p. 

17. 

187 Ob. Cit. (154), p. 202. 
188 Ob. Cit. (53), p. 15. 
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diversos como banqueiros […] num dos extremos, e terroristas […] ou piratas informáticos 

[…] no outro extremo». […] Neste tabuleiro inferior, o poder encontra-se vastamente 

difundido, não fazendo aqui sentido falar de unipolaridade, multipolaridade, hegemonia ou 

quaisquer outros chavões […]». 

No que se refere ao poder militar, interessa salientar o seguinte: 

• «Os recursos militares não se resumem a armas e batalhões e o comportamento militar não 

se limita aos combates, ou às ameaças de conflito. [Esses são os] recursos subjacentes ao 

comportamento de poder duro». Mas, por outro lado, «o uso não coercivo e benigno de 

recursos militares pode ser uma fonte importante de poder suave»189. 

• Joseph S. Nye, Jr. designa como poder inteligente «a capacidade de combinar recursos do 

poder suave e do poder duro em estratégias eficazes»190. 

• Numa hipotética escolha entre poderio militar ou poder suave, muitos países optariam pelo 

primeiro. «No entanto, o poder inteligente sugere que o melhor é dispor de ambos»191. 

A gama de potenciais conflitos 

Depois das guerras mundiais do século XX, e do uso da arma nuclear em 1945, «a era da 

guerra total parecia ter chegado ao fim»192. E por alguns anos, até mesmo as guerras 

limitadas entre estados foram raras.  

No entanto, o conflito armado não desapareceu: 

• «As guerras entre estados tornaram-se menos comuns» mas aumentaram «os conflitos 

internos e […] as guerras transnacionais que envolvem intervenientes não estatais. Esses 

grupos podem ser divididos em insurretos, terroristas, milícias e organizações criminosas, 

embora com o tempo as categorias se possam sobrepor e diluir. […] Alguns são apoiados 

por estados, mas muitos outros não o são»193. 

• A favor desses grupos está o facto de haver dezenas de estados fracos que não têm 

«legitimidade, ou capacidade de controlar eficazmente o seu território». 

O resultado é aquilo a que Rupert Smith chama paradigmaticamente de «guerra entre o 

povo» (war amongst the people)194. 

• Tais conflitos raramente são decididos em campos de batalha convencionais, com exércitos 

tradicionais. Muitos deles tornam-se guerras híbridas, ou seja, «uma mistura de armas 

convencionais, táticas irregulares e comportamentos criminosos no espaço de combate». 

 
189 Ibidem, p. 45. 

190 Ibidem, p. 41. 

191 Ibidem, p. 43. 

192 Ibidem, p. 53. 

193 Ibidem, p. 53. 

194 SMITH. Rubert. (2005), The utility of force. The art of war in the modern world. London: Penguin Books, 

pp. 17 e 267. 
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«Nas guerras híbridas, as forças convencionais e irregulares, os combatentes e os civis, a 

destruição física e a guerra de informação cruzam-se profundamente», e a disputa pela 

informação é cada vez mais omnipresente com «câmaras em todos os telemóveis e 

Photoshop em todos os computadores»195. 

Embora algumas destas questões sejam antigas, a novidade neste século reside: 

«[No] crescimento de conflitos irregulares e as alterações tecnológicas que aumentam a 

vulnerabilidade e colocam o poder destrutivo nas mãos de pequenos grupos de 

intervenientes não estatais […]»196. 

Em relação à pergunta «será o poder militar a mais importante forma de poder na política 

mundial?», a resposta terá de depender do contexto em causa. 

Joseph Nye considera que «para grande parte do mundo, a resposta é sim, mas não em 

todos os domínios, nem em todas as questões»197. Na realidade, «embora a força militar 

continue a ser um instrumento importante na política internacional», como se viu, «as 

alterações no seu custo e na sua eficácia fazem com que os cálculos do poderio militar 

sejam hoje mais complexos do que no passado»198. 

As características dos conflitos 

No século XXI, o uso da força está a assumir novas formas e vários autores têm-se 

referido a uma guerra de quarta geração. 

Segundo Moisés Naim199: 

• «Os teóricos militares falam de quatro gerações de guerra desde a fundação do Estado 

Moderno. Cada uma corresponde a uma fase da história mundial, mas reflete também os 

avanços tecnológicos e as inovações táticas de cada época». 

• O conceito de guerra de quarta geração descreve «um conflito caraterizado por um 

desvanecimento das linhas entre a guerra e a política, o soldado e o civil». 

• «Trata-se de um conflito em que um agente não estatal violento combate um Estado e em 

que o envolvimento é militar não só no sentido específico de hostilidades militares, mas 

também no de se jogar nos media e na opinião pública, cada lado a tentar minar o terreno 

e a legitimidade do outro, bem como a derrotá-lo no campo de batalha. O terrorismo, a 

ciberguerra e a propaganda são normalmente utilizados numa guerra de quarta geração». 

 
195 Ob. Cit. (53), p. 54. 

196 Ibidem, p. 46. 

197 Ibidem, p. 49. 

198 Ibidem, p. 52. 

199 NAÍM, Moisés (2014), O Fim do Poder – Dos Campos de Batalha às Administrações, aos Estados e às 

Igrejas. Porque ter Poder já não é o que era. Lisboa: Gradiva, pp. 174-177. 



57 
 

Para Joseph S. Nye200: 

A guerra de quarta geração, como qualquer guerra simétrica, concentra-se, «na sociedade 

inimiga e na sua vontade de lutar». «Por vezes não tem campos de batalha ou frentes 

discerníveis» e «a distinção entre civis e militares pode vir a desaparecer».  

Seja qual for o nome que se atribua aos conflitos de hoje, eles são consideravelmente 

diferentes daqueles que ocorreram no passado. 

Contudo, os acontecimentos no Iraque e no Afeganistão vieram chamar a atenção para 

as lições de contra-insurreição aprendidas no século passado e que tinham sido 

“esquecidas” após o Vietname, posteriormente obscurecidas pela concentração na guerra 

tecnologicamente avançada e, recentemente, atribuídas às forças especiais201. 

A contra-insurreição, comummente designada por COIN, passou a ter como prioridade a 

segurança da população civil e não a destruição do inimigo. Nessa linha202: 

• O poder suave foi integrado na estratégia militar. 

• O poder duro continuou a ser usado para eliminar os insurgentes e, ao mesmo tempo, o 

poder suave começou a ser empregue na construção de estradas, clínicas, escolas, etc. 

• A verdadeira batalha passou a ser a procura do apoio das populações.  

• Surgiu o conceito de que «o campo de batalha já não é necessariamente um campo. Está 

na mente das pessoas». 

Deste modo, a COIN afasta-se claramente «da doutrina Weinberger-Powell de uso 

esmagador e decisivo das forças ofensivas»203. 

No entanto, este modelo de contra-insurreição, não permite solucionar todos os 

problemas, por várias razões204: 

• Apesar de todos os esforços, as baixas civis e o ressentimento nas populações são 

inevitáveis. 

• As ações dos mercenários privados «são muitas vezes difíceis de controlar». 

• «Os valores e o tempo necessário para a contra-insurreição podem revelar-se demasiado 

elevados, tanto a nível político como orçamental, para que sejam exequíveis em muitas 

situações». 

• O nível de forças exigido e a duração da contra-insurreição «podem ser insustentáveis para 

a opinião pública ocidental». Esta questão está implícita na frase atribuída a um talibã 

afegão: ”vocês têm os relógios, mas nós temos o tempo”. 

 
200 Ob. Cit. (53), p. 52. 

201 Ibidem, p. 57. 

202 Ibidem, pp. 57-58. 

203 Ibidem, p. 57. 

204 Ibidem, pp. 58-59. 



58 
 

• «O conservadorismo cultural, a desconfiança, as baixas civis e a corrupção local fazem com 

que seja difícil conquistar o coração e as mentes que constituem a parte do poder suave da 

estratégia COIN». 

Por tudo isto, alguns especialistas defendem que «a contra-insurreição em geral é um 

jogo que tem de ser evitado sempre que possível […] pois os custos são muito elevados 

e os benefícios são dúbios». 

No entanto, a insurgência não é a única ameaça militar. «O conflito entre estados não 

desapareceu e as versões híbridas de guerra continuam a ser uma preocupação, [o que 

torna] a tarefa de decidir como treinar as forças e como investir recursos limitados num 

orçamento militar seja mais complexa do que nunca»205. 

A capacidade militar 

Na lógica do poder militar: 

«Não há um único conceito indiferenciado de “capacidade militar” que possa ser aplicado a 

todos os conflitos em qualquer momento e lugar. O emprego da força é crucial. A estratégia, 

a competência de combinar recursos e cumprir objetivos, é a chave para o poder militar 

inteligente»206. 

Neste particular, importa notar207:  

• «A capacidade não é acima de tudo uma questão militar. É, em primeiro lugar, o resultado 

da forma como os estados usam os seus recursos materiais. […] As diferentes tarefas 

militares são muito dissemelhantes [e] a capacidade de fazer uma (ou várias) bem não 

implica a capacidade de dominar outras». 

• As modalidades de poder militar são constituídas por quatro ações principais: o combate, a 

diplomacia coerciva, a proteção e o apoio. 

Como já se referiu, os recursos militares podem produzir tanto poder duro como poder 

suave, dependendo da modalidade que é usada208 e das capacidades existentes. 

No que se refere às capacidades militares, tal como o conceito vem sendo assumido, 

convém precisar o significado de modernização e de transformação. Segundo Melo 

Gomes209: 

 
205 Ibidem, p. 59. 

206 Ibidem, p. 60. 

207 Ibidem, pp. 61-62. 

208 Ibidem, pp. 62-69. 

209 GOMES, Fernando José Ribeiro de Melo e CORREIA, Armando José Dias, (2012), «Conceitos e Tecnologia 

das Operações Navais: Da II Guerra Mundial aos nossos dias». Lisboa: Cadernos Navais nº 42 – julho-

setembro, p. 63. 
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• Modernização «consiste na otimização das capacidades para cumprir a missão da melhor 

forma». 

• Transformação é «o desenvolvimento de novas capacidades» que permitem «cumprir novas 

missões, ou ter novas opções determinantes para o combate». 

• «A transformação identifica-se nos casos em que há uma mudança radical nas capacidades 

de combate, o que, quase sempre, significou alterações na evolução de algumas ou de todas 

as componentes principais de uma capacidade: tecnologia, processos, organização e 

pessoal». 

A legitimidade 

A legitimidade da guerra é vista hoje em dia como uma «necessidade estratégica»210. 

Embora este atributo possa estar dependente da aprovação da comunidade internacional, 

designadamente das Nações Unidas, houve casos em que isso não sucedeu e «a guerra 

não deixou de se fazer»211, sem condenação e, por vezes, até com aparência de 

legitimidade212. Por essa razão, talvez se possa dizer que, em determinadas 

circunstâncias, «a aspiração ao poder não precisa de uma justificação para além do 

próprio poder»213.  

Numa breve síntese, salientem-se as seguintes ideias214: 

• «As crenças na legitimidade variam e raramente são universais, mas a legitimidade 

percebida do uso da força aos olhos do alvo e de terceiros é relevante para a forma como o 

alvo vai reagir […] e para os custos decorrentes do uso da força». 

• «A legitimidade depende em parte das normas tradicionais de guerra justa, como […] a 

causa justa percebida [e] uma sensação de proporção e descriminação na forma como a 

força é empregue». 

• «A perceção de legitimidade também é afetada pelos caprichos das manobras políticas nas 

Nações Unidas, pelas interpretações competitivas da lei humanitária feitas pelas 

organizações não-governamentais (ONG), e pelas narrativas criadas pelos órgãos de 

comunicação social, pelos bloguistas e pelos telemóveis». 

Por último, uma referência à guerra justa: 

• «Tal como nos recorda a teoria da guerra justa, a legitimidade envolve tanto a causa dos 

combatentes, como os procedimentos com que se levam a cabo os conflitos»215. 

 
210 Ob. Cit. (53), p. 65. 

211 Ob. Cit. (89), pp. 75-76. 

212 Ob. Cit. (53), p. 64. 

213 TODOROV, Tzvetan (2017), Os Inimigos Íntimos da Democracia. Lisboa: Edições 70, p. 71. 

214 Ob. Cit. (53), p. 63. 

215 Ibidem, p. 65. 



60 
 

• O Presidente Obama, no discurso de receção do prémio Nobel da Paz, em dezembro de 

2009, «declarou que os Estados Unidos estavam a travar uma “guerra justa” no Afeganistão 

e enumerou três condições, todas necessárias, para que uma guerra possa assim ser 

declarada: em caso de legítima defesa; se a força usada for proporcional; se as populações 

civis forem poupadas»216. 

A guerra automatizada 

A evolução tecnológica está a alterar de várias maneiras o modo como são combatidas as 

guerras:  

• Desde logo, a robótica está a mudar a guerra como era conhecida217 e talvez venha a 

transformar a própria história humana218. A computorização está a mudar tudo, incluindo o 

que somos219. 

• Os veículos militares não tripulados, dos mais variados tipos, estão a adquirir uma crescente 

importância no espaço, na terra, no ar e no mar220. Em 2011, os drones da força aérea 

americana fizeram um milhão de horas de voo em serviço ativo, realizando duas mil 

incursões221. 

• Os atuais robôs têm demonstrado a sua utilidade para as tarefas «3D (Dull, Dirty, or 

Dangereous)»222, ou seja, as tarefas «maçadoras, sujas e perigosas»223. 

• Os Estados Unidos têm estado na vanguarda da tecnologia militar sofisticada, 

designadamente em bombas inteligentes, aviões não tripulados e robôs de inativação de 

dispositivos explosivos (EOD)224. 

• No entanto, há dezenas de países a produzir robôs militares e o número de veículos não 

tripulados está a aumentar significativamente. 

• Em 2004, previu-se que as primeiras funções a desempenhar por robôs seriam as 

relacionadas com operações anti-minas, reconhecimento, observação avançada, logística e 

infantaria. Entre as últimas funções a entregar a robôs autónomos estariam a defesa aérea, 

a condução ou a operação de veículos [e as forças especiais]225. 

• Desde 2007, existem robôs capazes de reconhecimento e ataque semiautónomo a alvos 

humanos, embora se julgue que, até hoje, não foram usados em contexto letal226. 

 
216 Ob. Cit. (213), p. 69. 

217 Ob. Cit. (154), p. 203. 

218 Ibidem, p. 11. 

219 MORRIS, Ian (2016), Guerra! Para que serve? Lisboa: Bertrand Editora, p. 559. 

220 Ob. Cit. (154), p. 65. 

221 Ob. Cit. (219), p. 548. 

222 Ob. Cit. (154), p. 63. 

223 Ob. Cit. (72), p. 245. 

224 Ibidem, p. 244-245. 

225 Ob. Cit. (154), p. 130. 

226 Ob. Cit. (72), p. 246. 
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• Hoje em dia, já se admite que os robôs humanoides poderão começar a ser utilizados em 

combate, como infantaria, num futuro não muito longínquo. 

• A partir do momento em que meios aéreos, veículos e embarcações telecomandadas possam 

ser empregues em missões de vigilância, de interceção e de ataque, será acrescentada uma 

nova dimensão às operações de combate227. 

• E num sentido defensivo, os países terão de despender grandes esforços para preservarem 

a segurança dos seus espaços (terrestre, marítimo e aéreo) perante a crescente ameaça de 

veículos não-tripulados inimigos228 (e a necessidade de incorporar as correspondentes 

tecnologias nos sistemas de defesa)229. 

A complexidade dos sistemas automatizados 

A guerra está longe de ser perfeita e o nevoeiro da guerra continua a existir como nas 

anteriores revoluções na história militar:  

• Um dos desafios colocados pela primeira geração de robôs militares é a coordenação e o 

controlo dos sistemas não tripulados no complexo ambiente de batalha. Por exemplo, o 

aumento do número de veículos não tripulados congestiona o espaço aéreo e obriga a 

acomodar na largura de banda disponível um crescente caudal de instruções, comandos, 

informações e solicitações230.  

• Ninguém consegue prever os efeitos de segunda ordem da inovação tecnológica, muito 

menos os de terceira e quarta ordem231.  

• Quanto mais complexo se torna um sistema, maior é a sua vulnerabilidade intrínseca232. 

• Cada nova tecnologia será seguida de novas contra-medidas, umas sofisticadas e outras 

não233. 

• Todos os intervenientes recorrerão a ciberataques para comprometer a ação inimiga234. 

• À medida que os países vão reunindo grandes frotas de veículos não-tripulados, aumentará 

o risco de: 

o Algum cair em mãos erradas e ser utilizado contra alvos amigos235, ou proporcionar 

informação sobre o software e a engenharia empregues, ou revelar as coordenadas 

digitais das forças em teatro236, etc. 

 
227 Ibidem, p. 252. 

228 Ibidem, p. 253. 

229 Ob. Cit. (219), p. 547. 

230 Ob. Cit. (154), p. 202. 

231 Ibidem, p. 204. 

232 Ibidem, p. 199. 

233 Ibidem, p. 201. 

234 Ob. Cit. (72), pp. 256-257. 

235 Ibidem, p. 254. 

236 Ibidem, p. 256. 
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o As tecnologias serem reproduzidas ou neutralizadas237  

• Além disso, é previsível que venham a ser efetuadas manobras de diversão e de 

desinformação, como o despenhamento propositado de veículos não-tripulados com 

informação falsa e componentes técnicos enganadores238. 

• Com o crescente emprego de tecnologias deste tipo, certos erros multiplicar-se-ão enquanto 

a guerra for conduzida por humanos239. 

As implicações da robótica e do virtual 

De acordo com P. Singer, a última revolução na história militar, como todas as outras que 

a antecederam, coloca uma variedade de novas questões, preocupações e dilemas que 

terão repercussões para além dos limites do campo de batalha240. Refiram-se algumas: 

• Desde logo, a redefinição do local onde começam e acabam as guerras241. 

• Nem todos os governos e forças armadas do mundo têm a infraestrutura técnica ou o capital 

humano para manter a sua própria frota de veículos não-tripulados e de robôs militares, 

pelo que a sua posse tornar-se-á uma prerrogativa estratégica242. 

• É possível que venham a ser celebrados tratados internacionais sobre a proliferação das 

novas tecnologias243. 

• A disseminação de robôs e veículos não-tripulados vai aumentar o nível de conflitualidade 

em todo o mundo, mas diminuirá a probabilidade de ocorrência de guerras abertas244. 

• A opinião pública vai reagir favoravelmente à baixa letalidade da guerra baseada em 

veículos não-tripulados245. 

• As missões letais realizadas por aeronaves não-tripuladas são mais aceitáveis para o público 

do que as efetuadas por humanos, suscitando menos perguntas e menos indignação246. 

• Dispondo de mais opções de combate que não inflamam a opinião pública, os governos 

poderão perseguir os seus objetivos de segurança sem terem de se preocupar com 

declarações de guerra ou o empenho de forças247.  

 
237 Ibidem, p. 249. 

238 Ibidem, p. 256. 

239 Ibidem, p. 257. 

240 Ob. Cit. (154), p. 203. 

241 Ibidem, p. 204. 

242 Ob. Cit. (72), p. 251. 

243 Ibidem, p. 252. 

244 Ibidem, p. 254. 

245 Ibidem, p. 255. 

246 Ibidem, p. 255. 

247 Ibidem, p. 256. 
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• Os Estados com agendas agressivas passarão a dispor de um maior leque de soluções 

militares248. 

• A composição das coligações de intervenção alterar-se-á e os países com fortes setores 

tecnológicos, mesmo que dispondo de forças armadas pouco numerosas, tornar-se-ão 

protagonistas importantes249. 

• A frente virtual poderá funcionar como elemento dissuasor250. 

• Ainda não é possível compreender as consequências políticas, culturais e psicológicas desta 

nova capacidade de explorar a distância física e emocional do combatente e de desumanizar 

a guerra251. 

• Seja como for, «o combate já está a avançar para lá do espaço humano [à medida que] as 

armas se vão tornando demasiado rápidas, demasiado pequenas, demasiado numerosas e 

[o] ambiente demasiado complexo para ser dirigido por humanos. A robótica está a 

conduzir-nos rapidamente para onde talvez não queiramos ir, mas […] provavelmente 

seremos incapazes de [o] evitar»252. 

Perspetivas cumulativas 

Acrescente-se a opinião de mais quatro autores, entre outros que se poderiam citar. 

Para Daniel Innerarity253:  

• «As guerras já não são o que julgavam os grandes filósofos da modernidade, o direito 

internacional e a política clássica»;  

• «Já não existem os limites e as fronteiras para lá dos quais se podia estar certo de encontrar 

um inimigo e para cá dos quais só havia amigos [e] assistiremos a conflitos sem uniformes, 

com […] métodos de destruição sinistros, sem marcas nos mapas a desenhar as frentes de 

combate»; 

• «O terrorismo desconstrói não só a distinção entre civil e militar mas também a distinção 

entre vitória e derrota, e até entre vencedor e vencido»; 

• A guerra clássica era simétrica porque os atores eram da mesma ordem: eram Estados e 

era característico que tivessem capacidades similares, tanto no tocante à intensidade como 

à sustentação; 

• É próprio das guerras assimétricas uma das partes ter capacidade para aplicar 

intensivamente a força, durante algum tempo, ao passo que se verifica precisamente o 

contrário com a outra parte. Neste tipo de guerra, não há batalhas que conduzem à 

capitulação e ao acordo, mas matanças que conduzem ao desespero; 

 
248 Ibidem, p. 259. 

249 Ibidem, p. 261. 

250 Ibidem, p. 262. 

251 Ibidem, p. 255. 

252 Ob. Cit. (219), p. 553. 

253 INNERARITY, Daniel (2009), A Sociedade Invisível. Lisboa: Editorial Teorema, pp. 74-85. 
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• As sociedades heroicas, incapazes de decidir a guerra a seu favor por meios militares, 

transformam-na num processo de desgaste e desistência; 

• «As sociedades pós-heroicas só irão para a guerra numa posição de superioridade 

assimétrica que minimize as perdas próprias e decida a guerra a seu favor em prazo breve». 

Para Moisés Naim254: 

• Os micropoderes estão a dificultar a vida aos maiores e mais dispendiosos sistemas de 

defesa do mundo, devido à «capacidade crescente dos pequenos […] grupos de combatentes 

para imporem os seus interesses […] e à menor capacidade e disposição dos Estados com 

forças armadas tradicionais para utilizarem os enormes poderes destrutivos que têm sob o 

seu comando»; 

• O terrorismo moderno ascendeu «de uma questão de segurança interna [que cada país 

resolvia à sua maneira] para um problema militar global»; 

• «A decadência do poder alterou os termos e as possibilidades de conflito, aumentando a 

influência de pequenos agentes não estatais e não tradicionais»; 

• «As ameaças internacionais tradicionais não desapareceram, sejam elas disputas 

fronteiriças […], formações militares de países […], ou a suspeição [entre Estados]»; 

• «[…] O aparelho militar tradicional continua a ser importante e impressionante. Possui as 

vantagens dos recursos públicos […]; a soberania nacional confere-lhe o peso moral […], 

bem como a legitimidade política para entrar em alianças. Tem a tradição do seu lado […]. 

Aquilo que perdeu foi a exclusividade»; 

• «No serviço militar tradicional, o nível salarial é secundário; o motivo principal para a 

participação é a lealdade, a cidadania, um sentido de missão ou de propósito […]. Esse 

sentido de dever estende-se agora a movimentos insurgentes […] que atraem os recrutas 

com apelos à defesa de uma terra contra os ocupantes, ou de uma fé contra os infiéis».  

Segundo George Friedman255: 

• Com uma população a envelhecer e a diminuir, a manutenção de forças de grande escala 

irá tornar-se difícil, senão impossível;  

• Daí, a maior ênfase em multiplicadores tecnológicos e não na quantidade de efetivos, de 

armas, de munições, de combustível, etc.; 

• Os exércitos do século XXI serão bastante mais pequenos e profissionais e altamente 

tecnológicos; 

• A ocupação de territórios será sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer grande potência. 

 
254 Ob. Cit. (199), pp. 162-189. 

255 FRIEDMAN, George (2010), Os próximos 100 anos. Uma previsão para o século XXI. Alfragide: Publicações 

D. Quixote, p.222- 224. 
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Em 2012, o mesmo autor argumentou256: 

«É preciso nunca esquecer que as guerras sistémicas – guerras nas quais as principais 

potências lutam para redefinir o sistema internacional – acontecem em quase todos os 

séculos». 

Numa outra perspetiva, Ulrich Beck fala das novas guerras de risco nas quais257: 

«[…] os meios militares são utilizados de tal forma que as nações que conduzem as guerras 

procuram preservar para si a ilusão de paz, remetendo o horror da guerra para uma situação 

de latência, para os outros: […] essa separação de mundos que coloca de um lado a paz 

entre nós, que conduzimos a guerra, e, do outro, a guerra entre aqueles para os quais o 

perigo de destruição e de morte se torna algo normal». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
256 FRIEDMAN, George (2012), A próxima década. Onde estamos e para onde nos dirigimos. Alfragide: 

Publicações D. Quixote, p. 293. 

Em 2014, Ian Morris comentou os prognósticos estratégicos de George Friedman e a “discussão detalhada [ou, 

de acordo com os gostos, mais especulativa] que faz acerca do futuro”, coincidindo em alguns pontos com ele 

e parecendo divergir em outros. 

257 Ob. Cit. (23), p. 355. 
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TERCEIRA PARTE: A MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

V. A MUDANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 

_______________________________________ 

As Forças Armadas Portuguesas adotaram os modernos princípios da organização militar 

após a entrada do País na Aliança Atlântica em 1949. 

Referindo-se a essa época, José Medeiros Ferreira destacou as seguintes transformações: 

• Operaram-se uma série de reformas que abrangeram aspetos políticos, como a criação do 

Ministério da Defesa Nacional em 1950, e aspetos hierárquicos, como o reforço do cargo de 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

• Com a aprovação da Lei de Bases nº 2084, de 16 de agosto de 1956, dotaram-se as Forças 

Armadas de organismos que lhes permitiram imprimir uma acentuada tendência para uma 

maior independência em relação ao poder político como: o Estado-Maior-General das Forças 

Armadas e o Conselho Superior Militar. 

Ao longo das décadas de 1950 e 1960: 

• A organização das Forças Armadas passou a fundamentar-se na missão definida pela Grande 

Estratégia e pela Política e, deste modo, ficou associada aos três ramos tradicionais da 

Ciência Militar - Estratégia, Tática e Logística -, e da Doutrina que regula a sua aplicação. 

• Assumiram relevância prática os seguintes Princípios da Organização: do Objetivo, da 

Eficiência, da Amplitude Administrativa, da Autoridade, da Responsabilidade, da 

Correspondência entre a Autoridade e a Responsabilidade, do Nível de Autoridade, da 

Unidade de Direção, da Divisão do Trabalho, da Definição Funcional, do Equilíbrio, da 

Flexibilidade, da Continuidade, da Facilitação da Chefia. 

Com o fim da guerra em África, em 1974, teve início uma ampla transformação da 

estrutura orgânica da Defesa Nacional: 

• Em 1982, a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas definiu as competências básicas 

dos órgãos superiores do Estado em matéria de Defesa Nacional e inseriu as Forças Armadas 

na Administração direta do Estado através do Ministério da Defesa Nacional. 

• Em 1988, foi publicada a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional que passou a dispor 

de uma Secretaria-Geral, das Direções-Gerais de Política de Defesa, de Pessoal e Infra-

Estruturas, de Armamento e da Autoridade Nacional de Segurança, por forma a assegurar 

a preparação e a execução da componente militar da política de defesa nacional e o controlo 

e administração das Forças Armadas. 
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• Em 1993, a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional foi revista, sendo-lhe atribuídas 

novas competências de natureza administrativo-logística, em particular nas áreas do 

pessoal e do material. Foram ainda aprovadas as Leis Orgânicas do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que ficaram mais 

circunscritos à área operacional. 

• No período de 1993 a 1995, estas leis orgânicas foram complementadas por uma série de 

Decretos Regulamentares, de novos regulamentos internos, de quadros orgânicos e de livros 

de lotação. Todo este conjunto legal e regulamentar, embora denso e rígido, teve o mérito 

de conferir uma considerável clareza à gestão dos recursos humanos. 

• Nos dez anos seguintes foram efetuadas outras alterações nas leis orgânicas em apreço, de 

modo a que o Ministério da Defesa exercesse de forma mais ampla a direção e o controlo 

superior das Forças Armadas (e, consequentemente, se mantivessem «as tradicionais 

atribuições do Ministério da Defesa Nacional, bem como a separação entre os órgãos e 

serviços centrais do Ministério e a estrutura das Forças Armadas»). 

• Em 2014, foi aprovada a atual Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional (ajustada em 

2015 e 2016) que, no essencial, contem os seguintes elementos diferenciadores: 

o Concretizou a fusão da Direção-Geral do Pessoal e Recrutamento Militar com a 

Direção-Geral de Armamento, Infra-Estruturas e Equipamentos de Defesa, dando 

origem à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. 

o Atribuiu novas competências à Direção-Geral de Política de Defesa e à Secretaria-

Geral. 

o Estabeleceu que «as Forças Armadas e os Serviços Centrais, no desenvolvimento 

das respetivas competências nas áreas complementares devem assegurar, de forma 

recíproca e permanente, a devida articulação entre os diversos níveis de atuação». 

o E, na linha de orientação apontada pela “Reforma 2020”, procurou «a obtenção de 

uma maior eficiência dos serviços». 

• Na mesma altura, foram aprovadas as novas Leis Orgânicas do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Força Aérea. 

No que respeita à preconizada «articulação entre os diversos níveis de atuação» das 

Forças Armadas e dos Serviços Centrais do Ministério da Defesa Nacional, importa 

reconhecer a complexidade prática de que se revestem as seguintes ações: 

• Combinar as diferentes culturas organizacionais em presença; 

• Especificar os campos de atividade e as funções dos vários intervenientes; 

• Conjugar o elevado número de competências e conhecimentos especializados 

residentes nos serviços centrais do Ministério e na estrutura das Forças Armadas; 

• Consolidar um modelo teórico de metodologias, regras e procedimentos de 

trabalho e assegurar o seu ajustamento continuado, em função das circunstâncias 

e dos problemas que prevalecerem; 

• Relacionar os Princípios da Organização aplicáveis a cada uma das estruturas 

orgânicas envolvidas. 
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São questões relevantes para o reiterado objetivo de Economia, Eficiência e Eficácia (3E) 

na organização das Forças Armadas, com destaque para o conceito de eficácia porque não 

faz sentido «ser económico e eficiente se a organização tiver adotado os objetivos errados 

ou não conseguir alcançá-los»258. 

A aplicação dos princípios da gestão no Ministério da Defesa Nacional e nas Forças 

Armadas não é uma questão nova, como evidenciam os objetivos e medidas constantes, 

neste âmbito, em vários Programas de Governo, designadamente: a «consagração do 

conceito de gestão profissional do património […]»; a «aplicação de critérios rigorosos de 

gestão financeira […]»; o reforço das «políticas integradoras nos domínios da gestão de 

recursos humanos, financeiros e materiais no universo da defesa nacional […]»; a 

implementação de um «Sistema Integrado de Gestão», etc. 

E a própria Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas aprovada em 1982, já dedicava 

o artigo 26º ao Planeamento e Gestão (na área das despesas a efetuar no reequipamento 

e nas infraestruturas de Defesa). 

A organização das Forças Armadas deve ainda estar ajustada às responsabilidades que 

lhes cabem no quadro das alianças e parcerias de que o País faz parte (como se verá no 

cap. VII) e, a nível nacional, à cooperação que devem desenvolver, no âmbito das 

atribuições que lhes são próprias, com variados organismos da administração do Estado, 

a diferentes níveis (nacional, regional, e local), em particular nas atividades que 

genericamente são apelidadas de “outras missões de interesse público”. 

Neste panorama, marcado por múltiplas mudanças em muitos setores, justifica-se uma 

breve referência a alguns aspetos da organização e da gestão, antes de passar à análise 

das reformas nas Forças Armadas portuguesas (nos capítulos VI, VII e VIII). 

Liderança e gestão 

Precisem-se as seguintes noções: 

• Liderança e gestão são coisa diferentes. A liderança vem em primeiro lugar porque sem ela 

a gestão seria uma perda de tempo259. 

• Liderar é influenciar a opinião, é guiar com propósito, é co-orientar a execução. Gerir é 

cumprir, encarregar e conduzir260. 

• James McGrath (na obra já citada) afirma que embora os gestores sejam muitas vezes 

obrigados a liderar e os líderes a gerir, há uma distinção fundamental entre o papel de uns 

e outros: 

 
258 McGRATH, James (2016), O Pequeno Livro das Grandes Questões Sobre Gestão. V.N. Famalicão: Centro 

Atlântico, Lda., p. 247 

259 RAMPERSAD, Hubert K. (2004), Scorecard para performance total: alinhando capital humano com 

estratégia e ética empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Lda., p. 241. 

260 BENNIS, WARREN & BURT Nanus (1985), Leaders. The Strategies for taking charge. The four keys of 

effective Leadership, New York: Harper & Row, Publishers, Inc., p. 21. 
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o Os líderes devem fazer as coisas certas (do the right things), enquanto os gestores 

devem fazer as coisas bem (do things right)261. 

o Os líderes preocupam-se com o futuro, a visão, o panorama global, a mudança, a 

inspiração, os resultados e a influência sobre os seguidores; 

o Os gestores preocupam-se com o presente, os planos, a manutenção dos sistemas 

e das suas rotinas, a conservação do status quo, a informação de retorno, as metas, 

a monitorização e o controlo da equipa. 

• Os grandes gestores têm pouco em comum, embora estejam unidos por uma sabedoria 

partilhada262, como concluiu um estudo que analisou milhares de gestores ao longo de 25 

anos. 

• O desempenho de um gestor é avaliado, entre outros fatores, pela eficiência (referida à 

obtenção de melhores resultados com o mínimo de recursos) e pela eficácia (relacionada 

com a realização dos fins). A ausência de eficiência e de eficácia, ou a ausência de eficiência 

apesar da eficácia, traduzem geralmente uma gestão pobre263. 

• No que se refere ao desempenho dos líderes, costuma dizer-se que «os sinais de uma 

liderança digna de nota surgem em primeiro lugar nos seguidores». Com isso, pretende-se 

salientar a ideia de que «onde quer que encontremos bons líderes, as equipas são melhores, 

as organizações são melhores, os departamentos ou as divisões são melhores. […] A 

liderança torna cada empreendimento melhor ou pior»264. 

• O estilo de liderança influencia a organização e o clima emocional. Alguns estilos – como o 

visionário, o conselheiro, o relacional e o democrático – levam geralmente a melhorias de 

desempenho. Outros – como o pressionador e o dirigista – devem ser utilizados com 

cuidado265. 

Deste modo, é possível que algumas teorias e tipos de liderança funcionem bem numa 

situação e não funcionem em outras, porque estão em jogo muitas variáveis266. 

Estratégia militar e estratégia empresarial 

Pergunta-se frequentemente se é razoável falar de pensamento estratégico no contexto 

empresarial?267  

 
261 Ibidem, p. 21. 

262 BUCKINGHAM, Marcus e COFFMAN, Curt (2011), Primeiro, Quebre todas as Regras. O que os melhores 

gestores do mundo fazem diferente. Alfragide: Lua de papel, pp. 53-55. 

263 COSTA, Teresa (2013), Gestão Contemporânea – Princípios, Tendências e Desafios. Lisboa: Edições Sílabo, 

pp. 21-22. 

264 MAXWELL, John C. (2009), O Livro de Ouro da Liderança. Lisboa: Smart Book, pp. 83-84. 

265  GOLEMAN, Daniel – BOYATZIS, Richard – McKEE, Annie (2003), Os Novos Líderes. A Inteligência Emocional 

nas Organizações. Lisboa: Gradiva, p. 75. 

266 Ob. Cit. (263), p. 163. 

267 FERNANDES, António Horta e ABREU, Francisco (2004), Pensar a Estratégia. Do Político-Militar ao 

Empresarial. Lisboa: Edições Sílabo, Lda., pp. 18-19. 
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• Alguns estrategistas entendem que há uma fronteira intransponível entre a conflitualidade 

(própria da estratégia militar) e a competitividade (associada à estratégia empresarial). 

Nesse entendimento, consideram «abusiva a utilização do vocábulo estratégia no âmbito da 

rivalidade interempresarial»268. 

• O General Gil Fiévet269, por exemplo, entende que a estratégia militar desde cedo influenciou 

a estratégia empresarial e tornou-se importante para ela, mas de maneira diferente. «Para 

a totalidade do aparelho militar [essencialmente monolitista] a estratégia definida no topo 

é válida a todos os níveis até à base. No mundo económico [particularmente diversificado], 

[…] a empresa […] está condenada a definir a sua própria estratégia para vencer a luta 

económica». 

«Tendo em conta estas diferenças, torna-se impossível pensar na transposição pura e 

simples de métodos ou receitas militares para o domínio económico, [uma vez que] compete 

a cada empresa retirar da ação estratégica militar o que lhe pareça digno de interesse, 

adaptando-o depois ao seu caso particular». E se esta premissa é verdadeira, a inversa 

também o será. 

Seja como for, o emprego da palavra estratégia está generalizado no domínio da gestão. 

A mudança de uma organização «é um processo global que provoca, por interação, 

modificações do conjunto dos seus componentes». Assim, as estratégias de mudança 

podem assumir várias formas:270 

• A mudança centrada sobre as estruturas, que visa otimizar a performance e melhorar a 

eficiência através da estrutura; 

• A mudança centrada sobre a tecnologia, que se baseia na gestão científica; 

• A mudança centrada nas pessoas. 

A mudança «pelas pessoas e das pessoas» produz resultados mais amplos do que a 

mudança na estrutura e na tecnologia, mas tem implicações mais complexas e duradoras. 

A articulação entre mudança e continuidade foi sempre objeto de debate:  

• A inovação tem estado dentro e fora de moda a cada geração de gestores, sendo de notar 

que, por vezes, as grandiosas declarações sobre a inovação são acompanhadas por 

execuções medíocres e os grupos de inovação acabam por ser discretamente dissolvidos 

quando se procuram reduzir custos271. 

Apesar disso, a inovação não é uma questão irrelevante, ou uma moda passageira, ou “um 

rasgo de génio”. É um trabalho duro que deve fazer parte de todos os níveis da gestão272. 

 
268 Ibidem, p. 27. 

269 FIÉVET. Gil, (1992), Da Estratégia Militar à Estratégia Empresarial. Mem Martins: Editorial Inquérito, p 244. 

270 MACHADO, Carolina - OLIVEIRA, Teresa C. - DAVIM, J. Paulo (2015), Evolução do pensamento em gestão: 

análise histórica e modernas abordagens. Porto: Publindustria, Edições Técnicas, pp. 111-113. 

271 AAVV. (2016), «O Essencial. Uma introdução às ideias fundamentais sobre gestão». [KANTER, Rosabeth 

Moss] In Harvard Business Review. Coimbra: Conjuntura Atual Editora, p. 153. 

272 DRUCKER, Peter F. (2000), Desafios da Gestão para o Século XXI. Livraria Civilização Editora, p. 84. 
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• Por outro lado, deve ter-se em consideração que as instituições tradicionais estão 

desenhadas para a continuidade e que a mudança é para elas uma contradição de princípio. 

Por isso, as pessoas precisam de saber onde se situam, com quem trabalham, o que podem 

esperar e quais são os valores e as regras da organização, de modo a que o seu ambiente 

de trabalho seja previsível, compreensível, conhecido273. 

Nesta dualidade, aceite-se, como afirma Peter Drucker, que «a mudança e a continuidade 

são dois polos e não dois opostos». 

Processos de mudança  

Quando se encontra a motivação para iniciar um processo de mudança, torna-se 

necessário avaliar: 

• Quais são os tipos de mudança que a organização existente é capaz de realizar, tendo em 

atenção os «seus recursos, processos, valores» e a cultura organizacional dominante, para 

que «na tentativa de a transformar [não se destruam] as capacidades que a sustentam»274. 

• Qual é o problema que se pretende resolver no todo da organização e não apenas em 

aspetos isolados275. 

• Qual é a duração do processo de mudança no âmbito do planeamento, gestão e controlo de 

projetos276, tendo em consideração a «relação entre a dificuldade (fraca/elevada) e o tempo 

necessário para a realizar (curto/longo)»277. 

Em teoria, a transformação de uma organização compreende oito etapas278:  

«Estabelecer um sentido de urgência; formar um grupo orientador poderoso; criar uma 

visão; comunicar a visão; capacitar os outros para agirem de acordo com a visão; planear 

e criar objetivos de curto prazo; consolidar as melhorias e provocar mais mudanças; 

institucionalizar as novas abordagens». 

Por vezes estas etapas encontram-se misturadas, produzindo confusão e desorientação 

no processo.  

Os erros mais comuns nos processos de mudança são279: 

 
273 Ibidem, p. 88. 

274 AAVV. (2016), «O Essencial. Uma introdução às ideias fundamentais sobre gestão» [CHRISTENSEN, Clayton 

M. e OVERDORF, Michael], Harvard Business Review. Coimbra: Conjuntura Atual Editora, p. 12. 

275 Ob. Cit. (258), p. 122. 

276 Ibidem, p. 140. 

277 Ob. Cit. (270), p. 113. 

278 AAVV. (2016), «O Essencial. Uma introdução às ideias fundamentais sobre gestão». [KOTTER, John P.], 

Harvard Business Review. Coimbra: Conjuntura Atual Editora, p. 188. 

279 CARNEGIE, Dale (2014), Como mudar com sucesso. Dale Carnegie & Associates e Prime Books, pp. 46-

48. 
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«Implementação de demasiadas mudanças em […] pouco tempo; falta de visão estratégica 

de mudança a longo prazo; não conseguir convencer [as pessoas] da necessidade de 

mudança; capacidades individuais limitadas; escassez de recursos organizacionais; 

resistência da liderança à alteração de papéis; falha na integração e alinhamento de todas 

as iniciativas de mudança; fraco acompanhamento, medição e monitorização dos resultados 

da mudança». 

De tudo isto podem resultar mudanças bem-sucedidas ou fracassos totais. Na maioria dos 

casos os resultados ficarão entre essas situações limite, com tendência para o extremo 

inferior da escala. 

Planeamento 

O planeamento pode ser de nível estratégico, (operacional e tático) e diz respeito tanto 

aos fins como aos meios. O planeamento envolve a definição de uma visão, da missão, 

dos objetivos, das metas e dos planos280. 

Genericamente, as atitudes dos gestores em relação ao planeamento dividem-se em três 

categorias281: 

• Os que privilegiam o planeamento. (Por vezes os planos são tão densos que geram mais 

confusão do que clarificação). 

• Os que consideram que o planeamento é um desperdício de tempo. (Frequentemente as 

suas orientações são insuficientes ou erradas). 

• Os que entendem que os planos constituem apenas um mapa de apoio e orientação. 

Em qualquer caso, o tipo de planeamento dependerá sempre dos objetivos em causa. 

O planeamento estratégico nas organizações tem merecido objeções por parte de alguns 

autores282: 

• Em primeiro lugar, apontam que o planeamento é afetado por «dificuldades práticas e 

impossibilidades teóricas». Uma das dificuldades advém do facto de o planeamento 

estratégico não ser o mesmo que pensamento estratégico e, com facilidade, transforma-se 

num «jogo de números». 

• Em segundo lugar, as estatísticas, longe de serem objetivas e fiáveis, baseiam-se muitas 

vezes em dados inseguros e alterados pelos preconceitos daqueles que os recolhem. 

• Em terceiro lugar, os mentores da estratégia nem sempre têm o suficiente conhecimento 

da organização que pretendem mudar e, por outro lado, as pessoas que possuem esse 

conhecimento estão demasiado longe dos processos de definição da estratégia para terem 

qualquer influência. 

 
280 Ob. Cit. (263), p. 90. 

281 Ob. Cit. (258), p. 212-213. 

282 MICKLETHWAIT, John e WOOLDRIDGE, Adrian (1999), Os Gurus da Gestão. Lisboa: Editorial Presença, 

pp. 170-172. 
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Apesar das dificuldades indicadas, o planeamento continua a ser, em termos de gestão, 

uma disciplina de alta importância. 

Processo de tomada de decisão 

Em princípio, o processo de tomada de decisão inclui as seguintes fases: 

A identificação do problema; a identificação e ponderação de critérios; o desenvolvimento, 

análise e seleção de alternativas; a execução283.  

Embora o processo de tomada de decisão referido siga uma estrutura racional e lógica, 

muitas decisões têm que ser tomadas em condições de risco, com base em informações 

incertas e incompletas, sob grande pressão temporal e perante um conjunto diversificado 

de fatores284.  

No caso de decisões baseadas em avaliações qualitativas, vários autores advertem para 

os inconvenientes das seguintes situações: 

• Pretender encontrar ou fabricar uma razão para aquilo que o decisor já tinha a intenção de 

fazer285, ou deduzir as causas a partir dos resultados286. 

• Procurar descobrir padrões em acontecimentos aleatórios e atribuir intenções onde elas não 

existem287. 

As decisões importantes, com custos elevados e difíceis de corrigir, exigem cuidadosa 

avaliação288, designadamente nos seguintes aspetos: 

• Riscos e oportunidades associados à mudança, 

(Quais são os potenciais ganhos da mudança? Quais são os custos? Quais os riscos de se 

fazer a mudança? Quais os riscos de não se fazer a mudança?289). 

• Possibilidades de conter os riscos através da sua transferência, diferimento, redução, 

prevenção e aceitação290. 

• Hipóteses de reverter as decisões, ou abandoná-las no caso de se revelem erradas. 

Visão 

Este é um dos fatores mais importantes dos processos de mudança: 

 
283 Ob. Cit. (263), p. 110. 

284 Ibidem, pp. 113-114. 

285 KAY, John (2010), Obliquidade. Alfragide: Estrela Polar, pp. 15 

286 Ibidem, p. 115. 

287 Ibidem, p. 114. 

288 Ob. Cit. (258), p. 60. 

289 Ob. Cit. (279), p. 40. 

290 Ob. Cit. (258), p. 143. 
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• Uma visão é informativa e deve ajudar a esclarecer qual é a direção que a organização vai 

seguir291. 

• A visão deve ser convincente e ter significado para as pessoas envolvidas292. 

• «Sem uma visão sensível, uma iniciativa de transformação pode facilmente dissolver-se 

numa lista de projetos confusos e incompatíveis, [suscetíveis] de conduzir a organização na 

direção errada, ou até mesmo a um beco sem saída»293. 

• Quando isso sucede, está a fomentar-se na organização uma mentalidade de «resignação 

adquirida» que acaba por se refletir negativamente na atitude das pessoas294. 

Para que a visão tenha utilidade é necessário que seja conhecida, compreendida e 

partilhada. Assim: 

• Os executivos devem utilizar todos os canais de comunicação para transmitirem a visão da 

mudança e, nesse sentido, é fundamental que as ações e comportamentos dos líderes sejam 

concordantes com as suas palavras, porque os atos são mais poderosos do que as  

palavras295. 

• O líder deve ser capaz de gerar e manter a confiança, demonstrando a sua competência e 

perseverança296. 

E, naturalmente, a visão estratégica só terá significado se existirem os recursos 

necessários para a suportar. 

A dimensão e configuração 

Uma das decisões mais difíceis e importantes num processo de mudança reside na escolha 

do que é prioritário e deve ser mantido e o que pode ser abandonado. Neste particular, 

convém ter presente o seguinte: 

• O tamanho da organização condiciona a sua estrutura e as práticas com vista à sua 

eficiência297.  

• A dimensão permite utilizar uma variedade maior de conhecimentos e competências e 

determina o número de tarefas que esta pode executar em simultâneo298. 

 
291 Ob. Cit. (278), p. 196. 

292 AAVV (1998), «Repensar o Futuro». [BENNIS, Warren]. Lisboa: Editorial Presença, p. 178. 
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• «Quanto mais dinâmico e complexo for o ambiente em que a organização atua, maior é a 

necessidade de se adotar características de modelo orgânico e flexível [para] enfrentar a 

diversidade e a incerteza»299. 

Estas decisões devem fundamentar-se numa análise rigorosa e objetiva dos propósitos 

em causa, dos fins a atingir, das alternativas a considerar e não em razões subjetivas.  

Modas da gestão 

Em poucas palavras, refira-se: 

• Há muitos tipos de mudança: algumas são genuínas, outras são moda. As primeiras são 

algo que as pessoas fazem e as segundas são algo de que as pessoas falam300.  

• A rapidez com que mudam as modas de gestão tem vindo a aumentar, bem como a 

facilidade com que se contradizem301. 

Nesta perspetiva, será conveniente evitar as modas tendo em atenção o seguinte: 

• Não há nada de errado em experimentar ideias novas, desde que não se contradigam302.  

• A empresa contraditória provoca dois efeitos alarmantes303: 

o O aumento da ansiedade no trabalho em todos os níveis abaixo do conselho de 

administração; 

o A confrontação dos gestores com um mundo duplo: o real e o da ideologia 

sancionada oficialmente. 

Reestruturação  

Os processos de reestruturação têm vindo a passar por mudanças que se podem sintetizar 

do seguinte modo: 

• Quando o planeamento estratégico enfrentou dificuldades, muitas empresas deixaram de 

planear o futuro e passaram a preocupar-se com tirar o máximo do presente através de 

disciplinas como a reestruturação. O caminho passou a ser: Fazer mais com menos304. 

• A reestruturação estabeleceu-se a si própria como a primeira grande moda de gestão da 

década de 90305. 

 
299 Ob. Cit. (270), p. 176. 

300 DRUCKER, Peter (2010), O Diário de Drucker. Lisboa: Conjuntura Atual Editora, Lda., p. 48 

301 Ob. Cit. (282), p. 31. 

302Ibidem, p. 29. 

303 Ibidem, p. 31. 

304 Ibidem, p. 170. 
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• Hoje em dia, passada a vaga dos constrangimentos impostos pela recessão global e a vaga 

da “euforia tecnológica”, entrou-se num clima mais sóbrio em que as empresas voltaram a 

concentrar-se na própria organização306 e no que ela implica em razão das finalidades que 

serve. 

No quadro atual, a “Cultura Organizacional” reassumiu a sua relevância, se é que alguma 

vez a perdeu. Tanto assim que, há alguns anos, numa conferência realizada em Portugal, 

foi perguntado a Jack Welsh, que tipo de erro de gestão desejaria não ver repetido em 

processos de reestruturação: na resposta terá sublinhado a importância de não se 

descurar a cultura empresarial. 

A gestão empresarial e o setor público 

Assinalem-se algumas opiniões acerca desta questão: 

• Apesar de as instituições não-empresariais procurarem, cada vez mais, recolher 

conhecimento e experiência na área da gestão empresarial, isso não significa que ela possa 

ser adotada integralmente. Pelo contrário, as instituições não-económicas precisam de um 

tipo de gestão diferente daquele que é praticado numa empresa307. 

• Muitos dos sucessos alcançados na aplicação da teoria da gestão ao setor público estiveram 

associados à privatização de parcelas que nunca deveriam ter feito parte deste setor308.  

Quando a teoria da gestão foi aplicada a áreas que deviam manter-se no setor público, os 

resultados foram discutíveis e, desde então, não apareceram novas versões da teoria da 

gestão aplicáveis ao setor público. 

• São geralmente apontadas três razões para o interesse que o setor público tem devotado à 

teoria da gestão: 

o A primeira é a crise de fé no setor público e a renovação da fé no setor privado; 

o A segunda é o desejo generalizado de «fazer mais com menos»; 

o A terceira é o sentimento de que o setor público deve adaptar-se aos novos tempos. 

• Em alguns casos foi mesmo pedido «aos teóricos da gestão que realizassem no setor público 

todos os tipos de feitos impossíveis: cortar as despesas e melhorar os serviços, aumentar 

o moral e despedir pessoal, etc.»309. 

• Seja como for, é relativamente consensual a ideia de que «apesar de todas as desilusões 

inevitáveis, a teoria da gestão trouxe mais bem do que mal ao setor público»310 . 

 
306 Ob. Cit. (271), p. 155. 

307 Ob. Cit. (300), p. 19. 

308 Ob. Cit. (282), pp. 312-323. 

309 Ibidem, p. 339. 

310 Ibidem, p. 339. 
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• E muitos autores consideram que as instituições não-económicas «estão certas quando 

procuram a gestão empresarial como protótipo»311. 

Mas é evidente que a adaptação ao setor público de conceitos e técnicas da gestão 

empresarial não deve desvirtuar a coerência dos seus princípios, sob pena de perderem 

utilidade ou tornarem-se contraproducentes. 
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VI. OS ANTECEDENTES REFORMISTAS 

_______________________________________ 

Os regimes políticos e a Instituição Militar 

A história da instituição militar nos séculos XIX e XX está fortemente correlacionada com 

os diferentes regimes políticos que existiram em Portugal durante esse período, 

nomeadamente: 

Monarquia Constitucional, Ditadura de João Franco (1907-1908), República Parlamentar 

(1910-1917), República Nova ou Sidonismo (1918), Monarquia do Norte, República 

Parlamentar, Ditadura Militar (1926-1933), Estado Novo (vigência da Constituição de 1933), 

rutura de 25 de Abril de 1974 e estabelecimento do regime democrático, 

constitucionalizado, em 1976312. 

Numa aproximação muito geral, salientem-se alguns aspetos do percurso histórico das 

Forças Armadas no período em apreço.  

Na Monarquia Constitucional 

Neste período vigorou o modelo de “Exército semi-permanente”, ou de “Exército 

permanente” segundo outros autores. 

Em 1869, foi decretada uma reorganização militar que previa um efetivo de 30 000 

homens em período de paz e de 50 000 em tempo de guerra, com as seguintes 

particularidades313: 

• «Consignado, de há muito, o princípio de igualdade dos cidadãos perante o tributo de sangue 

estabeleceu-se em novas bases o serviço militar gratuito e obrigatório, com cinco anos de 

efetividade nas fileiras, findos os quais as praças licenciadas passavam à 1ª reserva (2ª 

linha), e por fim, até aos 50 anos, à reserva territorial». 

• «Dos mancebos em idade militar selecionados por inspeção médica era apurado por sorteio 

o número requerido para o contingente de cada ano. 

 
312 FERREIRA, José Medeiros (2001), O Comportamento Político dos Militares. Forças Armadas e Regimes 

Políticos em Portugal no Século XX. Lisboa: Editorial Estampa, p. 13.  

313 SELVAGEM, Carlos (1926), Portugal Militar. Compêndio de História Militar e Naval de Portugal. Lisboa: 

Imprensa Nacional. Casa da Moeda, p. 580. 
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Mas como […] eram permitidas as remissões a dinheiro, a melhor parte da população 

isentava-se, e só eram compelidos a servir nas fileiras, como sorteados ou substitutos os 

indigentes, na sua quase totalidade analfabetos, o que rebaixava o nível social do exército 

e consequentemente o seu valor tático». 

Em 1884, foi iniciada uma nova reforma que, de acordo com Carlos Tavares de Andrade 

Afonso dos Santos (conhecido na história da literatura portuguesa pelo pseudónimo de 

Carlos Selvagem, já citado), determinou um aumento de «efetivos em todas as armas […] 

e o estabelecimento de quadros fixos para oficiais e graduados». 

As reformas promovidas nos anos seguintes não alteraram significativamente este modelo 

que, no essencial, se manteve até 1911. 

De notar que, na década de 1860, o serviço militar obrigatório se tinha transformado 

numa questão problemática: 

• O recrutamento militar era um «fator adicional de descontentamento» e as «reações 

populares ao recrutamento eram tradicionalmente motivo […] para atitudes mais ou menos 

passivas de resistência e deserção, até às mais ativas de insubordinação e revolta»314. 

• Portugal era o país da Europa em que menos gente cumpria serviço militar: havia 1 militar 

para cada 217 civis, enquanto na França a proporção era de 1 para 80 e na Espanha de 1 

para 88. Em contrapartida abundavam oficiais […] em empregos civis 315. 

A Marinha também passou por um extenso processo de mudança ao longo da década 

1850, impulsionado por um pequeno grupo de personalidades, «talvez uma vintena de 

homens de entre os cerca de 200 oficiais então existentes», que desempenharam um 

papel importante para «a entrada da Armada Real portuguesa na era pós-industrial»316. 

Este esforço reformista prosseguiu nas décadas seguintes com a intervenção de outras 

figuras317. 

Após a onda de fervor patriótico que se seguiu ao ultimatum britânico de 11 de janeiro de 

1890, foi reconhecido que «o verdadeiro mal era a falta de meios bélicos e a falta de 

dinheiro para os adquirir»318. 

 
314 Ob. Cit. (94), p. 445. 

315 Ob. Cit. (107), p. 531. 

316 SILVA, Fernando David e (2014), O Fim das Naus e a Marinha de Transição. Um inquérito da Câmara dos 

Deputados. Lisboa: Edições Culturais da Marinha, pp. 209-210. 

317 Ob. Cit. (313), p. 582. 

318 BONIFÁCIO, Maria de Fátima (2010), A Monarquia Constitucional 1807-1910. Alfragide: Texto Editores 

Lda., p. 116. 
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No rescaldo dessa crise, «o Governo promulgou um conjunto de diplomas legais, 

destinados a organizar e a edificar as capacidades do Exército e da Marinha, numa 

perspetiva conjunta da defesa nacional»319. 

No entanto, a situação pouco tinha mudado no virar do século XIX para o século XX320: 

• «A instituição militar não existia como organização unificada no Estado imperial português» 

pois estava «separada em dois corpos organizacionais distintos: o Exército Metropolitano e 

o Exército Colonial, com quadros diferentes, armamento autónomo e instrução separada, 

dadas as funções bem diferenciadas a que estavam destinados». 

• A principal natureza da instituição militar portuguesa era «a sua natureza de Exército 

colonial» (em resultado da opção africana e […] da intensificação das então chamadas 

“campanhas de pacificação”)». 

Este panorama não conheceu alterações significativas na década de 1900.  

Quando «a onda republicana começou a assustar», o Governo monárquico ainda tentou 

um acordo com o Partido Republicano Português (PRP), em vésperas das eleições de 28 

de agosto de 1910, que incluía a revisão do regime do serviço militar obrigatório. Porém, 

«as concessões com que [o Governo] acenou aos republicanos não lhe granjearam a 

benevolência do PRP, para quem a república ou era revolucionária ou não seria»321. 

Na noite de 3 de outubro de 1910, «a revolução republicana veio, finalmente, para a rua» 

e na manhã de 05 de outubro de 1910: 

• As tropas governamentais na Baixa de Lisboa perderam a disciplina. O comando da divisão 

militar de Lisboa desistiu. Já ninguém sabia onde estavam os ministros322. E o rei tinha 

fugido na véspera, depois de os cruzadores amotinados terem bombardeado o Palácio das 

Necessidades. 

• «De qualquer descrição do 5 de outubro, um ponto ressalta claramente: a relutância do 

exército em lutar […] Sem dúvida que parte dessa relutância se deve atribuir à notória 

inexperiência da oficialidade. No entanto, […] nas palavras de Paiva Couceiro, o 

comportamento dos oficiais explica-se, sim, pela sua “indiferença”, “aborrecimento” e 

“desconsolo” com o curso dos negócios públicos” […]»323. 

 
319 RIBEIRO, António Silva (2011), Organização Superior de Defesa Nacional. Reformas da República 1911-

1913. Loures: Diário de Bordo, p.14. 

320 Ob. Cit. (312), p. 29. 

321 Ob. Cit. (318), p. 155. 

322 Ob. Cit. (107), p. 579. 

323 VALENTE, Vasco Pulido (1999), O Poder e o Povo. Gradiva-Publicações, p. 109. 
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Após a implantação da República Parlamentar (1911) 

Em 1911, a posição da República acerca do serviço militar ficou clara. De acordo com a 

lei do recrutamento publicada em 1911, o propósito da grande reforma republicana das 

Forças Armadas, em especial no que respeitava ao Exército, consistia: 

• «Em transformá-lo, de ”instituição liquidada” assente como estava no exército permanente, 

em corpo destinado à conservação, instrução e enquadramento da “nação em armas”, 

condição sine qua non do êxito»324. 

• A opção recaiu assim nos «grandes princípios republicanos do “Exército miliciano”, baseado 

no serviço militar obrigatório não “remível” a dinheiro como nos tempos da Monarquia, e do 

“Exército educador”, tendentes à formação de um verdadeiro Exército Nacional»325. 

• E nessa linha, o serviço militar obrigatório foi aplicado no Exército metropolitano, ainda que, 

por subterfúgios vários, «50% dos mancebos inspecionados eram considerados não aptos» 

e por consequência «as praças continuaram a ser oriundas das classes mais 

desfavorecidas»326. 

• A reorganização do Exército Colonial, por outro lado, baseou-se na filosofia de «reduzir os 

efetivos de soldados europeus nas unidades das províncias ultramarinas e em «recrutar o 

pessoal do Exército da metrópole, se necessário, na base do voluntariado»327. 

No entanto, a arquitetura legislativa preparada «revelar-se-ia como mais uma ilusão da 

República, […] rapidamente anulada pela realidade». Com efeito328: 

• O «edifício jurídico construído até ao final do ano é um imenso projeto, porventura tão 

imenso, como inadequado». 

• E o «princípio da milicianização (recrutamento geral dos cidadãos, seguindo o exemplo 

suíço) de um exército sem recursos, analfabeto, contra a vontade do seu núcleo profissional, 

estava inevitavelmente votado ao fracasso». 

Em agosto de 1914, o ministro dos Estrangeiros, Freire de Andrade, observava329: 

• « […] o exército, tal como veio da monarquia, “era pouco numeroso e mal equipado” e, 

com a república, “passara ao sistema miliciano, estando em transição sem quadros 

suficientes de oficiais e sargentos”». 

• Assim, «caso queiramos mobilizar o exército não poderemos reunir em armas mais de 50 

mil a 55 mil homens, insuficientemente equipados e municiados». 

 
324 AFONSO, Aniceto (2006) Grande Guerra 1914-191». Lisboa: QuidNovi, p. 27-28. 

325 Ob. Cit. (312), p. 43. 

326 Ob. Cit. (319), p.31. 

327 Ob. Cit. (312), p.52. 

328 Ob. Cit. (324), pp. 27-29. 

329 PINTO, Jaime Nogueira (2010) (2014), Nobre Povo. Os Anos da República. Lisboa: A Esfera dos Livros, p. 

217. 
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Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

Numa primeira fase, Portugal assumiu uma posição de neutralidade colaborante que não 

foi contraditória com o envio de grandes reforços militares para o Ultramar. Em 9 de 

março de 1916, Portugal entrou na Primeira Grande Guerra «por declaração de guerra da 

Alemanha, depois do apresamento de navios alemães e austríacos nos portos 

portugueses». A Guerra terminou em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do 

Armistício. 

As expedições militares para França e para o Ultramar na Primeira Guerra Mundial tiveram 

a seguinte expressão quantitativa: 

• «A mobilização total para a Grande Guerra implicou um crescimento do Exército Português 

para cerca de 150 000 homens, um esforço a que o país já não estava habituado desde as 

invasões francesas»330. 

• «Em França estiveram mais de 50 000, [que sofreram] 2 086 mortos, dos quais 1306 em 

combate e os restantes por acidente ou doença [outras estimativas apontam para 1 341 

mortos, 4 626 feridos, 1 932 desaparecidos, 7 740 prisioneiros331]; para Angola seguiram 

cerca de 12 500 expedicionários da Metrópole, dos quais 736 morreram em combate ou por 

doença; e para Moçambique, o número de expedicionários andou por 18 500 (dos quais 825 

oficiais), com 16 oficiais e 38 soldados mortos em combate e 7 oficiais e 1 938 soldados 

vítimas de doença»332. 

• Para os Açores e Madeira foram 12 383 homens333. 

• A Marinha perdeu 142 homens334. 

À margem da frieza dos números, há um outro lado do conflito que convém lembrar:  

• Os militares sabiam que o Exército português não estava preparado para a Guerra.  

• Apesar disso, em menos de um ano os primeiros contingentes embarcavam para Brest. 

Para a França foram os políticos, os escritores, os literatos e os militares conhecidos335. 

• Porém, passado pouco tempo ouvia-se a acusação de que os “democráticos” «tão excitados 

e patriotas na defesa da guerra, não mostravam o mesmo entusiasmo e zelo quando tocava 

a servir nas linhas da frente». Num panfleto anónimo de 1917, o Rol da Desonra, vinham 

nomeadas figuras gradas da classe política, acusados de cobardia, de incompetência e de 

se terem arranjado para ficar longe das linhas da frente, (embora o redator anónimo 

 
330 HENRIQUE, Mendo Castro e LEITÃO, António Rosas (2001), La Lys-1918, Os Soldados Desconhecidos. 
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331 TEIXEIRA, Nuno Severiano (1998), Portugal e a Guerra: história das intervenções militares portuguesas 

nos grandes conflitos mundiais (séc. XIX-XX). Lisboa: Edições Colibri p. 68. 
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reconhecesse exceções; uma delas foi António Granjo, um dos primeiros a marchar para 

França)336. 

Quanto à bravura dos soldados rasos, são unânimes aliados e inimigos. Só a sua rusticidade, 

dureza, coragem e docilidade permitiram aguentar as difíceis condições logísticas337. 

• Segundo Manuel de Carvalho, “para Moçambique foram os que apenas eram militares ou 

soldados, e por isso a campanha, lá longe, […] combatendo em silêncio, e silenciosamente 

morrendo pela Pátria, é desconhecida». 

• Carlos Selvagem, ele próprio participante na 3ª expedição militar a Moçambique, notava: 

«Todas as difíceis ideias de Pátria, Honra e Dever parecem dissolver-se, perder a 

cor e o sentido, no ambiente mole e sujo destas areias, na atmosfera moral desta 

desmoralizada tropa, à torreira deste implacável sol africano»338. 

• E Cunha e Costa acrescentava: 

«Para muitos a Pátria nem sequer é Portugal: é a casinha de adobo ou tijolo […]. 

Ataquem-lhes esse palmo de propriedade e eles o defenderão com unhas e dentes. 

[…] Mas a noção de uma Pátria maior só confusamente a terão, e quanto a bater-

se pela justiça, que sabem eles disso?»339. 

Ainda hoje «o soldado desconhecido de África é bem mais desconhecido do que o da 

Flandres». Os cemitérios militares portugueses que persistem no norte de Moçambique 

suscitam um reparo elucidativo: 

Não se encontram neles «cruzes brancas, alinhadas e conservadas, a recortar o verde da 

paisagem [como no cemitério militar de Richebourg, no norte de França, mas] lápides a 

emergirem entre o lixo, tumbas engolidas pelo avanço da selva, túmulos profanados, 

campas onde só com esforço se consegue ler o nome dos que morreram nas praias do 

Indico, na selva do planalto dos Macondes ou nas margens do rio Rovuma»340. 

E apesar de tudo isto, «em condições normais, não teria sido difícil a Portugal bater-se de 

igual para igual contra os alemães em África, porque: 

O conhecimento acumulado pelos portugueses da flora, da fauna, das exigências sanitárias 

e dos hábitos dos indígenas eram claramente superiores. 

Dezenas de oficiais portugueses tinham passado pela experiência das campanhas africanas 

[desde a década de 1880, em operações militares contra indígenas sublevados]341. 

Porém, muito pouco dessa experiência foi aproveitada. E também não se tiraram lições 

de cada uma das expedições que seguiu para Moçambique entre 1914 e 1917. 

 
336 Ob. Cit. (329), pp. 243-244. 

337 Ibidem, p. 241. 

338 Ob. Cit. (335), p. 101. 

339 Ibidem, p. 48. 

340 Ibidem, p. 17. 

341 Ibidem, pp. 17-21. 
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E deste modo, «os soldados tombaram não tanto pelo poder de fogo dos alemães, mas 

principalmente por causa da impreparação e falta de treino, da incúria com a alimentação 

e o vestuário, da insensibilidade dos comandantes, do paludismo e da disenteria». 

Na realidade, a guerra no norte de Moçambique teve «desastrosas consequências, 

sobretudo por incompetência, corrupção e impreparação logística». 

No que se refere a Angola, «o conflito com os alemães do Sudoeste Africano foi marcado 

por dois desastres em Naulila e em Quangar em outubro de 1914 [embora aí a situação 

tenha sido resolvida] rapidamente com a invasão por tropas inglesas e sul-africanas da 

Colónia alemã da Damaralândia»342. 

Após a Primeira Guerra Mundial 

A participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial teve efeitos profundos nas Forças 

Armadas: 

• «As Forças Armadas vão eclipsar-se como instituição. Em seu lugar surgirá uma bulimia 

conspiratória e ativista de grupos e sub-grupos geralmente compostos por civis e 

militares»343. 

•  «[E fica comprometida] em grande parte a constituição do exército miliciano para que 

apontara a reorganização de 1911. Consagrou-se […] um sistema misto […] o qual, 

conjugando um quadro permanente de oficiais e sargentos com um significativo volume de 

quadros milicianos, [quase] chegaria aos nossos dias»344. 

As Forças Armadas portuguesas depositaram esperanças na Conferência de Paz para 

conseguir um «reequipamento feito à base de meios colocados à sua disposição pelo 

sistema geral de reparações e indemnização». 

Porém, isso não sucedeu345 acrescendo as dificuldades da instituição militar, 

designadamente: 

• «[…] Os baixos salários, a degradação do material, a indisciplina nos quartéis […], a 

intervenção política nas promoções e as tristes recordações da guerra»346. 

• A «clivagem interna entre oficiais de carreira e oficiais milicianos»347 que eram em número 

elevado porque o regime republicano «não confiava nos profissionais»348. 

 
342 Ob. Cit. (329), pp. 219-220. 

343 Ob. Cit. (312), p. 74. 

344 Ob. Cit. (319), pp. 44-45. 

345 Ob. Cit. (312), pp. 98-99. 

346 Ibidem, p. 111. 

347 Ibidem, p.103. 
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Em 1930, foi aprovado o programa de rearmamento naval que compreendia três fases, a 

executar no prazo máximo de dez anos. 

Em 1937, começou a grande reforma da instituição militar:  

• O relatório apresentado à Assembleia Nacional, em 23 de janeiro de 1937, passava «em 

revista os três principais sistemas na organização das Forças Armadas: o sistema do 

Exército profissional, o sistema de Exército nacional e o sistema da Nação armada»349. 

• Em 1 de setembro de 1937, o «Governo [optou, com a promulgação das leis de Organização 

do Exército e do Recrutamento e Serviço Militar,] pelo sistema da “Nação armada”, conceito 

republicano por excelência, saído das reformas de maio de 1911 e que era o sistema mais 

económico». […] Com este sistema foi assumido o «princípio da preponderância das 

reservas [como] lei suprema da organização militar»350. 

• A solução aprovada351: 

o [Garantia] um pequeno exército permanente, cuja constituição não ultrapassaria os 

30 mil efetivos e apostava num dispositivo de reservas, formado por unidades de 

cobertura cuja organização atingiria, em caso de conflito, as 4 divisões. 

o Estabelecia que a instrução geral de recrutas seria de quatro meses e, no caso dos 

efetivos indispensáveis à cobertura, acrescentava mais um ano, totalizando 16 

meses. 

«A reforma da instituição militar de 1937 é reconhecida unanimemente como uma das 

maiores na senda da subalternização das Forças Armadas ao poder político do Estado 

Novo»352. 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Pouco depois da declaração de guerra da Grã-Bretanha e da França à Alemanha - em 

resultado da invasão da Polónia, em 1 de setembro de 1939 -, o Governo português 

reafirmou a posição de neutralidade através da nota oficiosa Neutralidade portuguesa no 

conflito europeu. 

Em 17 de dezembro de 1941, o Timor português foi ocupado militarmente por forças 

holandesas e australianas, num passo «supostamente justificado pela insuficiência da 

guarnição militar portuguesa em Timor»353 para assegurar a neutralidade do território. 

Em 20 de fevereiro de 1942, o Japão invadiu o Timor português. 

 
349 Ob. Cit. (312), p. 191. 

350 Ibidem, p. 191. 
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pp. 163 e 145. 
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Em 7 de maio de 1945, os exércitos alemães capitularam incondicionalmente na Europa. 

O Japão anunciou a sua rendição em 15 de agosto de 1945, embora a cerimónia formal 

só tenha ocorrido em 2 de setembro. 

Entre 27 e 29 de setembro de 1945, chegaram a Timor três avisos da Marinha de Guerra 

portuguesa e dois navios de transporte com cerca de 2 200 militares do Exército, uma 

missão administrativa e milhares de volumes de carga com tudo o que era necessário à 

normalização da vida civil. 

Entre finais de 1942 e 1945, o dispositivo das Forças Armadas portuguesas era o seguinte: 

O Exército tinha cerca de 116 000 homens. Destes, 60 000 estavam no Continente. Uma 

força expedicionária com 26 500 homens e o melhor equipamento guarnecia os Açores. Em 

Cabo Verde estava um contingente de 6 690 homens e 3 940 permaneciam na Madeira. 

Pelas colónias ultramarinas distribuíam-se 19 170 homens»354. 

No período de 1945 a 1961 

Em 4 de abril de 1949, Portugal assinou o Pacto do Atlântico, figurando entre os 12 países 

fundadores. Com a entrada de Portugal na Aliança Atlântica, [OTAN/NATO] as Forças 

Armadas Portuguesas dão conta do enorme atraso em relação às forças armadas dos 

países aliados355. 

Durante a década de 1950, como já referido anteriormente (cap. V), a reforma das Forças 

Armadas portuguesas abrangeu aspetos políticos, como a criação do Ministério da Defesa 

Nacional em 1950 e aspetos hierárquicos como o reforço do cargo de Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas356. 

A participação na Aliança Atlântica trouxe consideráveis benefícios para as Forças 

Armadas portuguesas: 

«Organização, equipamento, métodos e programas de instrução, técnicas de Estado-Maior, 

processo de trabalho, foram significativamente alterados mercê do acesso a nova 

documentação e regulamentos, dos contatos internacionais, da frequência de cursos no 

estrangeiro e do equipamento recebido ao abrigo da ajuda mútua»357. 

No período de 1961 a 1973 

Em 1961, Portugal foi afetado por uma série de acontecimentos que tiveram profundas 

consequências para as Forças Armadas:  

• Em 22 de janeiro, o paquete transatlântico “Santa Maria” foi tomado no mar das Caraíbas 

por um grupo armado constituído por portugueses, espanhóis e venezuelanos. 

 
354 Ob. Cit. (312), p. 204 (citando António José Barreiros Telo). 

355 Ibidem, p. 235. 
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• Em 4 de fevereiro, elementos do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 

tentaram assaltar a Casa de Reclusão Militar, o quartel da Polícia de Segurança Pública (PSP) 

e a Delegação da Emissora Nacional em Luanda. Em abril, Portugal começou a reforçar as 

forças militares em Angola e a guerra adquiriu uma nova dimensão. 

• Em 1 de agosto, o Daomé apoderou-se do forte de São João Batista de Ajudá que era a 

mais pequena parcela do território português. 

• Em dezembro, precipitou-se a crise no Estado Português da Índia. 

Neste ponto, recorde-se que «Goa e os enclaves de Damão e Dio formavam o Estado 

Português da Índia. 

«Conhecida na iconografia ultramarina como a “Roma do Oriente” […], Goa era desde 

1510 um repositório civilizacional daquilo que […] Portugal trouxe à Índia pela via da 

religião, da educação e do comércio». Depois da independência em 1947, a União Indiana 

começou a questionar «a validade da soberania de Portugal sobre Goa»358: 

• Ao longo da década de 1950, os problemas arrastaram-se «no campo diplomático e no 

terreno em relação aos enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli»359. No início da década de 1960, 

cresceram os indícios de um ataque por parte da União Indiana.  

• Em 14 de dezembro de 1961, Salazar exigiu ao Governador da India o sacrifício de todos: 

«Não prevejo a possibilidade de tréguas nem de prisioneiros portugueses, como não 

haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados ou marinheiros 

vitoriosos ou mortos. […] Convém politicamente, que esta (luta) se mantenha ao 

menos oito dias, período necessário para o Governo mobilizar, em último recurso, 

instâncias internacionais. […]. Deus não há-de permitir que este militar seja o último 

Governador do Estado da India»360. 

• Na noite de 17 para 18 de dezembro, as forças indianas atacaram os três territórios por 

terra, mar e ar. 

o A invasão concretizou-se com facilidade, apesar da enérgica resistência de alguns 

núcleos do Exército, da Polícia e da Marinha que perdeu em combate o aviso Afonso 

de Albuquerque e a lancha de fiscalização Vega. Todos sabiam que nunca poderiam 

sair vitoriosos, «face à flagrante desproporção com as forças indianas que teriam 

de enfrentar». 

o Em 19 de dezembro, o Governador decidiu pela rendição. 

o Morreram 67 militares da guarnição portuguesa e cerca de 3 500 foram feitos 

prisioneiros361. Só regressariam a Portugal em maio de 1962, «depois de duro e 

incerto cativeiro». 
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o «Portugal administrou Goa durante mais de 400 [anos] e [perdeu-a] em 24 

horas»362. 

Em 1963 a guerra estendeu-se à Guiné e em 1964 a Moçambique. 

No início dos anos setenta, as opiniões sobre a situação militar nos territórios ultramarinos 

variavam entre dois extremos: de um lado, afirmava-se que as autoridades portuguesas 

controlavam a situação; do outro, dizia-se que o colapso militar era iminente363. 

Como quer que fosse, é relativamente consensual a seguinte apreciação364: 

• Na Guiné receava-se de facto um colapso militar; 

• Em Angola as forças portuguesas criaram uma situação de supremacia nítida; 

• Em Moçambique, a situação, embora sensível, apresentava sintomas de poder vir a ser 

recuperada pelas Forças Armadas portuguesas. 

A posição de Marcello Caetano acerca da situação na Guiné foi posta a Spínola, em 1973, 

nos seguintes termos: 

«Para a defesa global do Ultramar é preferível sair da Guiné com uma derrota militar com 

honra, que por um acordo negociado com os terroristas, abrindo caminho para outras 

negociações»365. 

No decurso desta conversa, Spínola terá perguntado a Marcello Caetano se «escolheria 

de facto, uma derrota militar»366. Em resposta, o Presidente do Conselho afirmou: 

«Os exércitos fizeram-se para lutar e devem lutar para vencer, mas não é forçoso que 

vençam. Se o Exército português for derrotado na Guiné depois de ter combatido dentro 

das suas possibilidades, essa derrota deixar-nos-ia intactas as possibilidades jurídico-

políticas de continuar a defender o resto do Ultramar. E o dever do governo é defender todo 

o Ultramar. É isso que quer dizer»367. 

Por esta altura, começaram a surgir dúvidas acerca da continuação da guerra: 

• «Os subordinados do general [Spínola] partilhavam as preocupações do comandante e a 

situação de crescente deterioração que se vivia em 1973 fez reavivar memórias do que 

acontecera em Goa»368. 

 
362  Ob. Cit. (358), p. 371. 

363 VAZ, Nuno Mira (1979), Opiniões públicas durante as guerras de África 1961-74. Lisboa: Quetzal Editores, 

p. 327. 

364 Ibidem, pp. 337-338. 

365 MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes, (2016), Marcello Caetano, Uma Biografia, 1906-1980. Lisboa: 

Objetiva, p. 406. 

366 WALLS, W. S. van de (2015), Guerra e Paz. Portugal/Angola 1961-1974. Alfragide: Casa das Letras, p. 389. 

367Ob. Cit. (365), pp. 406-407. 

368 Ob. Cit. (366), p. 390. 
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• «Ouvia-se com muita frequência dizer, entre os militares, que se chegássemos a uma 

situação de colapso o poder político faria outra vez a mesma coisa» [recordando o desfecho 

de deixar] «cair o Estado da India por incapacidade política, e depois fazer dos militares 

bodes expiatório»369. 

Na opinião de Bettencourt Rodrigues, que substituiu Spínola no cargo de Comandante-

Chefe, a situação na Guiné no final de 1973 era preocupante «[…] quer pelo estado de 

abatimento das tropas portuguesas, quer pelo reconhecimento da inferioridade dos meios 

materiais de que dispunham […]. Contudo […], Portugal mantinha todos os seus poderes 

de soberania exercendo os atos de administração corrente em quase todos os pontos do 

território, a que tinha pleno acesso, com medidas de segurança de intensidade variável 

[…]»370. 

A gravidade da situação levou um deputado a pedir no Parlamento: 

«O aumento dos efetivos e a duplicação do material bélico na Guiné, porque – afirmava – é 

impossível suportar uma guerra com armas desiguais, principalmente se cabe ao inimigo a 

sorte de possuir as melhores […]».  

O custo humano e económico da guerra era um enorme fardo para Portugal. Na altura, 

os efetivos das Forças Armadas eram superiores a 200 mil homens, dos quais cerca de 

149 mil se encontravam em África. No ano anterior a mobilização portuguesa tinha 

chegado a 147 mil homens e o efetivo global empenhado desde 1961 era da ordem de 

«um milhão e quatrocentos mil homens»371. 

Crescia a ideia de que a Guerra não tinha solução militar, não obstante o notável 

desempenho das Forças Armadas e os enormes sacrifícios feitos. 

Perspetivas sobre a situação militar no início de 1974 

Sem entrar na análise da complexa situação militar que se vivia nos primeiros meses de 

1974, afigura-se de interesse sintetizar algumas opiniões, de estrangeiros e portugueses, 

que ajudam a esboçar uma ideia geral do que se passava na época.  

John P. Cann considera que a condução, durante treze anos, de campanhas militares em 

três teatros de operações africanos distantes entre si e a milhares de quilómetros da 

Europa, constituiu «uma notável proeza de armas»372.  

Hipólito de la Torre Gómez salienta o enorme esforço humano «para um país pequeno, 

com uma população a decrescer […] e escassamente desenvolvido como Portugal». 

 
369 Ob. Cit. (361), p. 44. 

370 Ob. Cit. (363), p. 336. 

371 Ibidem, p. 344. 

372 CANN, John P. (1998), Contra Insurreição em África. O Modo Português de Fazer a Guerra, 1961-1974. S. 

Pedro do Estoril: Edições Atena, Lda., pp. 19-21. 
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E opina que «a assombrosa capacidade de resistência demonstrada por Portugal» terá 

ficado a dever-se, entre outros aspetos, à «inegável competência operacional que as 

forças armadas revelaram»373. 

W. S. van der Waals, citando C. Rodrigues, refere que a juventude portuguesa foi 

mobilizada «para um dos mais longos e mais difíceis períodos de serviço militar obrigatório 

existente em todo o mundo». E em sua opinião, «as guerras exauriram a alma e os 

recursos de Portugal, como se pode verificar nos números de algumas estatísticas»374.  

No mesmo sentido, John P. Cann afirma375: 

• A mobilização de Portugal teria sido equivalente aos Estados Unidos colocarem 2,5 milhões 

de homens no Vietname, em vez de 500 mil que empenharam no pico do seu envolvimento 

na Indochina.  

• O nível de forças de Portugal em África em relação à sua população era cinco vezes superior 

ao dos Estados Unidos em relação ao Vietname. 

Na mesma linha, citando Thomas H. Henriksen, salienta que «numa base percentual 

[Portugal] tinha mais homens em armas do que qualquer outro país, à exceção de Israel». 

• As mortes devidas a várias causas foram, numa base percentual relativa à população, cerca 

de três vezes maiores para Portugal do que para os Estados Unidos no seu compromisso 

com o Vietname. 

Na verdade, desde o início das mobilizações em 1961, o volume de tropas empenhadas 

nos três teatros de operações em África não deixou de aumentar, através do recrutamento 

metropolitano e do recrutamento local (neste caso, com maior expressão a partir de 

1968). Porém, esse aumento de efetivos não foi acompanhado pelo número de oficiais do 

Quadro Permanente do Exército, em resultado da redução progressiva de candidatos à 

Academia Militar376. 

Para alargar as possibilidades de preenchimento dos quadros em oficiais do Quadro 

Permanente, o Conselho de Ministros aprovou, e o Presidente da República promulgou, o 

Decreto-Lei nº 353/73, de 13 de julho que permitia: 

O trânsito dos «oficiais do quadro especial de oficiais (QEO) para os quadros permanentes 

das armas de infantaria, artilharia e cavalaria mediante a frequência, na Academia Militar, 

de um curso intensivo».  

Este diploma provocou reações no Exército, porque a sua aplicação iria «violar um dos 

princípios mais sagrados da carreira das armas: o princípio da antiguidade»377. 

 
373 GÓMEZ, Hipólito de la Torre (2011), O Estado Novo de Salazar. Alfragide: Texto Editores, Lda., p.85-86. 

374 Ob. Cit. (366), pp. 397-398. 

375 Ob. Cit. (372), p. 149 e p. 252. 

376 MARTELO, David (1998) As Mágoas do Império. Mem Martins: Edições Europa-América, pp. 256-270. 

377 Ibidem, p. 270. 
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Apesar de este controverso Decreto-Lei ter sido revogado pelo Governo em 21 de 

dezembro de 1973, já tinha provocado reuniões de oficiais na Guiné (em agosto) e em 

Évora (em setembro). 

«Em vésperas do 25 de abril, o Exército encontrava-se […] exausto no que concerne às 

suas capacidades de enquadramento»378.  

Na verdade, a «proeza de armas» portuguesa tinha um custo pesado. Com a passagem 

do tempo, «parece hoje claro que os sintomas anunciadores do desenlace já eram visíveis 

nesses anos do fim»379: 

• «Portugal não possuía um aparelho económico poderoso com que pudesse suportar 

facilmente uma aventura militar distante e de grande envergadura»380. 

• As baixas portuguesas totalizavam 8 290 mortes e 27 919 feridos e mutilados381 e foram 

inúmeros os sacrifícios de centenas de milhares de jovens afastados das suas vidas civis, 

bem como a degradação progressiva da situação pessoal e familiar de muitos militares dos 

quadros permanentes e de complemento das Forças Armadas. 

• A guerra esteve «na origem da emigração de milhares de jovens e das respetivas famílias», 

contribuindo para «a percentagem de faltosos e refratários» que rondou «em cada ano, 

18% do contingente»382. 

Segundo Nuno Mira Vaz, no «início da década de 70, o cenário que se apresenta aos 

militares de carreira, principalmente aos mais jovens, acende neles uma complexa gama 

de sentimentos: 

• É a convicção […] de que a guerra não tem solução militar. 

• É a constatação, em muitos aspetos humilhante, de que certos grupos de guerrilha estão 

mais bem armados do que as forças portuguesas383 [a ponto das unidades terrestres 

portuguesas] «sempre que podiam, utilizavam nas suas ações de combate armamento 

capturado ao PAIGC»384. 

• É a separação crescente entre a hierarquia que se diz fiel ao regime e as camadas de jovens 

chefes forjados no combate; […]385. 

 
378 Ibidem, p. 260. 

379 Ob. Cit. (363), p. 327. 

380 Ob. Cit. (372), p. 28. 

381 Ibidem, p. 251. 

382 Ob. Cit. (361), p. 37.  

383 Ob. Cit. (363), pp. 345-346. 

384 VAZ, Nuno Mira (2003), Guiné – 1968 e 1973 Soldados uma vez, sempre Soldados! Lisboa: Tribuna da 

História, p. 47. 

385 Ob. Cit. (363), p. 345-346. 
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E a isto acresce a degradação progressiva da situação pessoal e familiar dos militares, em 

resultado386: 

• Dos baixos salários (o vencimento dos oficiais subalternos que arriscavam a vida em África 

estava ao nível do de um empregado de escritório em Lisboa); 

• Das longas permanências em África; 

• Das difíceis condições de vida. 

O mesmo autor observa387: 

• «[Em vários países e épocas], os jovens oriundos das classes altas foram incorporados em 

proporções muitíssimo mais pequenas do que os oriundos de minorias desfavorecidas; e, 

quando chamados às fileiras, eram com frequência incumbidos de tarefas que os afastavam 

do campo de batalha, sobretudo o terrestre, enquanto a grande massa de conscritos era 

encaminhada para as unidades combatentes». 

• «Embora não existam, em Portugal, estudos que demonstrem esta convicção, é evidente 

para qualquer observador atento, que ocorrências semelhantes e igualmente reprováveis 

marcaram o decurso das guerras de África (1961-1974)». 

Rui Ramos destaca os seguintes pontos388:  

• Apesar de «a maioria dos 703 oficiais que assinaram os documentos do Movimento das 

Forças Armadas antes do 25 de abril» [ser] «originária de meio rural (51%)» […] não era 

isso que os singularizava, mas sim o facto de 98,3% provirem da Academia Militar, 80,8 % 

serem capitães ou majores, na maior parte dos casos com duas ou três comissões de guerra 

e 94,9% terem nascido nas décadas de 1930 e 1940». 

• «A explicação, portanto, não está na origem social, mas numa experiência histórica: o 

comando de tropas na guerra e a revolta corporativa em 1973». 

Um antigo combatente, com doze anos de serviço em África, recorda: 

• «Na guerra que Portugal travou em defesa de fronteiras […] tão afastadas das suas 

fronteiras ancestrais, o posto de capitão foi o mais sacrificado e também o mais relevante 

da cadeia hierárquica». 

• O capitão, um jovem com pouco mais de 20 anos, […] era o comandante de mais de uma 

centena de homens, pouco mais jovens do que ele, que o olhavam não só como chefe em 

que podiam confiar, mas também como o amigo […]»389. 

• A essa geração de oficiais ficará para sempre devedora uma Pátria que jamais poderá pagar-

lhes tamanho sacrifício390. 

 
386 Ibidem, p. 346. 

387 Ob. Cit. (13), pp. 287-288. 

388 Ob. Cit. (107), p. 722. 

389 ACABADO, Carlos Alberto Branco Batista (2017), Histórias de uma Bala Só. Lisboa: Ancora Editora, p.107. 

390 Ibidem, p.109. 
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E a Pátria está devedora à memória dos militares que morreram em África e foram 

sepultados, com a dignidade possível na altura, numa terra longínqua e estranha «há 

muito habituada a acolher […] o corpo dos jovens de Portugal»391. 

Por muitas razões, o desgaste era considerável e crescente. Segundo D. Porch, citado por 

van der Walls, quando Marcello Caetano decidiu continuar a Guerra «não estava a abordar 

uma derrota militar, mas um coup d´état […]»392. 

E talvez Marcello Caetano tivesse consciência disso, mas para ele não «existia escolha 

entre ir e não ir a Alcácer-Kibir»393 como confidenciou a um colaborador. 

O primeiro sinal de que os acontecimentos se precipitavam foi a tentativa de levantamento 

militar, desencadeada na noite de 15 para 16 de março de 1974. Poucas semanas depois, 

em 25 de abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas triunfou e a Junta de Salvação 

Nacional assumiu as atribuições dos órgãos fundamentais do Estado. 

Após o 25 de Abril de 1974 

Com o triunfo do Movimento das Forças Armadas, em 25 de abril de 1974, teve início o 

processo que veio a terminar o «empenhamento militar em África no derradeiro século da 

presença portuguesa»394. 

No decurso do ano de 1975, sucederam-se as independências de Moçambique (junho), 

de São Tomé e Príncipe (julho), de Cabo Verde (julho), da Guiné (agosto) e de Angola 

(novembro). Em dezembro desse ano a Indonésia invadiu Timor-Leste que permaneceu 

ocupada até à sua independência em 2002. 

Eduardo Lourenço assinala a «fabulosa rapidez com que a descolonização se efetuou» e 

observa: 

«Será para sempre um assunto de reflexão interminável o do (aparente?) desinteresse com 

que a generalidade do povo português […] aceita desfazer-se em escassos meses de 

territórios de considerável interesse económico e estratégico e em circunstâncias de 

completo descontrolo, nos quais havia suportado uma luta de treze anos […]»395. 

Num breve relance sobre esse período: 

• Em 25 de Abril de 1974, tiveram início «dois anos de agitação que dividiram o país […] e 

consumiram dois presidentes da República e seis governos provisórios»396. 

 
391 Ibidem, p. 53. 

392 Ob. Cit. (366), p. 393. 

393 VALENTE, Vasco Pulido (2002), Marcello Caetano. As Desventuras da Razão. Algés: Gótica, p. 8. 

394 Ob. Cit. (376), p. 15. 

395 Ob. Cit. (104), p. 63. 

396 Ob. Cit. (107), p. 705. 
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• «Para retirar os colonos de Angola, no Verão de 1975, montou-se a maior operação de 

evacuação aérea da História, com a colaboração de vários países […]. Segundo o 

recenseamento de 1981, viviam em Portugal 595 078 portugueses que residiam em África 

em 1973, dos quais 309 058 de Angola e 164 065 de Moçambique»397. E muitos foram para 

outros países. 

• Em 25 de abril de 1975, foram realizadas eleições, com uma participação maciça (91,7% 

dos 6 231 372 eleitores recenseados). Os resultados apurados foram: PS (37,9%), PPD 

(26,4%), PCP (12,5%), CDS (7,6%), MDP (4,5%) e UDP (0,7%)398. 

• Os meses de maio a setembro de 1975 foram de tensão e antagonismo e «muito se passou 

na rua, envolvendo milhares de pessoas em marchas e comícios»399. 

• Em 25 de novembro de 1975, ocorreram confrontos militares. «Tropas para-quedistas 

ocuparam as bases de Tancos, Ota e Monte Real, enquanto as tropas do RALIS [Regimento 

de Artilharia de Lisboa] controlavam as entradas estratégicas de Lisboa. O presidente da 

República decretava o estado de sítio. O Regimento de Comandos da Amadora teria um 

papel decisivo na neutralização das unidades da esquerda radical, levando à queda do 

chamado “vanguardismo militar e basismo”»400. Seguiu-se a dissolução do COPCON 

[Comando Operacional do Continente] e a desmobilização dos soldados das suas unidades 

em 20 de dezembro401. 

• Em 2 de abril de 1976, a Assembleia Constituinte aprovou e decretou a Constituição da 

República Portuguesa que «refletia o compromisso subjacente ao desenlace de 25 de 

novembro, combinando, por um lado, o caminho para uma sociedade socialista e a tutela 

do Conselho da Revolução, e, por outro, [a construção de] uma democracia pluralista»402. 

No período de 1976 a 1989 

Em 1976 Portugal é uma democracia europeia. «Em 28 de março de 1977, o I Governo 

Constitucional apresentou o pedido formal de adesão da República Portuguesa à 

Comunidade Económica Europeia» e em 12 de junho de 1985 foi assinado o tratado de 

adesão403.  

Com o fim da guerra em África e «o regresso à Europa, a grande reconfiguração política 

e social experimentada por Portugal após a revolução de 25 de abril de 1974 teve, 

também, consequências de tomo na composição das suas Forças Armadas [que] sofreram 

 
397 Ibidem, p. 720. 

398 Ibidem, p. 734. 

399 Ibidem, p. 735. 

400 RODRIGUES, António Augusto Simões (Direção) (1996), História Comparada. Portugal. Europa e o Mundo. 

Volume II. Círculo de Leitores, p. 507. 

401 Ob. Cit. (107), p. 744. 

402 Ibidem, p. 745. 

403 Ibidem, pp. 747-748. 
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uma expectável redução de efetivos, readaptaram-se em termos doutrinários […] e 

iniciaram uma lenta modernização do seu armamento e equipamento»404. 

Em finais da década de 80, os efetivos das Forças Armadas já tinham decrescido para 

«cerca de 74 mil militares (Marinha 15 mil, Exército 45 mil, Força Aérea 14 mil), dos quais 

cerca de 68% eram do Serviço Militar Obrigatório (SMO)»405. 

Seguiram-se as reformas do início da década de 1990 que se examinam no próximo 

capítulo.  
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VII. A REFORMA DAS FORÇAS ARMADAS 

____________________________________________ 

Noções elementares 

Registem-se algumas noções básicas e operativas relacionadas com a análise a 

desenvolver. 

-Interesse nacional, interesses nacionais e objetivos nacionais406: 

- O interesse nacional identifica uma civilização e, em cada civilização, uma época; 

- Os interesses nacionais, particularizando o anterior, caracterizam um Estado e diferenciam 

os Estados de uma mesma civilização, devendo durar, pelo menos, tanto quanto a 

Constituição que implicitamente ou explicitamente os define; 

- Os objetivos nacionais caracterizam o Governo e o modo como cada Governo se propõe 

atingir os interesses nacionais. 

-A Instituição Militar 

De acordo com a doutrina, uma instituição tem407: 

- Uma objetividade, isto é um conjunto de regras pelas quais os seus membros se regem; 

- Uma hierarquia, que corresponde a uma distribuição de funções; 

- Uma intimidade, que se traduz na pressão e marca que imprime nos membros da 

instituição; 

- Uma ideia diretora, que torna funcionais ou instrumentais as vontades individuais. 

No contexto dos parágrafos seguintes, falar-se-á, em sentido lato, de objetivos nacionais 

e da instituição militar. 

 
406 SACCHETTI, António E. Ferraz (1988), «Interesses, Tradicionalismo, Conservadorismo». Temas e 

Reflexões, nº 1. Lisboa: Edições Culturais de Marinha, p. 43.  

407 MOREIRA, Adriano (1997), Teoria das Relações Internacionais. Coimbra: Livraria Almedina, p. 269. 
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Experiência de mudança em forças armadas aliadas 

Em 17 de junho de 1992, o Ministro da Defesa Nacional afirmou, na Assembleia da 

República, que muitos países estavam a desenvolver esforços de mudança na área 

militar408: 

«Por toda a parte se fala em reduzir Forças e se está a reduzir Forças. Por toda a parte se 

fala em modernizar e se está a modernizar». 

Referindo-se ao caso português acrescentou: 

• «A modernização das Forças Armadas é parte integrante da modernização do País e com 

ela se interliga». 

• «Ninguém se pode furtar ao esforço de modernidade». 

Com efeito, ao longo da década de 1990, vários países aliados realizaram reformas nas 

suas forças armadas, geralmente baseadas nas seguintes opções409: 

• Redução de efetivos; 

• Maior colaboração multinacional; 

• Maior colaboração entre os ramos; 

• Utilização de modernas técnicas de gestão e de liderança, em especial nos recursos 

humanos; 

• Colaboração com a indústria; 

• Utilização de outsourcing. 

E de uma forma geral todos os países procuraram diminuir a relação entre efetivos 

alocados ao emprego operacional e à sustentação. 

Estes programas de mudança tiveram propósitos semelhantes, mas registaram-se 

diferenças consideráveis na forma como cada país os planeou e pôs em prática. 

Inicio das “reformas” nas Forças Armadas Portuguesas  

A primeira Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas (LDNFA)410, aprovada em 1982, 

foi o ponto de partida para a primeira grande reforma da Defesa Nacional e das Forças 

Armadas realizada em Portugal depois de 1974. 

Salientem-se alguns pontos relevantes da LDNFA. 

• A política de defesa nacional tem: 

«Caráter permanente […]. 

Natureza global, abrangendo uma componente militar e componentes não militares. 

 
408 NOGUEIRA, Joaquim Fernando (1995), A Política de Defesa Nacional. Lisboa: Ministério da Defesa 

Nacional, p. 150. 

409 RODRIGUES, Alexandre Reis (2002), Nos meandros da política de defesa. Lisboa: Editorial Notícias, pp. 

76-82. 

410 Lei nº 29/82, de 11 de dezembro. 
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Âmbito interministerial, cabendo a todos os órgãos e departamentos do Estado 

promover as condições indispensáveis à respetiva execução». 

• A atuação das Forças Armadas: 

«Desenvolve-se […] em execução da política de defesa nacional definida e do Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) aprovado, e por forma a corresponder às normas e 

orientações definidas nos níveis seguintes: 

o Conceito Estratégico Militar (CEM); 

o Missões das Forças Armadas (MIFA); 

o Sistema de Forças (SF); 

o Dispositivo». 

• «As principais orientações e medidas de política de defesa nacional constarão 

necessariamente do programa do Governo». 

• Dada a necessidade da defesa nacional, «os deveres dela decorrentes e as linhas gerais da 

política de defesa nacional [serão] objeto de informação pública, constante e atualizada».  

Depois de aprovada a LDNFA foram iniciados vários processos de caráter reformista 

orientados pelo paradigma menos forças, melhores forças. A intenção dessa frase, que 

reforçava a ideia de um imperativo nacional em torno da modernização das Forças 

Armadas, não suscitou dúvidas, embora ainda estivessem longe quaisquer metas 

quantificadas para a redução e melhoria das forças. 

Essa definição só veio a ocorrer na década de 1990 com o estabelecimento de objetivos 

mais precisos acerca da futura dimensão e configuração das Forças Armadas. 

Refiram-se alguns dos diplomas aprovados nessa fase411: 

• Lei da Programação Militar (Lei nº 15/87, de 20 de maio); 

• Lei do Serviço Militar (Lei nº 30/87, de 7 de julho); 

• Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional (Decreto-Lei, nº 46/88, de 11 de fevereiro); 

• Bases gerais do estatuto da condição militar (Lei nº 11/89, de 1 de junho); 

• Estatuto dos militares das Forças Armadas (EMFAR) (Decreto-Lei nº 34-A/90, de 24 de junho); 

• Quadros de pessoal do Exército, da Força Aérea e da Marinha (Decreto-Lei nº 259/90, de 17 de agosto); 

• Lei de alteração (Lei 22/91, de 19 de junho) à Lei do Serviço Militar (Lei nº 30/87, de 7 de julho); 

• Lei Orgânica de Bases da organização das Forças Armadas (LOBOFA) (Lei nº 111/91, de 29 de agosto); 

• Racionalização dos efetivos militares (Lei nº 15/92, de 15 de agosto); 

• Leis Orgânicas do MDN, EMGFA, Marinha, Exército e Força Aérea (Decretos-Lei nºs 47, 48, 49, 50 e 

51/93, de 26 de fevereiro); 

• Quadros de pessoal Marinha, do Exército e da Força Aérea (Decreto-Lei nº 202/93, de 3 de junho) […]. 

 
411 Ob. Cit. (405), pp. 54-55. 
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Em 1993, foi aprovado o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN)412 e, em 1998, 

(depois de pontualmente atualizado), foram definidas as Missões Específicas das Forças 

Armadas, o Sistema de Forças e o Dispositivo. 

Note-se que algumas das medidas adotadas na década de 1980 não foram reformas no 

sentido completo do termo. Com efeito, palavras como modernizar, organizar, 

racionalizar, inovar, articular, etc. não conferem, por si mesmas, o estatuto de reforma a 

uma mudança. 

De facto, no âmbito da Defesa Nacional e das Forças Armadas Portuguesas, o conceito de 

reforma tem características mais amplas e implica formalidades e procedimentos 

claramente estabelecidos, como se verá no capítulo VIII. 

Para Reis Rodrigues: 

• «O problema não se restringe a modernizar; tem a ver também com transformar e por isto 

mesmo é que é preciso ter bem presente que uma reforma é apenas um processo para se 

chegar a um determinado destino e nunca o destino em si próprio. Logo a primeira questão 

é definir claramente esse destino, o que implica ter uma visão do futuro, escolher um 

caminho, estabelecer um ritmo e controlar o avanço»413. 

• […] Haverá sempre, em qualquer caso, que saber investir melhor, o que, entre outros 

aspetos, tem muito a ver com métodos, organização e procedimentos»414. 

E a própria palavra “transformação” pode ser definida, em sentido geral, como sendo: 

«Um processo permanentemente avaliado, nunca concluído e adaptável às solicitações 

externas e internas, com coragem para mudar, quer aquilo que não corresponde aos 

objetivos pretendidos, quer a capacidade para ajustar, tendo em conta condicionamentos 

não previstos ou impostos»415. 

Feitas estas observações, é altura de caraterizar brevemente as reformas iniciadas na 

década de 1990, recorrendo ao Programa dos Governos da época. 

Programa do XII Governo Constitucional (1991-1995) 

Destaquem-se os seguintes pontos416: 

 
412 Resolução do Conselho de Ministros nº 9/94, de 13 de janeiro. 

413 Ob. Cit. (409), p. 74.  

414 Ibidem, p. 73. 

415 RAMALHO. José Luís Pinto (2011), Exército Português. Uma visão. Um rumo. Um futuro. Lisboa: Edições 

Estado-Maior do Exército, p.33. 

Sobre os conceitos de “Adaptação, “Modernização” e “Transformação” ver NEVES. João M. L. Pires (2009), «O 

processo de mudança na Marinha». Revista da Armada, nº 426, de janeiro, rúbrica “Ponto ao meio dia”, p. 4. 

«http://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/RevistaArmada/_FlipVersion/2009/index.html?pagenumber=3

» [Acedido em 15 junho de 2017]. 

416 Ob. Cit. (408), p. 87 e p. 89. 

http://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/RevistaArmada/_FlipVersion/2009/index.html?pagenumber=3
http://www.marinha.pt/Conteudos_Externos/RevistaArmada/_FlipVersion/2009/index.html?pagenumber=3
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• Cabe «ao Ministério da Defesa Nacional […] elaborar e executar a política de defesa militar, 

administrar as Forças Armadas, orientar a preparação dos meios ao seu dispor e fiscalizar 

e controlar a respetiva utilização». 

• «Através da reorganização e modernização da instituição militar […] pretende-se garantir 

às Forças Armadas elevados padrões de eficácia e eficiência, visando possibilitar o 

cumprimento das missões atribuídas». 

«Este desiderato pressupõe uma dimensão das nossas Forças Armadas ajustada aos 

recursos nacionais e um elevado grau de preparação e profissionalismo dos seus 

servidores». 

Resultavam daqui três ideias: a reestruturação, o redimensionamento e o reequipamento 

das Forças Armadas Portuguesas. 

Reestruturação 

• «O Governo propõe-se apresentar à Assembleia da República uma proposta de alteração da 

Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas em que […] se proceda à modificação do 

processo de nomeação de algumas chefias militares […]»; 

• «Será revista a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, no sentido da assunção de 

novas competências pelo Ministério e da criação da Inspeção-Geral das Forças Armadas 

[…]»; 

• «Com vista à racionalização de meios, serão definidos a nível central as atribuições e 

estruturas respeitantes aos aspetos administrativo-logísticos, nomeadamente: 

o À coordenação e harmonização das políticas de ensino, instrução e treino militar e 

de recrutamento e mobilização; 

o À racionalização e utilização coordenada de todos os serviços e infra-estruturas de 

saúde; 

o À unificação dos serviços de assistência na doença aos militares; 

o À coordenação das grandes aquisições para a defesa e ao desenvolvimento de um 

sistema de compras conjuntas de bens de utilização comum aos ramos». 

• «O Governo promoverá também a revisão do sistema judicial militar, do código de justiça 

militar e do regulamento de disciplina militar». 

Redimensionamento  

• «O Governo aprovará novos quadros dos ramos das Forças Armadas para vigorar a partir 

de 1993 e fixará os efetivos globais relativos aos contratados e voluntários na sequência do 

novo conceito de serviço militar obrigatório»; 

• «Estes efetivos serão estabelecidos tendo em atenção a componente permanente do 

sistema de forças nacional e a capacidade de, se necessário, crescer por mobilização para 

os sistemas previstos»; 

• «Por esta via, as forças em tempo de paz poderão ser reduzidas e crescer, em caso de 

necessidade, por mobilização». Para este último efeito o Governo apresentará uma proposta 

de lei de mobilização e requisição»; 
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• «Ao nível do património prosseguirá a política de alienações, […] de desativação de 

estabelecimentos, unidades e órgãos, procurando-se com os recursos disponibilizados 

construir novas instalações com maior racionalidade e eficácia». 

Reequipamento 

• «O reequipamento […] prosseguirá a um ritmo apropriado privilegiando o sistema de forças 

aprovado e tendo em conta a quantificação dos custos necessários à adequada operação e 

manutenção dos sistemas de armas e equipamentos a adquirir». 

• «O Governo apresentará à Assembleia da República a 2ª Lei de Programação Militar e os 

respetivos programas de reequipamento e de infra-estruturas […]». 

No que se refere à concretização do programa de Restruturação, Redimensionamento e 

Reequipamento, conhecido como o Programa dos 3R, o Ministro da Defesa Nacional, 

Joaquim Fernando Nogueira, afirmou na Assembleia da República417, em 17 de junho de 

1992, que o Governo tinha definido418: 

• O ano de 1992, como o dos recursos humanos e da indústria de defesa; 

• O ano de 1993, como o da integração de serviços e harmonização de políticas inter-ramos; 

• O ano de 1994, como o do reequipamento; 

• As linhas mestras do planeamento estratégico e plurianual do orçamento de defesa». 

Em 1995, o Primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, destacou os seguintes pontos do 

programa de redimensionamento na área dos recursos humanos419: 

• A publicação do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)420 e a definição: 

o Dos direitos e deveres que caraterizam os militares; 

o Do desenvolvimento e estruturação das suas carreiras; 

• A revogação de 203 decretos-lei e decretos que antes regulavam os estatutos dos militares. 

• O redimensionamento dos Quadros Permanentes, através da aprovação, por decreto-lei, de 

novos quadros de efetivos e, consequentemente, a fixação de pessoal permanente dos 

ramos das Forças Armadas […] em coerência com o sistema de forças e as missões que lhe 

estavam confiadas. 

• A transformação do Decreto-Lei sobre a redução de efetivos aprovado pelo Governo em 

Proposta de Lei apresentada à Assembleia da República, devido ao veto do Presidente da 

República421. 

• A redução dos efetivos totais das Forças Armadas que, em 1995, se situavam em 54 mil 

militares (ou seja, menos 27% do que os existentes na década de 80). 

 
417 Ibidem, p. 149. 

418 Ibidem, p. 151. 

419 Ob. Cit. (405), p. 50 e p. 53. 

420 Decreto-Lei nº 34-A/90, de 24 de janeiro. 

421 Lei nº 15/92, de 5 de agosto. 
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Programa do XIII Governo Constitucional (1995-1999) 

O Governo decidiu prosseguir o esforço de reorganização e modernização das Forças 

Armadas e, nessa linha, «proceder a uma reavaliação do sistema de forças e dos 

respetivos sistemas de armas e de equipamentos, de forma a conseguir uma boa relação 

custo/eficácia […]». 

Nesse contexto: 

• «Proceder-se-á à revisão da lei-quadro das leis de programação militar […], bem como da 

2ª Lei de Programação Militar (LPM), tendo em vista a racionalização organizacional e a 

modernização gradual do armamento e equipamento». 

• «No sentido de adequar o sistema de forças às missões de defesa militar própria, de 

satisfação dos compromissos internacionais assumidos e de realização de missões de 

interesse publico, há que prosseguir, em moldes cada vez mais rigorosos, o processo de 

Planeamento de Forças Nacional, complementado pelo Planeamento de forças OTAN, para 

que as necessidades identificadas tenham suporte na LPM». 

• «A reestruturação das Forças Armadas procurará, sem por em causa a autonomia dos 

ramos, promover uma maior integração e coordenação a fim de facilitar uma mais eficaz 

ação conjunta». 

• «Na sequência da racionalização e redimensionamento dos efetivos, o Governo adotará uma 

política de reaproveitamento e alienação de imóveis excedentários ou inadequados […]». 

• «O Governo manterá um diálogo institucionalizado com os militares e procederá à revisão 

e dignificação das carreiras militares e sua projeção estatutária […]». 

• «A revisão da legislação regulamentadora da Lei do Serviço Militar será feita tendo em vista 

reavaliar a sua eficácia […]. Em conformidade, proceder-se-á igualmente ao 

aperfeiçoamento e regulamentação da lei que regula a mobilização e requisição no interesse 

da defesa nacional». 

•  «A revisão do sistema de justiça militar passará [a tempo] pela decisão, em sede 

constitucional, quanto à sua componente orgânica, sendo dinamizados os estudos que 

comtemplem a possibilidade de abolição, a prazo, dos tribunais militares em tempo de paz 

e de subsequente entrega das funções jurisdicionais por eles desempenhadas a tribunais 

judiciais com composição adequada». 

• «Na dependência da decisão da Assembleia da República, em sede de revisão constitucional, 

que permita a evolução para um sistema alternativo ao serviço militar obrigatório, serão 

elaborados estudos e promovido um amplo debate quanto às condições organizativo-

militares para a transição de atual sistema de recrutamento misto (voluntariado e 

conscrição) para um sistema de recrutamento voluntário, a vigorar em tempo de paz». 

(Nota: a transição para o profissionalismo militar será tratada no Capítulo X). 

Programa do XIV Governo (1999-2002) 

O Governo decidiu as seguintes medidas principais: 

• A revisão do CEDN e subsequente reanálise do CEM […]. 
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• A caraterização das missões das Forças Armadas, estabilizando-se um dispositivo e um 

sistema de forças adequado e flexível, dimensionado em função das necessidades reais […]. 

• A revisão de dois em dois anos da LPM […]. 

• A revisão da LDNFA […]. 

• O prosseguimento da política de racionalização de meios […]. 

• O desenvolvimento de um sistema de produção e aquisição de material e equipamentos 

centralizado […]. 

• A reorientação da política de ensino militar […]. 

• O aumento da participação feminina nas Forças Armadas. 

• A aprovação de diplomas legislativos necessários à implementação do novo sistema de 

recrutamento de base voluntária. […] A adoção de sistemas de incentivos adequados à 

garantia dos efetivos necessários em cada momento […]. 

• A redefinição dos fundamentos e objetivos da formação e da instrução […]. 

• A prossecução de uma política de dignificação da função militar, na sequência do novo 

EMFAR. 

• A revisão do sistema judicial militar […]. 

• O prosseguimento do processo de reestruturação das indústrias de defesa. 

• A reestruturação do Sistema de Autoridade Marítima. 

Programa do XV Governo (2002-2004) 

O Governo decidiu promover: 

• A modernização das Forças Armadas dotando-as de uma acrescida capacidade operacional 

[…]. 

• A normalização da situação financeira das Forças Armadas.  

• A reformulação e revisão de documentos concetuais e legais da Defesa Nacional e das Forças 

Armadas, designadamente: do CEDN, do CEM, das MIFA, do SF, do Dispositivo, da LDNFA, 

da LOBOFA, da LPM. 

• A reorganização da estrutura superior da Defesa Nacional e das Forças Armadas. 

• A adequação das Forças Armadas aos novos tempos, o que exige a sua modernização, 

eficiência, reequipamento, prestígio e dimensão […]. 

• A alteração do EMFAR. 

• O desenvolvimento de um novo modelo de Forças Armadas plenamente profissionais. 

• A requalificação das infra-estruturas das Forças Armadas. 

• A racionalização das indústrias de defesa. 

• A maximização das estruturas comuns ou de utilização comum, designadamente nas áreas 

do ensino militar e dos serviços de saúde militares. 

Programa do XVI Governo (2004-2005) 

O Governo assumiu uma linha de rumo com base nos seguintes eixos fundamentais: 
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• A reforma dos documentos estruturantes da Defesa Nacional, com a aprovação do novo 

CEDN e do novo CEM. Estão calendarizados os trabalhos relativos às MIFA, SF e Dispositivo. 

• A execução e revisão da LPM. 

• A inversão do declínio financeiro das Forças Armadas. 

• A profissionalização das Forças Armadas. 

• A modernização e consolidação das indústrias de defesa. 

Prosseguindo estes objetivos o Governo continuará: 

• A modernização das Forças Armadas. 

• A elaboração de uma Lei de Programação de Infra-estruturas. 

• A reorganização da estrutura superior da Defesa Nacional e das Forças Armadas. 

• A alteração do EMFAR. 

• A concretização do novo modelo de Forças Armadas plenamente profissionais. 

• A valorização do fator humano das Forças Armadas. 

• A racionalização das indústrias de defesa. 

• A maximização das estruturas comuns, designadamente nas áreas do ensino militar e dos 

serviços de saúde militares. 

Programa do XVII Governo (2005-2009) 

O Governo assumiu como prioridades para a modernização das Forças Armadas: 

• A consolidação e sustentabilidade da profissionalização das Forças Armadas. 

• A modernização dos equipamentos e requalificação das infra-estruturas. 

• A sustentação orçamental. 

• O desenvolvimento do setor Empresarial na Área da Defesa. 

• A reforma dos Diplomas Legais da Defesa Nacional e das Forças Armadas, nomeadamente: 

LDNFA, LOBOFA, revisão da LPM e aprovação de uma Lei de Programação de Infra-

Estruturas Militares. 

• A reforma do modelo de Organização da Defesa e das Forças Armadas. 

• A reforma do Sistema de Saúde Militar. 

• A reforma do Ensino Superior Militar. 

Outras medidas: 

• A atualização do EMFAR […]. 

Programa do XVIII Governo (2009-2011) 

O Governo assumiu como prioridades para a modernização das Forças Armadas: 

• Consolidar e sustentar o modelo de profissionalização das Forças Armadas. 
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• Modernizar os equipamentos e as infra-estruturas. Neste sentido, constituem-se como 

prioridades a revisão da LPM e a operacionalização da Lei de Programação de Infra-

Estruturas Militares. 

• Pôr em prática a Reestruturação da Estrutura Superior da Defesa Nacional, concretizando a 

legislação recentemente aprovada, nomeadamente a Lei da Defesa Nacional (LDN) e a Lei 

de Bases das Forças Armadas. 

Assumem-se ainda como prioridades: 

o A Reforma do Sistema de Saúde Militar e a instalação do Hospital das Forças 

Armadas; 

o A consolidação da empresarialização do Arsenal do Alfeite e a extinção da 

Manutenção Militar e das Oficinas Gerais de Fardamento. 

• Dignificar a função militar […]. 

• Garantir a sustentação do Orçamento das Defesa Nacional. 

• Desenvolver o Setor Empresarial da Defesa. 

Empenhamento nas reformas 

Numa avaliação retrospetiva, poderá dizer-se que, desde a aprovação da LDNFA em 1982, 

as mudanças nas Forças Armadas tiveram caraterísticas variadas: 

• Umas foram motivadas pela evolução das ideias ou pela alteração das 

circunstâncias; 

• Algumas obedeceram a fórmulas convencionais, outras foram inovadoras; 

• Umas visaram a preparação do futuro, outras limitaram-se a resolver questões 

imediatas; 

• Muitas revelaram integridade efetiva e inscreveram-se numa linha de 

continuidade, enquanto outras divergiram dela, com ou sem conotações. 

• Umas tiveram os efeitos previstos. Outras não. 

Seja como for, nos processos em que foi solicitado o contributo das Forças Armadas, 

parece nítido o empenho institucional e profissional dos intervenientes militares, em 

circunstâncias muito diversas. 

Recordem-se, a mais de vinte anos de distância, as seguintes opiniões: 

• Em 09 de junho de 1994, no lançamento do livro A Defesa de Portugal, o Ministro 

da Defesa Nacional, Fernando Nogueira, afirmou: 

«Não gostaria de terminar sem agradecer a todos […] e, em especial aos militares, porque, 

sendo os principais destinatários da reforma, a souberam compreender, enfrentando as 

apreensões da mudança com espírito de servir, […]»422. 

 
422 Ob. Cit. (408), p. 220. 
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• Em março de 1995, o Primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Siva, escreveu: 

«A comparação da situação das Forças Armadas em meados da década de oitenta com a 

situação atual evidencia de forma nítida as profundas transformações estruturais realizadas 

no sentido da sua modernização»423. 

• Em 30 de julho de 1996, o Ministro da Defesa, António Vitorino, afirmou 424: 

«Vivemos um período de transição; de transição no plano internacional […]; de transição, 

também, no plano interno, no plano nacional, quanto à estrutura das Forças Armadas». 

«As gerações que vivem períodos de transição são sempre gerações que carregam às costas 

uma particular angústia: é que têm de gerir um sistema em que há componentes mortas 

que ainda subsistem e ainda não podem beneficiar, na totalidade, da antecipação de um 

modelo novo que se pretende construir». […] 

«Nessa transição, por paradoxal que […] pareça, o papel dos responsáveis políticos é o mais 

fácil, porque é aquele que está claramente limitado no tempo, porque é emergente de um 

mandato que a própria Constituição quer que seja limitado no tempo. O papel mais difícil é 

o daqueles que têm, profissionalmente, de assumir a responsabilidade dos destinos das 

instituições, designadamente de uma Instituição tão relevante como as Forças Armadas». 

Considere-se, por último, a questão da “resistência à mudança”, apontada a algumas 

tomadas de posição de militares participantes nos processos de reforma das Forças 

Armadas. 

No uso mais comum, esta frase é identificada como uma reação negativa à mudança. No 

entanto, a “resistência à mudança” não deve ser confundida com a apresentação de 

opiniões retificativas, ou pedidos de esclarecimento, que apenas procuram contribuir para 

o aperfeiçoamento de determinadas soluções, ou alertar para possíveis consequências 

negativas, ou mesmo para os riscos da sua concretização. 

Afigura-se que as posições assumidas pelos representantes das Forças Armadas, a vários 

níveis hierárquicos, nos múltiplos processos de reforma realizados, nunca se afastaram 

do genuíno desejo de contribuir para o sucesso de objetivos de modernização, 

racionalização e eficiência organizacionais que, na sua opinião, não comprometiam a 

eficácia militar, nem a coerência da sua estrutura. Trata-se, portanto, de algo muito 

diferente da mera “resistência à mudança”, ainda que ela possa ter acontecido em casos 

pontuais pouco expressivos, no passado. 

E deve notar-se que a amplitude e o número de reformas realizadas nas Forças Armadas 

desde a década de 1980 é significativo e porventura singular no âmbito da Administração 

Pública portuguesa425. 

 
423 Ob. Cit. (405), p. 53. 

424 VITORINO, António (1998), Opções de Política de Defesa Nacional. Lisboa: Ministério da Defesa Nacional, 

p. 77. 

425 GOMES, Fernando Melo, em local do Semanário Expresso, 17 de janeiro de 2015. 
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O modelo das Forças Armadas Portuguesas 

Trata-se de um assunto que tem suscitado considerações recorrentes ao longo dos anos. 

Alexandre Reis Rodrigues, por exemplo, coloca a questão da seguinte forma426: 

• «Não obstante a extensa produção de doutrina sobre questões de Defesa e sobre as Forças 

Armadas em geral, não se conhece qualquer estudo aprofundado sobre o modelo de Forças 

Armadas que deve ser adotado e sobre a caracterização do sistema de forças que deve ser 

garantido». 

• «[…] Em termos políticos e ao nível da decisão de topo na estrutura do Estado, não se tem 

ido além de tentar de alguma forma integrar os vários contributos, sem esclarecer qual a 

opção final e clarificar a visão que deve prevalecer». 

Segundo declarações de António Ramalho Eanes: 

«O que é necessário é o País definir o que quer. Se quer forças armadas, se não quer. Se 

quer forças armadas, para quê»427. 

Para Loureiro dos Santos: 

«O poder político tem de dizer claramente o que quer, quais as ameaças e riscos que se 

colocam e a que as Forças Armadas têm de fazer face. Não há que fugir; enquanto não o 

disser, temos umas forças ad hoc»428. 

Num sentido semelhante, António Barrento afirma429: 

«[…] Porque admitimos que nem nós nem nenhum outro país tem capacidade de, por si 

só, responder a todas as ameaças que se possam configurar, é absolutamente necessário 

que o poder político tenha a coragem de dizer quais são os cenários em que prevê utilizar 

o braço armado, finalidades de intervenção e níveis de empenhamento, para que: 

- Se possa visualizar nas outras situações a utilização dos outros vetores 

estratégicos; 

- A Instituição Militar adquira a dimensão, organização e os meios 

imprescindíveis para agir nos cenários considerados; 

- A direção política e estratégica, ao mais alto nível, possa planear e gerir a 

utilização das várias estratégias». 

Estes autores relacionam, direta ou indiretamente, a indefinição que se verifica em alguns 

aspetos da política de defesa nacional (designadamente quanto a fins, ameaças ou riscos, 

meios ou cenários), com as caraterísticas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. 

Essa questão será abordada no capítulo seguinte. 

 
426 RODRIGUES, Alexandre Reis (2015), Planeamento Militar por Capacidades. Uma visão político-estratégica. 

Lisboa: Diário de Bordo, p. 41. 

427 Ibidem, p. 41 (Citando António Ramalho Eanes, Antena 1, março de 2012). 

428 Ob. Cit. (409), p. 17. (Citando Loureiro dos Santos, jornal Público, 2 de novembro de 2000). 

429 Ob. Cit. (89), pp. 114-115. 



109 
 

 

 

 

 

 

 

VIII. O ATUAL MODELO DAS FORÇAS ARMADAS  

__________________________________________________ 

O programa do Governo tem um papel fundamental na definição das linhas estruturantes 

da política de Defesa Nacional. Justifica-se, por isso, começar por examinar o programa 

da anterior legislatura que está na base do atual modelo das forças armadas. 

Programa do XIX Governo Constitucional (2011-2015) 

Salientem-se as seguintes medidas: 

• Reorganizar e racionalizar o Ministério da Defesa Nacional e a Estrutura Superior das Forças 

Armadas […]. 

• Racionalizar a despesa militar, nomeadamente através da melhor articulação entre os seus 

ramos e uma maior eficiência na utilização de recursos, tomando como referência o que 

está disposto a este respeito no Memorando de Entendimento [também conhecido como 

Memorando da Troika]. 

• Desativar unidades e sistemas de armas não essenciais. 

• Proceder à revisão da Lei de Programação Militar, adaptando-a aos constrangimentos da 

atual situação económica e financeira. 

• Dinamizar a aplicação da Lei de Programação das Infra-estruturas Militares. 

• Racionalizar os recursos humanos das Forças Armadas, privilegiando sempre a componente 

operacional. 

Planeamento de defesa e planeamento de forças 

Os processos de planeamento na área da Defesa Nacional, designadamente no campo do 

planeamento de defesa e do planeamento de forças, assentam num corpo coerente de 

conceitos e de procedimentos. 

A base concetual da Defesa Nacional e das Forças Armadas decorre da Constituição da 

República Portuguesa (CRP) – que lhe dedica o Título X – e de outra legislação 

estruturante do setor e dos programas de Governo. 

Numa breve síntese, recorde-se: 
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• O modelo de planeamento de defesa foi instituído em 1982 pela primeira Lei da Defesa 

Nacional e das Forças Armadas (LDNFA)430.  

• Em 2009, a LDNFA foi revogada e substituída pela Lei da Defesa Nacional (LDN), 

posteriormente alterada em 2014431.  

• Em 2009, foi aprovada uma nova Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas 

(LOBOFA)432, igualmente alterada em 2014433. 

• A LOBOFA, conjugada com a LDN (e a anterior LDNFA), estabelece um modelo de 

planeamento do “tipo descendente”.  

• Deste modelo de planeamento decorre uma hierarquia de documentos estruturantes, 

rigorosamente coerentes que, como já se referiu, incluem por ordem decrescente de 

importância: 

o O Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN); 

o O Conceito Estratégico Militar (CEM); 

o As Missões das Forças Armadas (MIFA); 

o O Sistema de Forças (SF); 

o O Dispositivo. 

Numa resumida caraterização destes documentos, salientem-se os seguintes pontos: 

• O Conceito Estratégico de Defesa Nacional: 

o Define as prioridades do Estado em matéria de defesa, de acordo com o interesse 

nacional, e é parte integrante da política de defesa nacional. 

o É aprovado por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta conjunta do 

Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa Nacional (MDN), ouvidos o Conselho 

Superior de Defesa Nacional (CSDN) e o Conselho de Chefes de Estado-Maior 

(CCEM) (Art. 7º da LDN). 

• O Conceito Estratégico Militar, decorrente do Conceito Estratégico de Defesa Nacional 

aprovado: 

o Define as grandes linhas concetuais de atuação das Forças Armadas e as orientações 

gerais para a sua preparação, emprego e sustentação. 

o É elaborado pelo CCEM, aprovado pelo MDN e confirmado pelo CSDN (Artº. 3º da 

LOBOFA). 

 
430 Cit. (410). 
431 Lei Orgânica nº 1-B/2009, de 07 de julho (LDN), depois de sofrer uma primeira alteração, foi republicada, 

em conformidade com o Art.º 5 da LO nº 5/2014, de 29 de agosto, passando a fazer parte integrante dela. 

432 Lei Orgânica 1-A/2009, de 7 de julho. 

433 Lei Orgânica nº 6/2014, de 01 setembro, que procede à primeira alteração da LOBOFA e que a republica, 

passando a fazer parte integrante dela. 
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• As Missões das Forças Armadas (Art. 24º da LDN) e, concretamente, as suas missões 

específicas: 

São aprovadas pelo CSDN, sob proposta do MDN, elaborada com base em projeto 

do CCEM (Art. 4º da LOBOFA). 

• O Sistema de Forças: 

o 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. 

o É aprovado pelo CSDN, sob proposta do MDN, elaborada com base em projeto do 

CCEM (nº1 e 4 do Art. 5º da LOBOFA). 

• O Dispositivo: 

o Estabelece a relação entre comandos operacionais, forças, unidades e meios da 

componente operacional do SF com as infraestruturas ou elementos da sua 

componente fixa que lhes dão suporte. 

o É aprovado pelo MDN, com base em proposta do CCEM (nº5 do Art. 5º da LOBOFA). 

No que se refere à metodologia de revisão, note-se: 

A abordagem dos diversos níveis de conceitos de defesa tem que ser feita sob uma forma 

sistémica, [já que] mexer em qualquer uma das partes – seja o CEDN, o SF, o CEM ou 

qualquer outra – implica ajustar as restantes em conformidade, sob pena do conjunto perder 

a coerência434. 

Retenham-se as seguintes ideias: 

• O CEDN é, dentro da hierarquia de conceitos sobre a Defesa, precisamente o segundo 

documento mais relevante, imediatamente a seguir à LDN e justamente antes do CEM. 

Assim, o Conceito tem de fazer a ponte entre o planeamento de defesa – em que se situa – 

e o planeamento de forças – que se lhe segue435. 

• O ambiente estratégico em que o CEDN se tenha baseado e «as subsequentes orientações 

daí decorrentes para o desenvolvimento do planeamento de defesa têm que ser 

regularmente questionados […], nem que seja apenas para confirmação do seu acerto e 

atualidade, como aliás é prática regular noutros países»436. 

• No entanto, os requisitos que se colocam ao CEDN não são apenas de “atualidade” mas 

principalmente de “utilidade”, no sentido em que deve dar orientações úteis sobre a forma 

de conduzir a política de defesa e assegurar a caraterização do que deve ser o Sistema de 

Forças437. 

 
434 Ob. Cit. (409), p. 24. 

435 Ibidem, p. 16. 

436 Ibidem, p. 14. 

437 Ibidem, p. 17. 
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• O SF - o instrumento do cumprimento da Missão das Forças Armadas - resulta de um 

exercício complexo de planeamento estratégico e de forças que envolve diretamente os 

Ramos das Forças Armadas, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o 

Conselho de Chefes do Estado-Maior e o Ministro da Defesa Nacional. 

Deste modo, é o resultado de um judicioso compromisso entre o grau de satisfação da sua 

adequabilidade (militar), exequibilidade (financeira) e aceitabilidade (política)438. 

• «Na área dos recursos humanos, o SF será sempre o racional primeiro das necessidades de 

efetivos das Forças Armadas, dos seus quadros de pessoal, [assim como] das suas 

estruturas de conceção e agregado»439. 

Planeamento de forças e Programação militar 

Identificados os documentos que intervêm no planeamento de defesa nacional, importa 

definir a forma como se desenvolve, no âmbito militar, o planeamento estratégico e de 

forças destinado a gerar as capacidades necessárias ao cumprimento das Missões das 

Forças Armadas e à prossecução dos objetivos de defesa estabelecidos. Realcem-se dois 

dos seus instrumentos. 

Desde logo, a Diretiva Ministerial de Defesa Militar: 

• É precedida de um projeto elaborado no âmbito do MDN e consolidado com o EMGFA e os 

Ramos; 

• Contempla as orientações políticas e as diretrizes de execução específicas para a 

componente militar da defesa nacional; 

• Estabelece os objetivos de defesa militar e os principais condicionamentos materiais e 

financeiros; 

• Enquadra a fase estratégica do planeamento de defesa nacional; 

• Constitui o guia do Ciclo Bienal de Planeamento de Forças (CBPF) que permite: 

o Definir os Objetivos de Força (OF); 

o Gizar os Planos de Forças (de Infraestruturas, de Armamento e Equipamento, e 

de Recursos Humanos e Financeiros) a desenvolver pelo MDN, EMGFA e Ramos 

que terão efeitos subsequentes: 

▪ Na Lei de Programação Militar; 

▪ No Ciclo Anual de Planeamento das Principais Atividades dos ramos. 

Num outro âmbito, a Lei de Programação Militar (LPM) constitui o verdadeiro «plano de 

investimento público agregador da previsão das despesas que, a médio prazo, há que 

fazer com o reequipamento das Forças Armadas». 

 
438 NEVES, João Pires (2015) - «O Estatuto Militar, o EMFAR e a lógica paradoxal. Algumas inquietações». 

Jornal de Defesa e Relações Internacionais. Lisboa: 8 de setembro. pp. 3-4. [Acedido em 15 junho de 2017]. 

«http://database.jornaldefesa.pt/politicas_de_defesa/portugal/JDRI%20155%20080915%20forças%20armad

as.pdf»  

439 Ibidem, p.3. 

http://database.jornaldefesa.pt/politicas_de_defesa/portugal/JDRI%20155%20080915%20forças%20armadas.pdf
http://database.jornaldefesa.pt/politicas_de_defesa/portugal/JDRI%20155%20080915%20forças%20armadas.pdf
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Deste modo, a LPM torna-se o documento enquadrador legal de todo o planeamento 

estratégico e de forças e o garante do levantamento e edificação do Sistema de Forças 

(e do Dispositivo). 

Resulta daqui que, se as leis de programação militar não forem devidamente executadas 

e os Objetivos de Força corretamente concretizados, a componente operacional do 

Sistema de Forças degradar-se-á por ficar “amputada” de alguns dos seus meios ou 

forças. 

Neste particular, registem-se dois pontos de vista: 

• Segundo Pires Neves: 

A Assembleia da República ao assumir o compromisso da LPM em nome do Estado suporta 

politicamente a execução dos programas [previstos] e garante o seu funcionamento com 

a atribuição efetiva das verbas que a Lei lhes consagra. 

• Para Reis Rodrigues: 

Seria de esperar que a inscrição de um programa de aquisição de equipamentos na LPM 

fosse o culminar de um processo de decisão a partir do qual se iniciaria a sua imediata 

concretização, de acordo com o calendário e fluxo financeiros aí também estabelecidos. 

Porém, na prática, a inscrição de um programa na LPM apenas indica a validação pela 

Assembleia da República, sob proposta do Governo, de uma intenção de aquisição de uma 

determinada capacidade militar.  

Na realidade, têm-se verificado descontinuidades no grau de execução das leis de 

programação militar, umas vezes porque os programas não foram executados, outras 

vezes porque foram iniciados com atraso e, outras vezes ainda, porque não foram 

integralmente concretizados.  

Por isso, tem sido necessário proceder a reajustamentos em programas, projetos e 

atividades das Forças Armadas, designadamente na área do material e do pessoal, por 

forma a minorar desequilíbrios no Sistema de Forças. Entre as medidas adotadas, 

refiram-se o prolongamento da vida útil de vários sistemas para além da duração 

planeada, o recurso a uma rotação, indesejada, de componentes entre sistemas e o 

lançamento inopinado de processos de aquisição relacionados com a participação em 

missões internacionais. 

As descontinuidades no levantamento e na edificação do Sistema de Forças têm tido 

duas causas principais: 

• Os constrangimentos resultantes de orçamentos reduzidos, de cativações da LPM 

no Orçamento de Estado, de deduções da LPM e da reafectação (para outros fins) 

de saldos resultantes da execução orçamental; 

• A complexidade de que se reveste a contratualização de equipamento militar, no 

plano normativo, no burocrático-administrativo e no técnico. 
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Não caberá aqui desenvolver estas questões, mas terá interesse indicar brevemente 

algumas ideias: 

• Num artigo da Revista Militar, de novembro de 2014, sobre as reformas 

realizadas nas Forças Armadas, Gabriel Espírito Santo resumiu as conclusões do 

Relatório do Tribunal de Contas nº 22/2012 sobre a execução da Lei de 

Programação Militar, do qual se transcrevem as seguintes passagens: 

o «As sucessivas leis do OE determinaram a cativação ou dedução de parcelas 

significativas das verbas afetas à LPM, além de possibilitarem a transferência, até 

um limite de 10% da dotação disponível para a cobertura de encargos com POTF 

Preparação, Operação e Treino de Forças»; 

o «As dotações da LPM foram, ao longo dos anos, utilizadas para fins diferentes dos 

previstos, dificultando um acompanhamento transparente e rigoroso da execução 

dos projetos/subprojectos». 

• O equipamento militar é cada vez mais complexo em termos tecnológicos, os 

custos de aquisição e de apoio logístico são maiores, e as competências 

revestem-se de maior exigência, ao mesmo tempo que os recursos estão sujeitos 

a significativos constrangimentos financeiros e orçamentais. Tudo isto coloca uma 

ênfase acrescida na preparação do ciclo de vida dos sistemas e na estimativa dos 

respetivos custos globais. Trata-se de uma questão há muito identificada como 

se refere em seguida. 

Com efeito, já em 5 de março de 1997, durante a revisão da 2ª Lei de Programação 

Militar, o Ministro da Defesa Nacional afirmara na Assembleia da República: 

• «[…] Para cada programa procurou-se identificar não apenas o custo dos equipamentos a 

adquirir, mas também a estimativa dos investimentos conexos à sua instalação e plena 

utilização, bem como a apresentação de um custo estimado da projeção dos novos 

equipamentos em termos humanos e financeiros nos orçamentos correntes das Forças 

Armadas». 

• «[…] Por isso, [deve] encarar-se […] o peso específico do envelope financeiro global – nele 

compreendendo quer o custo direto dos equipamentos, quer o custo induzido pela sua 

utilização». 

• «Só assim será possível conciliar as disponibilidades financeiras existentes […] com a 

efetiva adequação dos equipamentos às finalidades para que se destinam». 

• A harmonização dos programas de reequipamento decorreu de «um louvável trabalho de 

elevada valia técnico-militar levado a cabo em conjunto [pelo Ministério da Defesa Nacional 

e] as Forças Armadas». 

Decorridos vinte anos, estas preocupações continuam a merecer atenção. 

Numa síntese muto genérica, refiram-se alguns aspetos que devem ser considerados na 

aquisição de equipamento militar: 

• O estabelecimento de requisitos operacionais, técnicos e logísticos. 
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• A análise do ciclo de vida do material, desde a fase do projeto e aquisição até ao 

abate (retirada de serviço). 

• O desenvolvimento adequado da negociação, da execução contratual, da gestão 

contratual, das provas de receção e da salvaguarda prática das cláusulas de 

garantia. 

• A ponderação dos parâmetros de fiabilidade, de disponibilidade, de 

manutibilidade e respetivas implicações nas áreas do material e do pessoal. 

• O equilíbrio entre os fatores operacionais, económicos e logísticos. 

• A definição das políticas de manutenção e, consequentemente, os lotes de 

sobressalentes, as ferramentas, os equipamentos teste, os manuais de sistema, 

a catalogação, a gestão da configuração, os requisitos de formação e treino, os 

termos dos contratos de prestação de serviços, entre outros. 

• A interação entre todos os fatores em jogo. 

Para concluir, registe-se que existe nas Forças Armadas considerável conhecimento e 

experiência em processos deste tipo. Assim, importa rentabilizar essas competências e 

criar condições que propiciem a permanência nas fileiras dos militares que as detêm. 

Trata-se de uma questão de inegável racionalidade funcional e, também, económica. 

E, num plano mais geral, haverá que consolidar as soluções que estiveram na base do 

sucesso de alguns programas de aquisição de equipamento e, naturalmente, evitar a 

repetição de erros passados. 

A Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional (de 2003) 

Recorde-se, neste âmbito, o ciclo de conferências “Que visão para a Defesa?”, promovido 

pelo Instituto de Defesa Nacional, entre dezembro de 2008 e maio de 2009, com o 

seguinte programa440: 

• Que visão para a Defesa? Desafios que se Colocam a Portugal (Nuno Severiano Teixeira); 

• Que visão para a Defesa? Portugal – Europa – NATO (Abel Cabral Couto); 

• O Contexto Estratégico Mundial (Adriano Moreira); 

• Reflexões sobre o Presente e a Evolução Futura do Quadro Geral de Segurança e Defesa 

(Alexandre Reis Rodrigues); 

• A Região Geopolítica do Atlântico e Portugal (José Loureiro dos Santos); 

• Caminhos para uma Segurança Alargada em Portugal (José Eduardo Garcia Leandro); 

• Que Visão para a Defesa? (António José Telo). 

 
440 AAVV (2009), «Que Visão para a Defesa? Portugal-Europa-NATO». Revista Nação e Defesa. Lisboa: IDN. N.º 

124, Outono-Inverno. 
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Em 15 de fevereiro de 2012, o Instituto de Defesa Nacional concluiu um documento 

explicativo sobre as bases de um Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que passou 

a constituir referência no respetivo processo de revisão. 

Em conformidade com a metodologia então definida, o Governo entendeu solicitar a um 

conjunto de personalidades de referência da vida pública nacional que preparasse uma 

proposta sobre as Grandes Opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional a 

submeter pelo Governo à Assembleia da República, para debate. 

Pelo Despacho nº 9348/2012, de 11 de julho, o Ministro da Defesa Nacional criou e 

definiu a composição da Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico de Defesa 

Nacional441. 

A Comissão, trabalhando pro bono, entregou ao Governo, antes da data limite de 20 de 

setembro de 2012, um documento no qual exarou a reflexão desenvolvida e as 

conclusões dela decorrentes. Cumprida esta tarefa, a Comissão desencarregou-se e o 

Governo ficou livre para tirar do documento o proveito que julgasse conveniente. 

Posteriormente, o grupo de personalidades deliberou proceder à edição em livro do 

documento que havia preparado, tendo em vista a sua ampla divulgação pública, 

presumindo que, assim, se estimularia o estudo e a reflexão nacional sobre a temática 

da Segurança e da Defesa Nacional. A obra veio a ser editada cerca de dois meses depois 

da aprovação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. 

Luís de Oliveira Fontoura, que presidiu à Comissão, salientou na Nota Prévia do livro442: 

«Não têm precedentes os caminhos percorridos até às conclusões a que chegámos; 

procurámos entender o País tal qual ele é, as suas condicionantes naturais, as suas 

debilidades e as suas potencialidades. Tivemos presente a morfogénese e a sociogénese 

do Estado Português, as suas fraquezas e as suas virtudes, o seu extraordinário povo e os 

heroísmos e misérias que a História regista. Foi essa uma base realista, a partir da qual 

parece possível ambicionar-se, com lucidez, um futuro melhor, por muitos que sejam os 

sacrifícios a sofrer ainda». 

 
441 Composição da Comissão: Professor Jubilado Luís Fontoura, que presidiu; Professor Emérito Adriano José 

Alves Moreira; Dr. António Jorge de Figueiredo Lopes; Professor Doutor Engenheiro António Viegas de 

Vasconcelos; Professor Doutor António da Costa e Silva; Dr. António Vitorino; Dr. António Manuel Lopes 

Tavares; General Aurélio Benito Aleixo Corbal; Professor Doutor Eduardo Lourenço de Faria; Professor Doutor 

Fernando Adão da Fonseca; Dr. Francisco Pinto Balsemão; Embaixador Francisco Seixas da Costa; Professor 

Doutor Henrique Nuno Severiano Teixeira; Dr. Jaime José Matos da Gama; Dr. João Maurício Fernandes 

Salgueiro; General José Alberto Loureiro dos Santos; Engenheiro José Ângelo Correia; Professor Doutor José 

Joaquim Gomes Canotilho; Dr. José Manuel Félix Ribeiro; Embaixador Leonardo Duarte Mathias; Dr. Luís 

Amado; Professora Doutora Maria de Fátima Bonifácio; Dr.ª. Maria Leonor Beleza; Doutora de Relações 

Internacionais Maria Regina Flor e Almeida; Professor Doutor Nelson de Oliveira Lourenço; Almirante Nuno 

Gonçalo Vieira Matias. 

442 FONTOURA, Luís (Coordenador), Segurança e Defesa Nacional. Um Conceito Estratégico. Coimbra: Edições 

Almedina, S.A., pp. 11-12. 
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Mais adiante, a própria Comissão observa443: 

«Portugal necessita, por isso, de assumir um novo conceito estratégico que defina o 

objetivo nacional e, simultaneamente, devolva, aos portugueses, o sentido da dignidade 

da sua nação, o respeito que lhe é devido e, também, dos pesados sacrifícios que, por ela, 

devem aceitar partilhar. Pesa sobre o país uma descrença pouco saudável sobre os valores 

nacionais que é indispensável e urgente contrariar». «Uma série de qualificativos têm 

afetado a sua imagem. Quando da adesão à UE, correu o conceito de Periférico; depois, à 

medida que mostrava falta de recursos para realizar os fins do Estado, correu o conceito 

de Estado Exíguo; e, na entrada deste milénio, é o conceito de Protetorado que se lhe tem 

aplicado. Ora, a nação não deve continuar a suportar estas lesões à sua dignidade e, por 

isso, é hora de atacar o problema». 

Relembre-se, também, o encontro sobre a temática da “Revisão do Conceito Estratégico 

de Defesa Nacional - 2003”, organizado pela Revista Militar, em outubro de 2012, que 

pretendeu contribuir para o respetivo debate público444. 

Da súmula deste encontro, que não é aqui reproduzida na íntegra, recortem-se quatro 

pontos: 

• «Na opinião da maioria dos participantes não é necessário rever o CEDN-2003, nas atuais 

circunstâncias»; 

• «A revisão só se justifica se adiantar algo de novo para o futuro de Portugal, nos domínios 

da geopolítica e da geoestratégia e, em consequência, das correspondentes implicações 

setoriais, incluindo o vetor militar, não devendo ser um processo do qual resulte um 

instrumento redutor ou legitimador de quaisquer reformas preconcebidas»; 

• «Na situação interna de emergência social, com o consenso nacional fragilizado sob os 

efeitos do resgate financeiro internacional e com um sentimento de falta de equidade dos 

sacrifícios, por parte dos cidadãos, uma revisão do conceito estratégico de defesa nacional, 

devendo ser uma questão política com grande implicação na vida do País, com pressupostos 

benefícios significativos para a estabilidade dos portugueses, não pode ser um debate 

teórico e restrito, motivado por circunstâncias conjunturais e, muito menos, gerador de 

tensões»; 

• «O conceito estratégico de defesa nacional deve estabelecer objetivos, alinhar prioridades, 

concetualizar uma doutrina nacional que concorra para fomentar os mais elevados 

patamares de convergência da identidade nacional e conter definições vinculativas, 

 
443 Ibidem, pp. 39-40. 
444 Participaram, a convite da Direção da Revista, as seguintes personalidades: General Gabriel Espírito Santo, 

General Luís Valença Pinto; Embaixador António Martins da Cruz, General António Martins Barrento, Almirante 

Francisco Vidal Abreu, Professor Doutor José Medeiros Ferreira, Tenente-general Vasco Rocha Vieira, Tenente-

general Abel Cabral Couto, Tenente-general Joaquim Chito Rodrigues, Vice-almirante Alexandre Reis Rodrigues, 

Vice-almirante João Pires Neves, Tenente-general António de Jesus Bispo e Dr. Pedro de Avillez. Pela Revista 

Militar participaram o General José Pinto Ramalho, Tenente-general João Araújo Geraldes, Major-general Manuel 

Campos de Almeida e Major-general Adelino de Matos Coelho. (pp. 894-898). 
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entendidas pela generalidade dos cidadãos (soberania nacional, segurança nacional, defesa 

nacional e segurança interna, capacidades, ameaças e riscos), contrariando a proposição de 

um texto teórico, retórico, ´arquivado´ ou ´discutido´ apenas, nos gabinetes, nas 

universidades e nos institutos». 

Em 19 de fevereiro de 2013, José Pinto Ramalho, expressou a seguinte opinião a respeito 

das Grandes Opções do Conceito Estratégico num painel realizado na Assembleia da 

República445: 

«As soluções equilibradas e não radicais, tendem a minimizar inconvenientes e potenciar as 

vantagens, pelo que anunciar intenções irrealistas, prazos sem consistência e fundamento, 

só introduzem descrédito no processo e desconfiança entre as instituições». 

E acrescentou: 

«Qualquer processo de reforma estrutural das Forças Armadas, quer em termos de efetivos, 

quer de estruturas, quer de capacidade, tem de: 

• Assegurar a sua possibilidade de emprego com oportunidade, adequação, eficiência e 

eficácia; 

• Garantir a segurança das tropas portuguesas, conferindo-lhes o treino que lhes é devido 

e o armamento e equipamento necessários e adequado; 

• Tornar evidente que o emprego da força militar, face à missão atribuída, tem condições 

de êxito; 

• Permitir a atuação integrada com os aliados ou amigos, nas Organizações e Alianças 

em que nos inserimos ou nas formações multinacionais que decidimos integrar; 

• Por último, proporcionar a capacidade logística para participar na projeção de força e 

para garantir a sua sustentação no Teatro de Operações, em pessoal e material 

(reservas de guerra). 

Deve garantir igualmente as missões constitucionalmente estabelecidas, assim como a 

continuação da participação nacional nas operações de apoio à paz, sob a égide da ONU, UE e 

OTAN, como tem acontecido até agora […]». 

O Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2013  

O novo CEDN foi aprovado em 05 de abril de 2013446. 

Relativamente a este documento, José Pinto Ramalho escreveu447: 

• «As únicas orientações concretas são dirigidas às Forças Armadas e a única documentação 

a que este CEDN irá dar origem será certamente o Conceito Estratégico Militar, já que não 

houve […] reação por parte de um qualquer Ministério, à […] orientação que ali conste». 

 
445 RAMALHO, José Pinto (2013), «Grandes Opções do Conceito Estratégico de Segurança e Defesa». 

Intervenção na Assembleia da República, pp. 11-13. 

446 Aprovado por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 19/2013, de 05 de abril. 

447 RAMALHO, José Pinto (2013), Editorial. Lisboa: Revista Militar nº 2535, abri de 2013, pp. 253-255 



119 
 

• «São assim legítimas as dúvidas, quanto à orientação, oportunidade e objetivos deste 

exercício […]». 

Para Reis Rodrigues448: 

• Os conceitos estratégicos de defesa nacional, que deveriam fornecer as primeiras 

orientações sobre o modelo de Forças Armadas, «não têm, na prática, ido além de 

indicações vagas com insuficiente substância para o prosseguimento de um planeamento 

de forças consistente». 

• «O Conceito Estratégico em vigor não foge abertamente a este padrão. Embora identificando 

os objetivos das políticas de segurança e defesa e as missões das Forças Armadas, o que é 

um progresso que merece ser destacado, ainda assim fá-lo de uma forma generalista e em 

linguagem estereotipada, que não permite deduzir que modelo de forças deve ser seguido, 

nem clarifica, como seria indispensável, as prioridades». 

Mais recentemente, Loureiro dos Santos expressou a seguinte opinião449: 

«[…] Podemos afirmar, tendo em vista todas estas evidências colocadas à mostra pela crise 

da Ucrânia, que o Conceito Estratégico [de Defesa Nacional aprovado pelo governo 

português em 2013] se fundamentou em falsas premissas [e precisa] de um urgente 

ajustamento às verdadeiras realidades com que nos estamos a confrontar, e que, de facto, 

foram ignoradas».  

Nestes três pontos de vista, encontram-se as questões da “orientação”, da “utilidade” e 

da “atualidade” do CEDN. 

A reforma estrutural «Defesa 2020» 

Em 19 de abril de 2013, uma semana depois de ter sido aprovado o CEDN, o Governo 

aprovou «as linhas de orientação para a execução da reforma estrutural da Defesa 

Nacional e das Forças Armadas», designada por Reforma «Defesa 2020»450. Em traços 

gerais, assinalem-se os seguintes aspetos veiculados: 

• «[…] Esta reforma estrutural […] implementa um modelo que responde ao desafio da 

mudança definido no Programa do Governo.  

• Visa obter ganhos de eficiência, economias de escala e vetores de inovação com efeitos no 

curto, médio e longo prazo. […] 

• O centro de gravidade da [Reforma] «Defesa 2020» passa decisivamente pela definição e 

implementação de um modelo sustentável para a defesa nacional e para as Forças Armadas, 

assente numa abordagem de sistema e processos. 

• A medida central – racionalizar a despesa militar […] -, prevista no Programa do Governo 

constitui-se como fundamental e condição indispensável para o sucesso da reforma. 

 
448 Ob. Cit. (426), p. 41. 

449 SANTOS, José A. Loureiro dos (2016), A Guerra no Meio de Nós. Lisboa: Clube do Autor. p. 37. 

450 Aprovada pela RCM nº 26/2013, de 19 de abril. 
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De facto, parte muito significativa do orçamento da defesa nacional é afeto a despesas de 

pessoal. 

• A racionalização da despesa militar é estabelecida em dois conjuntos de medidas, previstas 

no Programa do Governo, que respondem a este desequilíbrio. 

o O primeiro conjunto exige reorganizar e racionalizar o Ministério da Defesa Nacional 

e a estrutura superior das Forças Armadas […]. 

o O segundo conjunto de medidas – racionalizar os recursos humanos das Forças 

Armadas, privilegiando sempre a componente operacional […]». 

Sob o título Fatores de planeamento e orientações, o documento Reforma «Defesa 2020» 

consigna os seguintes objetivos: 

• «No sentido de aproximar os rácios de despesa das melhores práticas internacionais, […] 

numa perspetiva de melhoria contínua dos seus sistemas de armas e do seu produto 

operacional, a «Defesa 2020» pretende equilibrar os rácios de despesa entre as 

componentes de pessoal/investimento/operação. 

• Tendo em vista permitir o planeamento integrado de longo prazo na defesa nacional, […], 

define-se em 1,1% (+/- 0,1) do PIB como compromisso orçamental estável para a defesa 

nacional. 

• Considerando a análise estratégica dos quadros de empenhamento mais prováveis, a 

«Defesa 2020» adequará tendencialmente o efetivo máximo das Forças Armadas entre 30 

mil e 32 mil militares, incluindo os militares na situação de reserva na efetividade de 

serviço». 

De notar que a concretização do efetivo máximo estabelecido estará dependente do 

resultado do recrutamento, seleção e retenção, uma vez que o contingente é 

exclusivamente voluntário. Esta questão será abordada no capítulo X. 

A racionalização dos efetivos e o novo Estatuto  

O novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)451, aprovado em 2015, tem 

por base o seguinte racional:  

• O CEDN define as prioridades e os objetivos do Estado no âmbito da defesa, com base na 

análise da situação estratégica e do ambiente internacional, providenciando o quadro de 

ação aos objetivos estratégicos e às medidas anteriormente definidas no Programa do XIX 

Governo Constitucional. 

• Com vista à materialização das medidas referidas, a Reforma «Defesa 2020» estabelece 

orientações para um novo ciclo de planeamento estratégico de defesa e para a 

reorganização da macroestrutura da defesa nacional e das Forças Armadas452. 

 
451 D.L. 90/2015, de 29 de maio. 

452 Cit. (450). Parte I. 
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• A Diretiva Ministerial para a reforma na Defesa Nacional e nas Forças Armadas453 impõe a 

revisão do EMFAR considerando a «necessidade de adaptação do Estatuto à nova 

macroestrutura das Forças Armadas e à preconizada racionalização dos efetivos militares». 

• Apesar de a linha de ação principal da presente alteração legislativa ser a «otimização da 

utilização dos efetivos militares tendo em conta as necessidades do serviço efetivo», o 

propósito fundamental do Estatuto assenta na «valorização da carreira militar e na 

salvaguarda das suas especificidades». 

Esta questão será retomada no capítulo XIV, sob o título As questões estatutárias. 

Programa do XX Governo Constitucional (2015-2019) 

Salientem-se os seguintes pontos: 

«[…] É fundamental garantir que a política de defesa nacional se desenvolva num quadro 

de previsibilidade evitando as lógicas disruptivas. Assim, a preocupação essencial que 

deve orientar a política de defesa nacional deve ser a de assegurar a estabilidade no 

cumprimento da profunda reforma em curso […], centralizando o investimento nas áreas 

em que a intervenção das Forças Armadas é mais necessário. 

Executar, complementar e consolidar devem ser, [pois], as ideias orientadoras da política 

de defesa nacional. Em obediência a essa lógica propõe-se: 

• Garantir a execução e desenvolvimento coerente do Sistema de Forças e Dispositivo 

de Forças […]; 

• Reforçar as políticas integradoras nos domínios da gestão de recursos, humanos, 

financeiros e materiais no universo da defesa nacional […]; 

• Garantir a consolidação do Enquadramento Estratégico Orçamental […]; 

• Satisfazer as reais necessidades de equipamento e preservação patrimonial das 

Forças Armadas, por via de uma adequada execução dos compromissos constantes 

da Lei de programação militar, […]». 

A exequibilidade do modelo de Forças Armadas 

A aprovação do modelo de Forças Armadas, no quadro do ciclo de planeamento já referido, 

pressupõe a existência de recursos suficientes para a sua concretização. 

Os recursos financeiros devem dar resposta às necessidades de investimento e de 

funcionamento das Forças Armadas, onde as despesas com “Pessoal”, “Operação e 

Manutenção” e “Capital” correspondentes à configuração preconizada (dimensão, 

capacidade operacional, prontidão, sustentação, etc.), constituem agregados a respeitar. 

 
453 Aprovada pelo Despacho nº 7527-A/2013, de 11 de junho. De notar que, através desta Diretiva Ministerial, 

o Ministro dá por reproduzido tudo aquilo que vinha sendo realizado na sequência da anterior RCM nº 26/2013, 

de 19 de abril e, chamando a si o processo, estabelece o modo como pretende que ele seja desenvolvido, 

especificando as tarefas e entidades «responsáveis, prazos e articulação requerida». 



122 
 

Se o não forem, resultarão incoerências e disfuncionalidades para o Sistema de Forças 

aprovado, para a sua edificação e levantamento. E surgirão dificuldades de interação na 

utilização dos recursos, subvertendo o racional dos meios e das forças, que deixará de 

estar associado a necessidades estratégicas objetivas e bem percecionadas, para ficar 

dependente de tetos financeiros fixos, de pendor subjetivo e discricionário454. 

No caso de os recursos não serem suficientes, o planeamento deverá ser reajustado até 

satisfazer os já desejados critérios de adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade. 

As fontes de financiamento das Forças Armadas 

Sem entrar numa análise detalhada, refiram-se, a título meramente ilustrativo, alguns 

números simplificados455. 

Com base nos Anuários Estatísticos da Defesa Nacional (1993-2004) e na Conta Geral do 

Estado de (2004) o autor identificou os seguintes indicadores para a avaliação da despesa 

com a Defesa: 

• “A percentagem (%) das despesas da defesa no Produto Interno Bruto (PIB)”, que registou  

a seguinte evolução: 

o Decresceu de 2.3 % para 1.2%, no período de 1987 a 2002, situando-se na casa 

dos 1,3% do PIB em 2003 e 2004. Daí para cá manteve-se nessa ordem de 

grandeza. 

o Passará para 1,1% (+/- 0,1) do PIB, de acordo com a Diretiva «Defesa 2020». 

• “O peso da defesa nacional nas despesas públicas” comportou-se como segue: 

o Desceu, de forma sistemática, dos 6,9 % em 1987 para um mínimo de 2,5 % em 

1998, voltando a subir até aos 4,6 % em 2004. O valor médio no período de 1987 

a 2004 acabou por se situar na casa dos 4,4%. 

o Na última década do século XX o crescimento foi da ordem dos 3,5%, muito abaixo 

do aumento de 12,6 % verificado na despesa do Setor Público Administrativo (SPA) 

e, bem assim, abaixo do crescimento de 5.6 % registado no próprio PIB. 

• A natureza das despesas da defesa pode, ainda, ser caraterizada pelos seguintes valores 

médios, relativos ao período de 1998 a 2004: 

o Nos três agrupamentos de despesa: 

▪ Pessoal - 68,2 %. 

▪ Operação e manutenção - 20,6 %. 

 
454 NEVES. João Pires, (2007), As Forças Armadas e a Defesa nacional. Da Política e dos fins à Estratégia e aos 

meios. Lisboa: Edições Culturais da Marinha, p. 43. 

455 NEVES, João Pires (2012) «A Despesa com as Forças Armadas e a Linguagem dos Números». Lisboa: 

Revista Segurança e Defesa, nº 21, de maio a agosto. P. 23. Ver JDRI [Acedido em 15 de junho 2017]. 

«http://database.jornaldefesa.pt/politicas_de_defesa/portugal/A%20Despesa%20com%20as%20Forças%20

Armadas%20e%20a%20linguagem%20dos%20números.pdf». 

http://database.jornaldefesa.pt/politicas_de_defesa/portugal/A%20Despesa%20com%20as%20Forças%20Armadas%20e%20a%20linguagem%20dos%20números.pdf
http://database.jornaldefesa.pt/politicas_de_defesa/portugal/A%20Despesa%20com%20as%20Forças%20Armadas%20e%20a%20linguagem%20dos%20números.pdf
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▪ Despesas de capital - 1,7 %. 

o No Investimento: 

▪ Lei de Programação Militar - 8,5 % 

▪ Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

Central - 1,0% 

o Na distribuição por capítulos do Ministério da Defesa Nacional: 

▪ Órgãos e Serviços Centrais do Ministério da Defesa Nacional - 4,7%. 

▪ Estado-Maior-General das Forças Armadas - 2,6%. 

▪ Ramos das Forças Armadas - 92,7%, assim distribuídos: 

• Marinha - 27,3% (com 69,97 % para pessoal). 

• Exército - 42,2% (com 78,06% para pessoal). 

• Força Aérea: 23,2% (com 56,03% para pessoal). 

Note-se que o montante de financiamento da defesa é muito influenciado pela 

componente da despesa em pessoal, como evidencia o facto de em vários períodos os 

valores de crescimento verificados num e outro agregado terem sido muito semelhantes. 

Significa isto que o orçamento de funcionamento está muito distorcido em relação aos 

limites tidos como recomendáveis, nomeadamente: “Pessoal” – 50%; “Operação e 

manutenção” - 25% e “Investimento / Capital” – 25%. 

Esta distorção resulta, em parte, de as reduções no orçamento da defesa se terem 

refletido (em termos percentuais) mais significativamente na “operação e manutenção” e 

nas “despesas de capital”, e menos no agrupamento do “pessoal” (não obstante a 

diminuição de efetivos verificada). 

No entanto, as soluções que poderiam contribuir para o reequilíbrio dos agrupamentos do 

orçamento da defesa apresentam dificuldades, designadamente: 

• As principais medidas de racionalização já foram concretizadas ao longo das 

últimas décadas; 

• Os efetivos de pessoal foram substancialmente reduzidos e, ainda assim, os 

quadros aprovados não estão a ser devidamente preenchidos. Nestas 

circunstâncias, não parece possível prosseguir a redução dos incentivos ao 

recrutamento, seleção e retenção; 

• Parte das despesas com pessoal estão associadas ao sistema de prestação de 

serviço voluntário; 

• O desiderato de melhores forças implica a disponibilidade de material 

tecnologicamente atualizado que geralmente acarreta: 

o Maiores despesas de manutenção; 
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o Pessoal tecnicamente mais qualificado e, consequentemente, uma 

formação mais dispendiosa e uma retenção nas fileiras mais 

problemática. 

• O orçamento da defesa vai decrescer, como já mencionado, para 1,1% (+/- 

0,1) do PIB, de acordo com a Reforma «Defesa 2020». 

Não obstante o caráter simplificado desta aproximação, afigura-se suficiente para dar uma 

ideia genérica da situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 
 

QUARTA PARTE: OS MILITARES E O PROFISSIONALISMO  

 

 

 

 

IX. O PROFISSIONALISMO MILITAR 

_____________________________________ 

Conceitos e termos 

As designações “profissional” e “profissionalizado” nas Forças Armadas têm significados 

diferentes que importa ter em consideração456: 

• Com o fim da conscrição em muitos países democráticos foi decidido chamar 

“profissionalizado” ao novo modelo de forças armadas, embora coexistam nele dois tipos 

bem distintos de membros: 

o Os que poderíamos designar por “autênticos militares profissionais” – oficiais e 

sargentos oriundos das escolas militares, com vínculo definitivo à Instituição; 

o Os que, tendo-se oferecido para nelas servir por um período (limitado) de anos […] 

não chegam a possuir […] qualquer vínculo de caráter definitivo com a organização 

militar.  

• Para distinguir entre as duas situações, passou a chamar-se, na linguagem corrente, 

“profissionais” aos primeiros e “profissionalizados “ aos segundos. 

• Quando se diz que as Forças Armadas são “profissionalizadas” referimo-nos indistintamente 

ao setor “realmente profissional” e ao setor “apenas profissionalizado”; mas se preferirmos 

dizer que as Forças Armadas são “profissionais”, estamos a incorrer em idêntica imprecisão, 

apenas de sinal contrário. 

A designação “voluntário” tem um sentido preciso e simples de definir: 

• Não são voluntários apenas os jovens que escolhem servir as Forças Armadas por um 

período de tempo limitado;  

• Voluntários são igualmente os oficiais, sargentos e praças dos quadros permanentes 

(embora ninguém se lhes refira desse modo). 

Convém ainda estabelecer o que se entende por “soldado civilinizado” e por “civilinização” 

(e outros termos sinónimos): 

 
456 Ob. Cit. (13), pp. 229-230. 
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• O termo “soldado civilinizado” tem sido aplicado ao “cidadão-soldado” que, nas democracias 

liberais, evoluiu para padrões civilizacionais avançados e ao “profissional-soldado” que em 

consequência da contratação pelas Forças Armadas dum significativo segmento civil e da 

absorção de muitos dos seus valores, acabou por incorporar um largo espetro de “fator 

civil”457. 

• Quanto aos termos “civilização” e “civilizanização” têm sido empregues para designar «um 

processo de transformação dos militares em civis»458. 

A origem e evolução ao longo da História 

A História Militar faculta inúmeros casos que ajudam a compreender o processo de 

evolução das forças militares profissionalizadas até aos dias de hoje. Muitos autores têm 

estudado este tema, sob várias perspetivas. Por exemplo, Adrian Goldsworthy459 analisou 

a ação das legiões romanas nas guerras com os exércitos profissionais das grandes 

potências helénicas e nas campanhas contra grupos tribais (que para os romanos eram 

obscuros e tinham nomes indizíveis) nas províncias hispânicas e gaulesas, retirando as 

seguintes conclusões: 

• As guerras contra exércitos profissionais foram marcantes ainda que raras; as campanhas 

foram frequentes e encaradas como banais, embora muitos generais romanos tenham 

sofrido pesadas derrotas às mãos de tribos aguerridas; 

• Nos princípios do século II (a.C.), podia esperar-se, na maior parte das situações, que um 

exército romano devidamente treinado, abastecido e competentemente comandado, 

vencesse um opositor tribal;  

• Em meados do século II (a.C.), o exército romano já não era o mesmo e o seu desempenho 

no terreno foi frequentemente calamitoso, porque a inexperiência foi agravada pela 

complacência. 

Montesquieu observou que «no tempo em que o domínio de Roma se circunscrevia à 

Itália, todo o soldado era simultaneamente cidadão. Mas quando as legiões atravessaram 

os Alpes e o mar, os homens de guerra foram perdendo a pouco e pouco o espírito de 

cidadãos». E essa foi uma causa de decadência de Roma. 

Edward Luttwak460 estudou a forma como os militares profissionais de hoje (assalariados, 

com mentalidade de carreira e ao serviço de estados pouco disponíveis para sofrer baixas) 

podem enfrentar combatentes inflamados por nacionalismos ou fanatismos religiosos. E, 

ao recuar na história militar, constatou que os generais romanos, perante o mesmo tipo 

de problema, optaram por explorar a superioridade tecnológica, a vantagem logística, a 

 
457 Ibidem, pp. 38-39. 

458 BLACK, Jeremy (2013), Guerra – Uma Breve História. Alfragide: Publicações Dom Quixote, p. 27. 

459 GOLDSWORTHY, Adrien (2007), Generais romanos. Lisboa: A Esfera dos Livros, pp. 123-127. 

460 LUTTWAK, Edward N. (1995), «Toward Post Heroic Warfare». Foreign Affairs. New York: May/June, pp. 109-

122. 
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“paciência operacional” (e presumivelmente tiraram partido da organização, disciplina e 

treino das suas forças). 

Refletindo sobre o assunto, o autor concluiu ainda que, na ação militar contemporânea, é 

necessária uma nova mentalidade que introduza algum realismo não-heroico no combate. 

Robert D. Kaplan461 retomou esta questão cerca de sete anos mais tarde, com uma 

interpretação semelhante. 

Alain Montech, referindo-se ao período compreendido entre o século XVII  e o século XX, 

considerou que a evolução das forças armadas esteve associada a quatro “revoluções 

clássicas” 462: 

• A “revolução organizacional”, no século XVII, que introduziu o exército permanente com 

leis, regulamentos e funções diferenciadas; 

• A “revolução profissional”, no final do século XIX, que privilegiou o oficial profissional em 

detrimento do aristocrata; 

• A “revolução tecnológica”, no início do século XX, que conferiu aos líderes técnicos e 

gestores (em consequência da modernização radical dos armamentos e da logística) uma 

importância que não tinham anteriormente, sem todavia os colocar no lugar dos líderes 

heroicos; 

• A “revolução estratégica” ligada ao armamento nuclear, na segunda metade do século XX, 

que substituiu a estratégia de mobilização pela estratégia de dissuasão, podendo dizer-se 

que os chefes militares “gestores” passaram a ter um estatuto equiparado ao dos chefes 

“heroicos”. 

Para Maria Carrilho, «o processo de construção do profissionalismo militar tornou-se mais 

nítido nos países onde predomina a ética do puritanismo protestante, a qual enfatiza os 

princípios do dever, da disciplina, do auto-sacrifício e da persistência». Isso verificou-se: 

na Holanda; na Inglaterra sob Cromwell (onde o exército New Model se tornou famoso 

pela organização primorosa, disciplina férrea e fanatismo religioso); na Suécia; e 

finalmente na Prússia, onde, a partir de 1808, «se estipulam critérios de índole prática, e 

já não classista, como requisitos indispensáveis à assunção de funções de comando 

militar»463. 

Nos séculos seguintes verificaram-se avanços e recuos no processo de formação de 

exércitos permanentes, mesmo em países que estiveram quase continuamente envolvidos 

em guerras e conflitos na Europa e nos domínios coloniais. Em França, por exemplo, pouco 

antes da Grande Guerra de 1914-1918, a questão das reservas tornou-se uma questão 

política importante, como explicou Joffre464: 

 
461 KAPLAN, Robert D. (2002), Política guerreira. Mem Martins: Publicações Europa-América, p. 136. 

462 Ob. Cit. (13), p. 98. 

463 Ibidem, p. 88. 

464 FERRO, Marc (2014), A Grande Guerra 1914-1918. Lisboa: Edições 70, p. 51. 
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• «Por um lado, os partidos de direita defendiam que a única e verdadeira força sobre a qual 

podia assentar a defesa da pátria era o exército permanente; declaravam-se hostis ao 

princípio da Nação armada no qual viam o incentivo para o exército miliciano […]. 

Quanto às formações de reserva, devido ao seu medíocre enquadramento […] negavam-

lhes toda a solidez e toda a aptidão para participar nas operações de guerra propriamente 

dita; […]». 

• «Os partidos de esquerda, pelo contrário, só concebiam a Nação em armas, não admitiam 

de modo algum o serviço de carreira, mas apenas alguns meses de instrução, destinados a 

formar o cidadão-soldado chamado às armas no momento da guerra». 

A solução dessa divergência dependia, no fundo, «do juízo que se fazia sobre o valor dos 

soldados da República [francesa]». E a verdade é que em 1914 os convocados não fizeram 

perguntas. Todos partiram, uns por dever e outros «sem saberem muito bem porquê». 

Mas «nem uns nem outros puseram em dúvida a legitimidade do seu sacrifício»465. 

A eclosão da Grande Guerra retirou temporariamente sentido ao debate entre forças 

armadas profissionais e milicianas. Depois das sangrias de efetivos de 1915 e de 1916, a 

questão era saber até onde podiam «ser esticadas as capacidades das nações». No início 

de 1917, «dos 3 600 000 homens que a França tinha em armas em 1914, restavam 

apenas 964 000 combatentes; 2 636 000 estavam mortos, prisioneiros, feridos ou 

desaparecidos»466. 

No conjunto dos países envolvidos, morreram 8,5 milhões de homens «numa guerra 

nascida da confusão e de um erro de cálculo, que produziram um ganho não 

demonstrável. Longe disso: produziu um desastre»467. 

E por isso, em 1939, quando se avizinhava de novo a guerra, «[com exceção da] 

Alemanha, o rosto dos mobilizados exprime consternação, desespero»468. Em vários 

aspetos, «a Primeira Guerra Mundial foi, de facto, adequadamente chamada a Grande 

Guerra; a Segunda Guerra Mundial foi a sua última batalha»469. 

Nas últimas décadas, a maioria dos países ocidentais optaram pela profissionalização das 

suas forças armadas ou por modelos “semi-profissionalizados», abandonando total ou 

parcialmente o sistema de conscrição, baseado na ideia simbólica da «Nação em armas» 

que vinha do século XVIII. 

 
465 Ibidem, p. 13. 

466 Ibidem, pp. 169-170. 

467 Ob. Cit. (461), p. 31. 

468 Ob. Cit. (464), p. 13. 

469 GALBRAITH, John Kenneth (1995), Viagem Através da Economia do Nosso Século. Lisboa: Editorial 

Presença, p. 26. 
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Neste novo contexto, Adriano Moreira afirma470: 

• «A partir do conceito da Nação em armas, que Goethe viu nascer na Batalha de Valmy 

(20 de setembro de 1792), o serviço militar obrigatório foi um dever cívico 

estruturante do contingente, com um quadro permanente dedicado vitaliciamente ao 

serviço dos valores representados pela Bandeira, a juventude submetida ao processo 

integrador do serviço nas fileiras, todos os válidos obrigados a responder à 

mobilização nos casos de emergência». 

• «[…] À medida que os quadros permanentes se especializam, ao mesmo tempo que 

multiplicam as suas formações transversais, o contingente, extinto o serviço militar 

obrigatório, é limitado e passa a ser contratado. O contrato é o modelo jurídico 

fundamental da sociedade civil, sem coincidência com o passado dever cívico, […]». 

A profissão militar 

No passado, alguns autores classificaram a profissão militar como «semi-profissão, sub-

profissão, ocupação ou profissão pública burocratizada, sob o pretexto de não possuir 

algumas das caraterísticas essenciais das profissões». Hoje em dia, «as aproximações 

concetuais à profissão militar são, em muitos aspetos, semelhantes às indicadas para as 

profissões civis». Ainda assim, existem características que são exclusivas da profissão 

militar, designadamente no que referente «ao exercício do comando e […] à gestão da 

violência armada -, que não é partilhada por outros grupos profissionais e que requer 

qualificações peculiares»471. 

John Hackett sugere que «foi com base nesta aceção que a profissão militar se tornou 

uma profissão» com os seguintes atributos472: 

« […] Um corpo inconfundível de doutrina e com conhecimentos técnicos específicos, com 

uma coerência de grupo mais ou menos exclusiva, com um conjunto de instituições próprias, 

com padrões educacionais adaptados às suas necessidades e com modelos próprios de 

carreira, que lhe conferem um lugar destacado na sociedade que a moldou». 

Com o tempo «a polémica tem vindo a desvalorizar-se […], à medida que as sociedades 

vão evoluindo para patamares superiores de organização e desenvolvimento»473. E «sob 

a influência das transformações sociais e tecnológicas, a Instituição Militar […] tornou-se 

técnica e taticamente diferenciada, desenvolveu um recrutamento socialmente 

heterogéneo e novas formas organizativas»474. 

 
470 MOREIRA, Adriano (2013), Memórias do Outono Ocidental – Um Século sem Bússola. Coimbra: Almedina, 

pp. 335-337. 

471 Ob. Cit. (13), pp. 88-89. 

472 Ibidem, p. 89. 

473 Ibidem, pp. 91-92. 

474 Ibidem, p. 94. 



130 
 

Por outro lado, a profissão militar – que nasceu como masculina na Antiguidade – está 

cada vez menos conotada com base no género. Com efeito, a organização militar ocidental 

já não reflete culturas, tradições e práticas exclusivamente masculinas e a paridade de 

género tem vindo a estender-se a muitos setores das forças armadas. 

Hoje em dia, o caminho para a paridade perfeita de género (incluindo a paridade 

numérica) está principalmente condicionada pela quantidade de candidatas femininas que 

se apresentam a concurso e pela sua capacidade para satisfazerem os padrões de 

recrutamento e formação estabelecidos, em particular nas classes, nas armas e 

especialidades que exigem maior resistência e força físicas. 

O profissionalismo militar 

Num breve relance sobre a tendência para o profissionalismo militar, retenham-se os 

seguintes ideias475: 

• «As Forças Armadas são uma emanação da sociedade e ambas estão sujeitas a idênticos 

processos de mudança»; 

• «Sob a influência das transformações sociais e tecnológicas, a Instituição Militar […] tornou-

se técnica e taticamente diferenciada, desenvolveu um recrutamento socialmente 

heterogéneo e novas formas organizativas»; 

• «O declínio do exército de massas e a sua substituição pela profissionalização corresponde, 

no plano militar, às transformações que afetaram as organizações civis no mundo 

industrializado […]»; 

• Um dos fatores importantes na opção pelo voluntariado foi a contestação ao serviço militar 

obrigatório.  

As implicações da profissionalização 

As vantagens geralmente creditadas à “profissionalização” são de diversa ordem476: 

• Concorrem para a criação de postos de trabalho (embora seja controverso atribuir o 

qualitativo profissional aos voluntários e contratados (ou) confundir a incorporação nas 

Forças Armadas com o atual setor do funcionalismo civil das Forças Armadas). 

• Facilitam, junto da opinião pública, o emprego e a utilização de tropas fora do território 

nacional. 

• Permitem projetar na opinião pública uma imagem de disciplina, aprumo, atavio e, 

consequentemente, de eficiência e eficácia operacional dificilmente alcançáveis pelos 

militares de conscrição. 

As desvantagens mais frequentemente apontadas têm a ver com: 

 
475 Ibidem, pp. 94-95. 
476 Ibidem, pp. 33-35. 
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• O decréscimo do número dos indivíduos aptos a colaborar na defesa militar de par com o 

aumento do alheamento da comunidade nacional relativamente à problemática da defesa, 

em especial a militar. 

• O acréscimo de reivindicações com implicações financeiras, que não só afetam a disciplina 

como favorecem comportamentos corporativos. 

• O equívoco de que o profissional cumpre bem as suas tarefas, em todo o caso e sempre 

melhor do que o conscrito. 

O dilema da profissionalização 

A profissionalização transporta o seguinte dilema477: 

• «[…] Introduz nas Forças Armadas pontos de vista e comportamentos mais congruentes 

com os da sociedade […] e estes incitam […] a agir segundo padrões mais relacionados com 

a lógica do mercado do que com os valores morais que lhes incumbe defender».  

• «Quando tal ocorre, perde-se o sentido nacional da missão das Forças Armadas e 

desvaloriza-se o sentimento de que prestam à comunidade um serviço inestimável». 

• Se os incentivos oferecidos forem «insuficientemente atrativos, só os jovens menos 

qualificados e os de menor capacidade competitiva escolherão servir, como contratados, 

nas Forças Armadas. E esses […] poderão vir a reivindicar condições de trabalho e estatutos 

remuneratórios, utilizando métodos […] capazes de pôr em causa a eficiência e a 

operacionalidade da força armada». 

Na verdade, a evolução parece apontar no seguinte sentido: 

«Tendo por referência os modelos teóricos do profissionalismo militar mais conhecidos da 

sociologia militar, […] caminhamos, ao longo dos últimos anos, do modelo institucional (que 

coloca a tónica na vocação e no apelo peculiar da pertença a uma instituição) de Huntington, 

para o ocupacional (que tende a considerar a profissão militar como um emprego como 

outro qualquer) de Janowitz»478. 

Os custos do voluntariado 

A questão dos custos do voluntariado pode ser encarada sob vários ângulos: 

• «Em abstrato, um exército de voluntários não é mais caro nem mais barato do que um de 

recrutamento obrigatório. O custo depende das dimensões e do equipamento de ambos»479. 

• Numa perspetiva diferente, Miguel Veiga, citado por Reis Rodrigues afirmou480: 

 
477 Ibidem, p. 228. 

478 BORGES, Jorge Botelho Vieira (2007), «Nação, Estado e Instituição Militar: Um Testemunho». Lisboa: 

Revista Militar nº 2471 – dezembro, p. 1387. 

479 MATOS, Luís Salgado de e BACALHAU, Mário (2001), As Forças Armadas em Tempo de Mudança. Uma 

sondagem à opinião pública nas vésperas do século XX. Lisboa: Edições Cosmos, Instituto de Defesa Nacional, 

p. 112. 

480 Ob. Cit. (409), pp. 163-164. 
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«A ideia que o SMO torna as Forças Armadas mais baratas é [um erro]; o custo dos 

recursos humanos que uma economia utiliza, ou desperdiça, não é medido pelos 

pagamentos que se fazem ou não, mas pelos bens e serviços que essa economia deixa 

de ter porque os recursos já foram usados». 

«Por outras palavras, o custo de um exército de milicianos é dado por toda a produção e 

investimento em capital humano que os conscritos pelas Forças Armadas deixarão de 

gerar». 

«Se o Estado não pagar aos milicianos, isso não significa que o custo não existe. Significa 

apenas que o custo é suportado por impostos não explicitados no orçamento […]». 

• E muitas outras opiniões têm sido afirmadas a respeito dos custos do voluntariado. 

O financiamento do voluntariado 

Uma sondagem à opinião pública portuguesa, realizada em 2000, no quadro de uma 

investigação de sociologia política, proporcionou as seguintes conclusões481: 

• «A maioria relativa dos entrevistados discorda de que o País não tenha os meios necessários 

para custear o exército voluntário e, portanto, acha possível, do ponto de vista financeiro, 

alcançar este objetivo». 

• Porém, «a divergência de maiorias [nas respostas] mostra a relativa fragilidade dos apoios 

à existência de meios adequados».  

• «[…] Em linha geral, há que salientar a congruência entre a opção político-ideológica pelo 

exército voluntário-profissional com salários elevados para os soldados e a disponibilidade 

para nele aplicar os necessários meios financeiros». 

• «Sucede, porém, que há uma correlação fortemente positiva entre o rendimento individual 

e a afirmação de que existem meios para pagar o exército voluntário». 

• «Contudo, esta correlação não garante que os cidadãos detentores dos meios financeiros 

estão dispostos a disponibilizá-los: os dados trabalhados autorizam a supor que, para eles, 

há dinheiro suficiente mas que esse dinheiro é dos outros – e não deles». 

Na opinião de François Martins: 

«A especificidade da carreira das armas reside no facto de ser o próprio cliente a promover 

ou a impor o processo de profissionalização, de tal forma que a função desempenhada pela 

Instituição Militar constitui uma escolha deliberada do próprio Estado»482. 

De qualquer modo, o ponto essencial desta questão é que os custos do voluntariado 

estarão sempre relacionados com o modelo de forças armadas adotado. Em função do 

modelo escolhido, será necessário assegurar as condições e os recursos que, em cada 

momento, permitam recrutar e reter candidatos com a adequada qualidade. 

 
481 Ob. Cit. (479), pp. 112-115. 

482 Ob. Cit. (13), p. 88. 
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X. A TRANSIÇÃO PARA O PROFISSIONALISMO  

________________________________________________ 

Os antecedentes 

Em 1987, a Lei do Serviço Militar estabeleceu483: 

• O conceito e o objetivo do serviço militar. 

• As situações do serviço militar (reserva de recrutamento, serviço efetivo, reserva de 

disponibilidade e licenciamento, reserva territorial). 

• O serviço efetivo (normal, nos quadros permanentes, em regime de contrato, decorrente 

de convocação ou mobilização). 

• A duração do serviço efetivo normal (doze a quinze meses no Exército e dezoito a vinte 

meses na Marinha e na Força Aérea). 

Em 1988, o Regulamento da Lei do Serviço Militar484 instituiu que «os cidadãos do sexo 

feminino podem prestar serviço voluntário em serviço efetivo normal (SEN) ou outra 

forma de serviço decorrente do recrutamento especial». 

Em 1991, a Lei de alteração à Lei do Serviço Militar485 fixou o tempo de prestação de 

serviço efetivo normal em quatro meses e, simultaneamente, criou novas modalidades de 

serviço efetivo nos regimes de voluntariado e de contrato.  

Em 12 de novembro de 1991, o XII Governo Constitucional colocou à avaliação e 

aprovação parlamentar o seu Programa486 que, no âmbito do plano de 

Redimensionamento das Forças Armadas, referia a fixação dos efetivos globais relativos 

aos contratados e voluntários. 

Em 1997, foi atingida a maioria qualificada necessária para deixar de fazer depender, 

como exigência constitucional, a constituição do contingente das Forças Armadas 

Portuguesas no modelo do Serviço Militar Obrigatório. 

 
483 Lei nº 30/87, de 07 de julho. 

484 Decreto-Lei nº 463/88, de 15 de dezembro. 

485 Lei nº 22/91, de 19 de junho. 

486 Ob. Cit. (408), pp. 93-98. 
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Em 1999, a nova Lei do Serviço Militar determinou487: 

• O conceito e a natureza do serviço militar. 

• As situações do serviço militar (serviço efetivo, reserva de recrutamento e reserva de 

disponibilidade). 

• O serviço efetivo (nos quadros permanentes, em regime de contrato, em regime de 

voluntariado, decorrente de convocação ou mobilização). 

• As modalidades de recrutamento (recrutamento normal, para prestação de serviço efetivo 

em regime de contrato ou em regime de voluntariado; recrutamento especial, para 

prestação de serviço efetivo voluntário nos quadros permanentes; recrutamento excecional, 

para prestação de serviço efetivo decorrente de convocação ou mobilização). 

Em novembro de 2004, terminou o Serviço Militar Obrigatório e as Forças Armadas 

passaram a um regime assente no profissionalismo militar em tempo de paz. 

Todo este processo está documentado num amplo conjunto de legislação, de diplomas 

regulamentares e interpretativos, de despachos, de diretivas, de normas, de instruções, 

bem como em conferências, discursos e entrevistas. Nesse extenso acervo, estão 

claramente expressos os fundamentos e pressupostos da solução adotada. 

As implicações do sistema de recrutamento voluntário 

Em 1996, quando já se previa a desconstitucionalização do serviço militar obrigatório e a 

opção por um sistema de recrutamento voluntário a vigorar em tempo de paz, o ministro 

da Defesa Nacional, António Vitorino, afirmou: 

• A necessidade de ter em atenção que «a transição para um sistema de Forças Armadas 

assente no voluntariado passa pela definição de uma estratégia clara dos poderes políticos 

de sensibilização do conjunto da sociedade para os valores da Defesa Nacional, associada à 

promoção do entrosamento e identificação das Forças Armadas com o conjunto da sociedade 

civil»488.  

• «Entendemos que o contingente geral deve evoluir no sentido de, a prazo, ser constituído 

exclusivamente por voluntários e contratados. Mas temos também a consciência de que 

este desiderato só pode ser alcançado […] desde que o conjunto da sociedade e, 

designadamente, as instâncias políticas tenham consciência das decisões que co-envolve a 

adoção de um tal modelo, e se na Força Aérea ou na Marinha alcançar esse modelo não é 

particularmente complexo nem delicado é forçoso reconhecer que no Exército é que se 

colocam as questões mais difíceis»489. 

 
487 Lei nº 174/99, de 21 de setembro. 

488 Ob. Cit. (424), p. 47. 

489 Ibidem, p. 73. 
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• «Mas é verdade que algumas das contingências financeiras com que as Forças Armadas se 

debatem resultam também da irracionalidade económica do sistema de Serviço Militar 

Obrigatório durante quatro meses»490. 

• É intenção do Governo «fornecer à Assembleia da República e à opinião pública os estudos 

de sustentação da decisão, designadamente a identificação das consequências que uma tal 

decisão acarreta no plano da organização do dispositivo, no plano da sustentação financeira 

das Forças Armadas e no plano do lançamento de um novo sistema de recrutamento e de 

seleção dos soldados das Forças Armadas»491. 

• Podemos e devemos «debater livremente quais são as exigências, em termos de estrutura 

de equipamento, estrutura organizativa, tipo de carreiras e formação profissional dos 

militares que respondam da forma mais eficiente aos novos desafios com que a Defesa 

Nacional e as Forças Armadas portuguesas estão confrontadas»492. 

• A constatação de que «hoje, o SEN é uma forma de angariar voluntários e contratados. 

Desaparecido o SEN, essa fonte de recrutamento de voluntários e contratados nas Forças 

Armadas desaparece, e isso exige uma nova estratégia de recrutamento, uma nova 

estratégia de incentivos à existência de voluntários e contratados nas Forças Armadas; e 

essa é uma decisão igualmente estratégica, aliás indissociável da decisão de fazer assentar 

apenas o contingente em voluntários e contratados». 

Em 1999, Marcelo Rebelo de Sousa expressou a seguinte opinião493: 

• « […] Tive e tenho dúvidas pesadas sobre as teses abolicionistas radicais. Creio saber que 

elas também preocupam o Comandante Supremo das Forças Armadas.  

Por um lado, quebra-se um dos poucos vínculos de ligação de todo o português à Pátria. 

Por outro, desaparece um fator interclassista de integração social. Por outro ainda, não é 

fácil, nem rápida, nem barata a instalação de Forças Armadas exclusivamente 

profissionalizadas. 

Já nem menciono a carga negativa que teses abolicionistas têm no espírito das nossas 

Forças Armadas que em vinte anos sofreram as agruras da descolonização, foram o bode 

expiatório dos erros do antigo e do novo regime, experimentaram os sucessos e os excessos 

da Revolução e depois os custos da desmilitarização da Democracia e padeceram a 

subalternização inevitável mas onerosa ao poder político civil de base eleitoral». 

• «Dito isto não deixo de entender a sedução da profissionalização. A ideia é velha […]. 

A conscrição perdeu algum do seu poder de inter-relação social. 

A evolução tecnológica exige especialização.  

O encurtamento do tempo de prestação de serviço militar obrigatório esvaziou as 

virtualidades do sistema, encareceu-o ou, em alternativa, converteu-o em letra morta […]». 

 
490 Ibidem, p. 76. 

491 Ibidem, p. 76. 

492 Ibidem, pp. 75-76. 

493 SOUSA, Marcelo Rebelo (1999), História (Política) da Revisão Constitucional de 1997 e do Referendo da 

Regionalização. Lisboa: Bertrand Editora, pp. 50-51. 
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• «Pergunto-me paralelamente se não tem razão o político estrangeiro que escrevia: ”Nós já 

estamos invadidos por tecnocratas civis. Não inventemos os tecnocratas militares. Entre o 

soldado-cidadão, o soldado-mercenário e o soldado-engenheiro ou informático, será 

necessário encontrar um meio-termo”». 

Em várias intervenções efetuadas entre 1998 e 2000, o Presidente da República, Jorge 

Sampaio, situou esta questão nos seguintes termos: 

• «O principal desafio da reestruturação e redimensionamento das Forças Armadas consiste 

em estabelecer um novo modelo organizacional, assente na prestação do serviço militar em 

regime de voluntariado»494. 

• «Um plano de redimensionamento coerente com o modelo organizacional adaptado é 

essencial, não só para se conseguir a melhor rentabilização do orçamento da Defesa e do 

investimento na modernização das Forças Armadas, como também para proceder à 

harmonização e dignificação das carreiras dos militares»495. 

• «A Lei do Serviço Militar é, sem dúvida, uma das mais importantes reformas das Forças 

Armadas adotadas pelo regime democrático e constitui oportunidade e motivo para uma 

reflexão sobre o futuro da instituição militar, o papel que lhe cabe no Portugal moderno e 

os desafios que importa vencer […]»496. 

• O processo de organização e dimensionamento das Forças Armadas «é determinado pela 

principal opção de fundo decidida pelo poder político – a profissionalização das Forças 

Armadas -, a qual, por si só, impõe profundas mudanças em vários domínios da instituição 

militar, em particular no Exército»497. 

• «Para se ter uma melhor perceção da complexidade e interligação de todas estas questões, 

é útil referir, a título ilustrativo, que os efeitos da profissionalização não se restringem 

apenas à instituição militar e projetam-se no próprio conceito de Defesa Nacional. Assim, 

sendo certo que a profissionalização conduz a uma menor ligação dos cidadãos às suas 

Forças Armadas, tal mudança aconselha, desde logo, a que se adotem programas que visem 

o fortalecimento dos nossos deveres de cidadania nesta matéria»498. 

A seleção, o recrutamento e a retenção 

No quadro das reformas relacionadas com a profissionalização, parece unânime a ideia de 

que é necessário recrutar e selecionar pessoas com as necessárias aptidões intelectuais, 

de caráter, sociais e morais, militares, de chefia, técnico-profissionais, de desempenho, 

etc.  

 
494 SAMPAIO, Jorge (2002), A Defesa Nacional e as Forças Armadas. Intervenções do Presidente da 

República. Lisboa: Presidência da República, p. 67. 

495 Ibidem, p. 79. 

496 Ibidem, p.94. 

497 Ibidem, p. 124. 

498 Ibidem, pp. 124-125. 
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Recorde-se a opinião expressa em 2002 por Alexandre Reis Rodrigues em livro, prefaciado 

pelo então Ministro de Estado e da Defesa Nacional499: 

• «O principal desafio na área dos recursos humanos será conseguir atrair, reter e motivar 

pessoal de elevada qualidade e que veja na cultura, nos valores e nas condições de trabalho 

[nas] Forças Armadas, uma situação mais atrativa do que a existente na sociedade civil». 

«Embora não seja de esperar que quem opte pela profissão militar tenha, como principal 

objetivo, uma carreira com remuneração aliciante a verdade é que a questão salarial não 

pode ser descurada ao ponto de passar a constituir a principal contra-indicação, como está 

a acontecer presentemente». 

• «É claro que os incentivos são certamente importantes e não podem deixar de ser 

considerados. É, no entanto, preciso ter presente que os jovens com apetência intrínseca 

por uma carreira miliar […] movem-se por ideais e procuram principalmente uma Instituição 

sobre cujo prestígio e dignidade não deve haver dúvidas. Manter estas condições não se 

consegue apenas com patriotismo e espírito de sacrifício dos militares; neste momento 

depende, principalmente, de uma nova postura política em relação à Defesa». 

Decorridas quase duas décadas, todas estas questões continuam a ter uma enorme 

importância e a exigir reajustamento continuado perante as mudanças que vão ocorrendo 

nas disposições sociais, nos estilos de vida, na demografia, no mercado do trabalho, na 

tecnologia, na profissão militar, nas alternativas de realização profissional, nas 

possibilidades de escolha de carreira, etc. E por vezes, poderá ser necessário corrigir 

soluções de natureza conjuntural e imediatista, que frequentemente se tornam obsoletas 

ou contraproducentes passado pouco tempo. 

Como se viu, as Forças Armadas devem, desejavelmente, recrutar e manter pessoas que 

sejam excelentes no que fazem e, ao invés, devem excluir pessoas que não têm 

consciência de missão, nem entusiasmo, nem vontade de fazerem mais do que o mínimo 

exigido. 

A maior parte das soluções apontadas para resolver este problema passam pelo sistema 

retributivo das Forças Armadas. É certo que os militares profissionais e profissionalizados 

precisam de estar satisfeitos com o seu salário, mas qualquer que seja a importância 

deste fator, a lógica das suas escolhas não se reduz a um simples cálculo remuneratório. 

Com efeito, na rotina dos últimos anos, têm sido identificadas muitas outras questões a 

que os militares são sensíveis, umas mais idealistas e outras porventura mais 

pragmáticas, como: 

• A partilha de um sentimento geral de dever, de serviço e de propósito. 

•  O orgulho na profissão e a identificação com os valores que nela prevalecem. 

 
499 Ob. Cit. (409), p. 161 e p.164. 
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• A perceção geral de que a missão é clara, os objetivos são corretos e os meios 

adequados. 

• A sensação de reconhecimento institucional, de tratamento justo, respeitoso e 

digno por parte da sociedade e das estruturas decisórias em que devem confiar. 

• As perspetivas de realização profissional e de sentido da vida militar. 

• O sistema de apoio e proteção social e as cláusulas de reforma. 

• As condições de trabalho e alojamento. 

• Os incentivos, designadamente no âmbito da formação, da equiparação 

profissional, da ajuda à procura de emprego após o licenciamento, das 

modalidades de retorno e reinserção na vida civil, etc. 

• A existência de uma correlação positiva entre os deveres e direitos dos militares 

das Forças Armadas e dos profissionais de outros setores do Estado. E, também, 

de uma relação equilibrada com atividades comparáveis no setor privado. 

• A perceção de que o sistema de recrutamento permite preencher os quadros das 

Forças Armadas e, deste modo, garantir o normal cumprimento das missões sem 

sobrecarga continuada dos militares em funções. 

Afigura-se que nenhum destes fatores, isoladamente, poderá resolver as dificuldades de 

recrutamento e de retenção nas Forças Armadas, tanto mais que eles não são valorizados 

da mesma forma por todas as pessoas. Porém, a conjugação destes fatores de motivação 

positiva será certamente importante para despertar e consolidar genuínas vocações 

militares. 

Mas qualquer que seja a solução adotada são incontornáveis duas ideias essenciais: 

• A promoção do voluntariado para as Forças Armadas é «um assunto que claramente 

extravasa as responsabilidades e principalmente as possibilidades das Forças Armadas»500. 

• «O sucesso da profissionalização está inapelavelmente ligado ao investimento financeiro e 

aos meios de toda a natureza que forem alocados ao processo»501. 

Estas questões estão novamente no primeiro plano das atenções, dadas as dificuldades 

de recrutamento, seleção e retenção que afetam as Forças Armadas na atualidade. Não 

caberá aqui analisar o paralelismo entre as Forças Armadas e os demais setores da 

Administração Pública Central, Regional e Autárquica em matéria de direitos e regalias. 

Mas não se pode deixar de notar que, desde a adoção do modelo de serviço militar 

voluntário, os recursos humanos nas Forças Armadas passaram a estar sujeitos às leis da 

oferta e da procura do mercado do trabalho. E nesse contexto contratual, o número de 

voluntários não tem sido suficiente para preencher as vagas aprovadas nos quadros de 

pessoal, apesar de estes terem sido reduzidos. 

 
500 Ibidem, p. 164. 

501 Ob. Cit. (13), p. 253. 
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Segundo vários observadores a diminuição do número de voluntários tem sido acentuada 

pelas alterações verificadas no âmbito do regime remuneratório e suplementos, do regime 

de aposentação e de reinserção e, ainda, dos sub-sistemas de saúde, de carreiras e de 

apoio e proteção social, para além da irregularidade temporal dos processos de 

recrutamento. Entre as causas longínquas das dificuldades de recrutamento poderão estar 

as transformações sociais e culturais de que se falou no capítulo II.  

A reestruturação das carreiras 

Em 2006, um Grupo de Trabalho constituído por decisão do Ministro da Defesa Nacional502, 

e coordenado pelo então Tenente-general Pinto Ramalho, efetuou o diagnóstico e o 

levantamento das seguintes questões nas Forças Armadas503: 

• Congestionamento de carreiras; 

• Retenção de militares altamente qualificados; 

• Mobilidade funcional e geográfica e saídas laterias institucionalizadas; 

• Necessidades funcionais dentro e fora da estrutura orgânica das Forças Armadas; 

• Caraterização funcional das categorias, classes/armas e serviços/especialidades; 

• Tipos de promoção; 

• Alinhamento do sistema educativo com os critérios de Bolonha; 

• Assimetria na formação formal de carreira; 

• Harmonização entre os sistemas de avaliação dos Ramos; 

• Expressão da dimensão horizontal das carreiras; 

• Condição militar; 

• Competitividade das carreiras militares; 

• Grelha salarial; 

• Assistência na doença; 

• Ação social complementar; 

• Mobilidade ativo-reserva-reforma. 

Em 2007, o Ministro da Defesa Nacional determinou a constituição de um novo Grupo de 

Trabalho504, a que presidiu o então Vice-almirante Correia Gonçalves, com o propósito de 

prosseguir a ação desenvolvida pelo Grupo anterior e aprofundar «o estudo, os 

mecanismos de aplicação e os impactos financeiros e orçamentais de um novo modelo de 

carreiras». 

 
502 O Despacho nº 63/MDN/2006, de 9 de Maio. 

503 Grupo de Trabalho para a Reestruturação das Carreiras dos Militares das Forças Armadas (23 de outubro 

de 2007) - Relatório Final. 

504 Despacho nº 115/MDN/2007, de 22 de Maio 
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Este segundo Grupo de Trabalho (reunindo 42 representantes do Ministério da Defesa 

Nacional, do Instituto de Altos Estudos Militares, do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas, da Marinha, do Exército e da Força Aérea) apresentou o seu Relatório Final em 

23 de outubro de 2007. Das dezasseis questões abordadas pelos dois Grupos de Trabalho 

apenas se encontra em fase adiantada de concretização a relativa ao «alinhamento do 

sistema educativo com os critérios de Bolonha». 

O ensino, a formação e o treino 

Este tema envolve questões relevantes para o desempenho operacional das Forças 

Armadas Portuguesas no presente e no futuro próximo. 

O Decreto-Lei nº 90/2015, de 29 de maio (EMFAR), estabelece que o ensino e formação 

nas Forças Armadas: 

• Visam a preparação dos militares para o desempenho de cargos e o exercício de funções 

de cada categoria e quadro especial; 

• Inserem-se no sistema educativo nacional, com as necessárias adaptações; 

• São objeto de procedimentos de avaliação e de gestão de qualidade. 

Neste sentido, compreendem: 

• Uma formação de base de índole científica, cultural e profissional; 

• Uma formação comportamental, consubstanciada numa sólida educação militar, moral e 

cívica, tendo em vista desenvolver nos militares qualidades de desempenho, as virtudes e 

a dedicação ao serviço inerentes à condição militar; 

• Uma preparação específica, visando conferir competências e capacidades para atuar em 

situações de risco e incerteza típicas do combate armado; 

• Uma preparação física e militar, visando conferir aos militares o desembaraço físico e a 

prontidão imprescindíveis ao cumprimento das missões. 

Concretizam-se através: 

• De ciclos de estudos e cursos, ministrados sob a responsabilidade de um organismo militar 

ou civil reconhecido, revestindo-se das seguintes tipologias: 

o Ciclos de estudos e cursos de formação inicial, que habilitam o ingresso nas 

diferentes categorias e nas classes, armas, serviços ou especialidades; 

o Outros ciclos de estudos de nível superior, conferentes ou não de grau académico; 

o Cursos de promoção; 

o Cursos de especialização; 

o Cursos de atualização; 

o Cursos de aperfeiçoamento; 

o Cursos de valorização. 

o Tirocínios e estágios (que são uma componente do processo formativo). 
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• Do treino operacional e técnico, compreendendo um conjunto de atividades dos militares, 

integrados ou não em forças, focado no cumprimento da missão, com o objetivo de 

manter, complementar e aperfeiçoar competências militares e garantir a eficiência e 

eficácia de atuação em condições tão próximas quanto possível do contexto real. 

São ministrados: 

Nos estabelecimentos de ensino e formação das Forças Armadas ou em unidades e 

serviços das mesmas, sem prejuízo de complementos, unidades, partes ou ações 

específicas puderem ser ministrados em outros estabelecimentos de ensino ou formação, 

nacionais ou estrangeiros. 

Incluem dois níveis: 

• A formação de nível não superior ministrada nas Forças Armadas (consubstancia-se na 

obtenção de qualificações para o desempenho de cargos e exercício de funções militares 

e, quando aplicável, na obtenção de certificações). 

• O ensino superior militar, com especial relevância nas ciências militares (consubstancia-

se na realização de cursos e ciclos de estudos, conducentes ou não à obtenção de graus 

académicos). 

A reforma do ensino superior militar incluiu as seguintes etapas:  

• Em 2005, foi criado o Instituto Superior de Estudos Militares (IESM)505 que passou a 

integrar os anteriores institutos superiores dos ramos das Forças Armadas; 

• Em 2008, foi instituído o Conselho do Ensino Superior Militar (CESM)506 e foram extintas 

as escolas politécnicas dos ramos das Forças Armadas; 

• Em 2010, foi redefinido o quadro legal do IESM, numa perspetiva integrada com os 

restantes Estabelecimentos de Ensino Superior Público Militar (EESPUM) e em estrita 

ligação com o CESM507; 

• No seguimento da Reforma “Defesa 2020”: 

o Foram estabelecidas novas linhas de ação para a reforma do ensino superior 

militar; 

o Foi criado um novo modelo de governação entre os EESPUM508. 

• Em 2015, foi aprovada a orgânica do ensino superior militar e o Estatuto do Instituto 

Universitário Militar (IUM)509; 

O IUM foi constituído como uma instituição de ensino superior militar que integra os 

seguintes elementos orgânicos autónomos: 

 
505 Decreto-Lei nº 161/2005, de 22 de setembro. 

506 Decreto-Lei nº 37/2008, de 5 de março. 

507 Decreto-Lei nº 28/2010, de 31 de março. 

508 Portaria nº 60/2014, de 27 de janeiro. 

509 Decreto-Lei nº 249/2015, de 28 de outubro. 
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o A Escola Naval, a Academia Militar e a Academia da Força Aérea; 

o A Unidade Politécnica Militar (UPM), dependente hierarquicamente do diretor do 

IUM, como unidade orgânica autónoma politécnica constituída pelos 

Departamentos Politécnicos da Marinha, do Exército, da Força Aérea e da Guarda 

Nacional Republicana; 

o O departamento de Estudos Pós-Graduados e o Centro de Investigação e 

Desenvolvimento do IUM. 

O ensino superior militar tem, em traços gerais, as seguintes caraterísticas: 

• Organiza-se segundo um sistema binário, no qual: 

o O ensino universitário é orientado para formações científicas, juntando esforços e 

competências de unidades de ensino e investigação; 

o O ensino politécnico incide especialmente em formações vocacionais e em 

formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente. 

• Encontra-se inserido no sistema do ensino superior, com as adaptações 

necessárias; 

• Visa a preparação de quadros altamente qualificados no âmbito das ciências 

militares, com competências e capacidades para comandar, dirigir e chefiar em 

situações de risco e incerteza próprias das missões das Forças Armadas, através 

de (D.L. nº 249/2015, de 28 de outubro): 

o «Uma formação científica de base de índole técnica e tecnológica […]; 

o Uma formação comportamental […], tendo em vista desenvolver nos alunos 

qualidades de comando, direção e chefia, estado-maior, inerentes à condição 

militar; 

o Uma formação e treino militar, […]». 

• Contempla: 

o A formação inicial de natureza universitária e politécnica, que habilita ao ingresso 

nos quadros permanentes; 

o A formação ao longo da carreira dos militares dos quadros permanentes, que visa 

a preparação para os cargos e funções previstas para cada posto e quadro 

especial. 

• Confere os seguintes graus académicos e diplomas: 

o No âmbito do ensino universitário: licenciado, mestre e doutor na área das ciências 

militares. 

o No âmbito do ensino politécnico: licenciado, mestre e o diploma de técnico superior 

profissional (DTSP). 

• Está sujeito a avaliação e acreditação nos seguintes moldes: 

o O IUM encontra-se abrangido pelo sistema geral de avaliação e acreditação do 

ensino superior; 

o O Ministério da Defesa Nacional é representado no Conselho Consultivo da Agência 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 
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Do exposto, podem resumir-se as seguintes ideias: 

• A definição das necessidades de ensino, de formação e de treino deve estar 

diretamente associada à caraterização dos cargos e funções a desempenhar pelos 

oficiais, sargentos e praças dos três ramos das Forças Armadas (nas diferentes 

classes, armas, serviços e especialidades). 

• A formação inicial dos militares decorre de modo sensivelmente diferente em cada 

ramo, por ser «muito influenciada pelo “meio” onde atuam, pelo tipo de “meios” 

que operam e pela “tecnologia” que utilizam»510. 

• A caraterização de cargos e funções, por “equipas de análise” especializadas, deve 

ser efetuada sempre que a natureza e amplitude das mudanças orgânicas e 

funcionais o justifiquem (incluindo as que respeitam a funções que se encontram 

rotinizadas entre os órgãos centrais do Ministério da Defesa, o EMGFA e os ramos). 

• A análise de cargos e funções incide: 

o Na matriz funcional dos ramos e do EMGFA (principalmente a decorrente 

do Sistema de Forças Nacional); 

o Na matriz de cargos externos, em organismos nacionais e internacionais 

(ONU, UE, NATO, CPLP, OSCE e outros); 

o Nos cargos temporários externos e de ocupação inopinada (como missões 

de acompanhamento e fiscalização, missões técnicas, grupos de trabalho, 

etc.). 

• Dada esta multiplicidade de cargos e funções, as Forças Armadas têm necessidade 

de um sistema de ensino e formação diversificado (associando as ciências exatas 

com as humanidades), que consome um número significativo de efetivos no 

conjunto das atividades discentes e docentes. 

• A comparação das qualificações obtidas nas Forças Armadas com as qualificações 

do mercado de trabalho é um fator que influencia o recrutamento e a fidelização, 

em especial dos militares em regime de contrato, a quem interessam 

particularmente as condições de reinserção na vida civil. 

Neste sentido, a adesão do EMFAR ao Sistema Nacional de Qualificações (SNQ) 

assume-se como uma questão importante. 

• No âmbito do ensino superior militar, a comparabilidade com o Ensino Superior 

encontra-se facilitada pelo paradigma de Bolonha e pelo sistema europeu de 

transferência e acumulação de créditos (European Credit Transfer and 

Accumulation System)511. 

• Em termos gerais, é necessário encontrar o justo equilíbrio entre a formação 

(científica, cultural, comportamental) e a preparação (específica, física e militar) 

dos militares, como estabelece o EMFAR. 

 
510 Ob. Cit. (454), p. 105. 

511 Gabinete de Apoio Técnico do Modelo de Governação Comum (2014), «A Reforma do Ensino Superior Militar 

em Portugal». Lisboa: Revista Militar, nº 2553, de outubro, p. 814. 
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Nesta perspetiva, Gabriel Espírito Santo salientou, há alguns anos, que a definição 

das qualificações dos Quadros «não deve esquecer que o ensino militar se destina, 

em primeiro lugar, a qualificar indivíduos, em saber e caráter, para comandar»512. 

• No que se refere à formação “técnico-profissional”, os antigos problemas de 

“subqualificação” encontram-se ultrapassados e, em alguns aspetos, poderá 

mesmo ter-se atingido a “sobre qualificação” (por vezes, em resultado dos atrasos 

verificados na execução das leis de programação militar). 

• Tudo isto reflete o considerável desafio que representa para as Forças Armadas 

Portuguesas manterem, apesar da sua pequena dimensão, um conjunto 

diversificado de capacidades militares que lhes permitem (inter) operar com 

amigos e aliados em determinadas missões e atuar autonomamente no plano 

nacional. 

• Reportando-se à situação dos pequenos países, Adriano Moreira refere513: 

«A evolução científica e técnica que fez nascer o conceito de exércitos de laboratório, 

e a ilusão das guerras cirúrgicas, traz para as capacidades dos pequenos países a 

contradição de terem internacionalizado a preparação dos seus quadros em termos 

de as competências adquiridas excederem os recursos financeiros disponíveis para 

definir e cumprir uma lei do reequipamento que assegure a irrenunciável 

legitimidade de exercício». 

• No que respeita ao treino, será de salientar que as Forças Armadas Portuguesas 

têm vindo a definir e consolidar padrões de treino operacional, requisitos de 

segurança física e processos de certificação (nacional e internacional) de unidades 

e forças. A relevância deste esforço é ilustrada, de certo modo, pela frase: as forças 

armadas combatem como treinam e treinam como combatem. 

Neste quadro, importa prosseguir a dinâmica de aperfeiçoamento do sistema de ensino, 

formação e treino que se encontra instituído, assegurando os recursos humanos, 

materiais e orçamentais que são necessários ao seu funcionamento, de modo a evitar 

retrocessos em alguns dos seus componentes. 

A mentalidade militar 

Nas sociedades ocidentais é consensual a opinião de que «a mentalidade militar moderna 

realça atitudes de cooperação, a subordinação de motivos individuais às exigências do 

grupo, e a primazia da ordem e da disciplina»514. 

Há no entanto especificidades que resultam das dinâmicas próprias de cada país, no 

passado e no presente. 

 
512 SANTO, Gabriel A. do Espírito (2014), «Quarenta anos de reformas nas Forças Armadas: Uma avaliação». 

Lisboa: Revista Militar N.º 2554, novembro, p. 975. 

513 MOREIRA, Adriano (2009), «A circunstância do Estado Exíguo». Loures: Diário de Bordo, p. 275. 

514 GIDDENS, Anthony (1997), Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 435-436. 
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Por elucidativas, registem-se as opiniões de alguns militares portugueses. 

Em 1993, a maioria dos 700 oficiais do Exército inquiridos por Sousa Cardoso revelou 

mais afinidades com o modelo Institucional-Profissional  do que com o modelo 

Ocupacional-Burocrata,515 no entendimento de que os conceitos que os suportam 

assumem o seguinte sentido: 

• O Institucional-Profissional «privilegia as normas e os valores éticos profissionais, e 

desvaloriza o interesse individual em proveito dum presumível bem comum»; 

• O Ocupacional-Burocrata «valoriza os imperativos dum mercado onde prevalecem as leis da 

oferta e da procura […] e que limita a responsabilidade do indivíduo perante a organização 

ao cumprimento das obrigações contratuais». 

Em 2007, João Vieira Borges expressou a seguinte opinião: 

• «A Transformação das Forças Armadas Portuguesas, tem sido marcante a vários níveis, 

desde a missão, à organização, às restrições orçamentais, ao ingresso da mulher, ao novo 

sistema de serviço militar, à redução de unidades e de efetivos, à dependência do poder 

político e ao aparecimento de associações, que entre outras reformas, nos exibem hoje uma 

Instituição Militar destinada sobretudo a preservar a paz, substancialmente diferente 

daquela que tínhamos há cerca de 33 anos, aquando do 25 de abril de 1974, pensada e 

estruturada para fazer a guerra»516. 

• «Em face de todas as transformações e reformas atrás referidas quais as consequências 

para a profissão militar? «Apesar de tudo, [sustenta o autor] a profissão militar continua a 

assentar em pilares de natureza ética cujos valores fundamentais são o dever, a disciplina 

e a honra»517. 

No mesmo ano, Gabriel do Espírito Santo afirmou518: 

• O profissionalismo militar tem vindo a enraizar-se progressivamente na Instituição Militar e 

é «a organização […] que vai orientar a evolução de outros elementos estruturantes para o 

caminho institucional da força militar, como o comando, […] a disciplina […] e o espírito de 

corpo […]». 

• «Naquela evolução, registada pela História Militar, não atingimos o ponto de chegada. 

Estamos num alto de marcha e teremos de ajustar azimutes para prosseguir caminho, 

atendendo a alguns sinais de conjuntura». 

 
515 Ob. Cit. (13), p. 102. (Nota: Referindo-se a CARDOSO de SOUSA, Análise da Tendência Institucional -

Ocupacional dos Oficiais do Exército Português, Lisboa, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 1993, 

p.1070). 

516 Ob. Cit. (478), p. 1389. 

517 Ibidem, p. 1387. 

518 SANTO, Gabriel A. do Espírito (2007) «Nação, Estado e Instituição Militar». Lisboa: Revista Militar nº 2471, 

de dezembro, p. 1344. 
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Em 2011, Francisco Costa Pereira (retomando uma investigação que realizou em 2002, 

envolvendo 196 oficiais da Marinha, maioritariamente Capitães-tenentes) considerou que 

os resultados tinham sido519: 

• Animadores no que se refere a estilos de liderança, a traços de personalidade, ao 

pensamento, à cultura organizacional, ao empenho no trabalho, à importância atribuída aos 

fatores de eficiência e eficácia, e ao baixo valor de maquiavelismo (entendido como forma 

de poder em que se utilizam todos os meios para atingir os fins que se pretendem); 

• Reveladores quanto aos motivos de realização profissional dos inquiridos, designadamente 

o seu desejo de uma vida profissional planeada e organizada. 

Em 2012, Loureiro dos Santos expressou a seguinte opinião520: 

• «[…] A mudança de mentalidade dos seus quadros, que se olham como instrumentos da 

ação do poder político democrático, sem legitimidade para o pôr em causa». 

• «Se esta atitude já era compreensível pelo compromisso dos militares com a democracia, 

[…] ela acentuou-se com a formação dos oficiais e sargentos incorporados e formados já no 

atual regime (e prestes a preencher todos os patamares hierárquicos das estruturas das 

Forças Armadas) e da sua profunda internacionalização, ao lado de camaradas de países 

igualmente democráticos, tanto da Aliança Atlântica como da União Europeia». 

Esta situação é conhecida e não suscita dúvidas na sociedade. 

A cultura e a prática militar  

Nas sociedades democráticas as Forças Armadas são vistas «como emanações do todo 

social e como portadoras de valores que não põem em causa a prevalência dos valores 

assumidos pelo conjunto da sociedade. O que não significa uma subordinação automática 

aos padrões de comportamento prevalecentes no meio civil […]»521.  

Pode dizer-se que a cultura militar 522: 

• «Se relaciona com a estrutura profunda da organização, enraizando-se nas normas, nos 

valores, nos costumes e nas tradições que, através dos tempos, criaram expetativas hoje 

partilhadas por todos os membros». 

• «[…] Inclui as atitudes e comportamentos acerca do que está certo e do que está errado, 

os sentimentos em relação aos heróis, as histórias e os rituais que reforçam a coesão entre 

os seus membros». 

 
519 PEREIRA, F. Costa (2011), «Liderança e exercício de Comando». Lisboa: Edições Culturais de Marinha, 

Cadernos Navais nº 37, abril-junho, pp 20-23.  

520 SANTOS, José A. Loureiro dos (2012), Forças Armadas em Portugal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos 

Santos, p. 103. 

521 Ob. Cit. (13), p. 94. 

522 Ibidem, p. 107. 
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Em suma, aquilo que no seu íntimo os militares sentem a respeito da organização. 

Nessa cultura militar haverá quatro elementos básicos que se podem deduzir das missões 

que as sociedades cometem às forças armadas523: 

• A disciplina, que dá ao combatente uma certa confiança e define como e quando é que pode 

“violar” as disposições que proíbem o uso da violência; 

• O ethos profissional, o conjunto de pressupostos que define a identidade corporativa, o 

código de conduta e […] o lugar do militar na sociedade; 

• A função cerimonial e a etiqueta militares (que desempenham o papel de afirmar a sua 

solidariedade, ou de celebrar a sua maneira de ser); 

• O espírito de corpo que é um elemento chave para a apreciação do moral das unidades. (As 

atitudes no campo de batalha são muitas vezes marcadas pela vontade de não desmerecer 

os restantes componentes do grupo e pela lealdade para com os camaradas, e não pelo 

patriotismo ou outro dos grandes valores). 

Mas será isso suficiente para se poder dizer que existe uma cultura militar diferenciada 

da cultura civil? As opiniões dividem-se e a análise dessa questão ficará para outra 

oportunidade. 

Um balanço 

É inquestionável que os militares portugueses estão plenamente identificados com o 

projeto de forças armadas modernas e profissionais de modelo ocidental. E é geralmente 

reconhecido que satisfazem os múltiplos requisitos de desempenho associados a esse 

modelo.  

Como se referiu, todos os modelos de prestação de serviço militar têm uma lógica própria 

e cada um dos modelos visa objetivos diferentes e coloca exigências diferentes em termos 

de efetivos, resultados, orçamentos, etc. 

Ao optar-se por um modelo de forças armadas profissionalizado, é indispensável não 

perder de vista a finalidade, as características e os requisitos que lhe são inerentes, para 

que não ocorram equívocos na forma como as forças são organizadas, equipadas, 

comandadas e empregues operacionalmente. Só assim se poderá alcançar a eficácia 

operacional que potencialmente está associada ao propósito desse modelo de forças. 

Já se referiram as circunstâncias em que Portugal optou pela profissionalização das suas 

Forças Armadas e quais foram os pressupostos assumidos, designadamente no que se 

refere à sua modernização e à resolução de questões particulares como por exemplo: 

• A seleção, o recrutamento e a retenção; 

• A reestruturação das carreiras; 

 
523 Ibidem, pp. 107-109. 
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• O ensino, a formação e o treino; 

• A materialização das respostas previsíveis a eventuais necessidades de 

crescimento do Sistema de Forças (por mobilização, convocação e requisição) e a 

garantia de enquadramento desse crescimento pelo quadro permanente.  

Algumas questões permanecem em aberto e outras foram reabertas pelas alterações 

verificadas na conjuntura e nas “circunstâncias”. Trata-se portanto de um assunto que 

requer constante acompanhamento e ajustamento à realidade. 

As Forças Armadas e a opinião pública 

Numa perspetiva sociológica, Boaventura Sousa Santos identificou três tempos na relação 

entre as forças armadas e a sociedade portuguesa524: 

• O tempo dominado pela importância do serviço militar obrigatório nas trajetórias pessoais 

dos jovens camponeses e de suas famílias; 

• O tempo das forças armadas na sociedade de 1974-75; 

• O tempo que se sintetiza no conteúdo prático e mítico das forças armadas modernas e 

profissionais segundo o modelo ocidental. 

O mesmo autor acrescenta que «sobrepondo-se, combinando-se, interpenetrando-se, os 

três tempos histórico-simbólicos estão presentes nas imagens, perceções e conceções 

[…], enfim, na produção de sentido que regula as relações entre a sociedade civil e a 

sociedade militar»525. 

Estes três tempos e os seus universos são, não só distintos, como, em muitos aspetos, 

contraditórios entre si. Salientem-se, então, alguns aspetos da relação entre as forças 

armadas e a sociedade portuguesa ao longo desses três “tempos”. 

A partir da reforma militar de 1937 - e especialmente no período de 1961 a 1974 -, uma 

parte considerável dos portugueses teve contacto próximo com a realidade militar, ou 

porque a viveu diretamente, ou porque os seus familiares a viveram.  

Muitos antigos militares, já na casa dos sessenta ou mais anos de idade, oriundos de 

vários estratos sociais, ainda retêm uma forte relação emocional com o seu passado. 

É isso que se depreende do ensaio sobre a memória da guerra, da autoria de Maria J. 

Lobo Antunes, de que se transcrevem as seguintes passagens526: 

«À evocação da juventude gasta na guerra e da perda de homens segue-se a promessa de 

que nenhum deles morrerá enquanto o último dos camaradas estiver livre para o lembrar. 

 
524 SANTOS, Boaventura de Sousa (1990), O Estado e a Sociedade em Portugal (1974-1988). Porto: Edições 

Afrontamento, pp. 45-46.  

525 Ibidem, p. 74. 

526 ANTUNES, Maria J. Lobo (2015), Regressos quase perfeitos – Memórias da Guerra em Angola. Lisboa: Tinta-

da-China, pp. 19-20. 
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[…]. Como um segredo bem guardado, a camaradagem só pode ser compreendida por quem 

passou pela guerra: “Uma pessoa tem irmãos de sangue, nós somos irmãos de alma”».  

Carlos Baptista Acabado escreve: 

«São recordações que pertencem apenas à vivência da última das gerações de Portugueses 

que teve um Império à sua guarda. Elas, essas gerações, durante séculos, mantiveram vivo 

o milagre de transformar impossíveis em realidades quotidianas. Foi esse milagre da 

vontade, essa força de ânimo, esse desígnio, que tornou real o sonho de um povo que 

sempre sobreviveu em condições que só em sonhos é possível imaginar»527. 

Passados alguns anos a guerra já só é «lembrada por aqueles que lá estiveram e pelos 

outros que não viram regressar os seus entes queridos»528. 

É uma memória pessoal que vai desaparecendo com o envelhecimento dos seus 

protagonistas. 

Na década de 90, vigorou um sistema “misto” em que coexistiram a conscrição reduzida 

a quatro meses, o voluntariado e o contrato. Foi um “tempo” de transição e 

incaracterístico visto que «a imensa maioria da conscrição era dispensada do seu 

cumprimento».  

Em 1999, foi instituído o Dia da Defesa Nacional cujo propósito seria, com o final do 

Serviço Militar Obrigatório, evitar perder a ligação entre os jovens e a instituição militar 

e, bem assim, contribuir para a promoção do conhecimento das Forças Armadas, como 

sublinha Formeiro Monteiro em trabalho conducente a tese de doutoramento. 

Hoje em dia - no tempo das forças armadas modernas e profissionais – a Instituição 

Militar tem uma «visibilidade social» mais reduzida por várias razões: 

• A possível «ausência de mitos e memórias militares suficientemente difundidos e 

massificados entre as populações»529. 

• Os efetivos foram substancialmente reduzidos nas últimas décadas. E parece existir, em 

alguns sectores da sociedade, a ideia de que «as fontes tradicionais de autoridade secaram. 

As forças armadas estão reduzidas a pequenos corpos profissionais […]»530. 

• A maior parte das missões efetuadas pelas Forças Armadas não fazem parte da “vida social 

corrente” dos portugueses, com a exceção de algumas atividades genericamente apelidadas 

de “outras missões de interesse público”, como a busca e salvamento marítimo e aéreo, a 

fiscalização nos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacionais, o contributo 

 
527 ACABADO, Carlos Alberto Branco Batista (2017), Histórias de Uma Bala Só. Acasos de Vida e de Morte 

que a Trajetória de uma Bala Ditou. Lisboa: Ancora Editora, p. 64. 

528 Ibidem, p. 114. 

529 Ob. Cit. (94), p. 216. 

530 CLEMENTE, Manuel (2013), O Tempo pede uma Nova Envangelização. Prior Velho: Paulina Editora, p. 50. 

(Citando Rui Ramos, em «40 anos que abalaram Portugal», Expresso-Revista, 5 de janeiro de 2013, p. 88). 
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prestado em evacuações médicas, o trabalho desenvolvido em prol das populações (por 

exemplo, na prevenção e combate aos incêndios florestais, na abertura de estradas e 

montagem de pontes), a disponibilização de apoio logístico e outras531. 

• A maioria dos portugueses tem uma baixa perceção das ameaças externas que impendem 

sobre a comunidade nacional532. 

Em síntese, as gerações mais novas não partilham o sentimento que os seus pais e avós 

tiveram acerca da defesa nacional e dos deveres que esta impõe. E talvez poucos 

portugueses tenham considerado a hipótese de um dia, perante uma nova conjuntura de 

segurança e defesa, o País ser forçado a recorrer à mobilização e à convocação para fazer 

crescer as Forças Armadas, atualmente assentes num núcleo permanente de forças de 

dimensão relativamente reduzida. 

Tudo isto terá reflexos na atitude dos portugueses relativamente à Defesa Nacional e às 

Forças Armadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
531 MARQUES, Aires Manuel Tavares (coordenador) (2013), Forças Armadas Portuguesas. Lisboa: Estado-

Maior-General das Forças Armadas, p. 19. 

532 Ob. Cit. (479) p. 23.  
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XI. O QUADRO-LEGAL E O SERVIÇO MILITAR 

______________________________________________ 

Os deveres, direitos e regime estatutário aplicáveis aos militares das Forças Armadas 

decorrem de um quadro legislativo que inclui: 

• A Constituição da República Portuguesa (CRP); 

• A Lei do Serviço Militar (LSM); 

• A Lei da Defesa Nacional (LDN); 

• As Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar (BGECM); 

• O Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR); 

• O Código de Justiça Militar (CJM); 

• O Regulamento de Disciplina Militar (RDM). 

Afigura-se conveniente apresentar um extrato desta legislação no aplicável a este 

trabalho. 

Constituição da República Portuguesa 

• Art.º 120.º (Presidente da República – Definição) 

O Presidente da República representa a República Portuguesa, […] e é, por inerência, 

Comandante Supremo das Forças Armadas. 

• Art.º 270.º (Restrições ao exercício de direitos) 

A lei pode estabelecer, na estrita medida das exigências próprias das respetivas funções, 

restrições ao exercício dos direitos de expressão, reunião, manifestação, associação e 

petição coletiva e à capacidade eleitoral passiva por militares […]. 

• Art.º 273 (Defesa nacional) 

1. É obrigação do Estado assegurar a defesa nacional. 

2. 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 

ameaças externas. 
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• Art.º 275 (Forças Armadas) 

1. Às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República. 

2. As Forças Armadas compõem-se exclusivamente de cidadãos portugueses e a sua 

organização é única para todo o território nacional.  

5. Incumbe às Forças Armadas, nos termos da lei, satisfazer 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. 

• Art.º 276, nº 1 (Defesa da Pátria, serviço militar e serviço cívico) 

A defesa da Pátria é direito e dever fundamental de todos os portugueses. 

Lei do Serviço Militar 

• Art.º 48.º (Sistema de incentivos)  

1. A prestação de serviço efetivo nos regimes de contrato e de voluntariado deve, de 

acordo com as necessidades das Forças Armadas, ser incentivada pelo Estado.  

2. As medidas de incentivo devem motivar a assunção voluntária da prestação de 

serviço efetivo nos regimes de contrato e de voluntariado e promover e apoiar, finda 

esta prestação, a inserção ou reinserção do cidadão na vida ativa civil. 

3. Os incentivos obedecem aos princípios da flexibilidade, diversidade e 

progressividade no que respeita à sua concessão, tendo em conta a natureza e 

duração do serviço efetivamente prestado. 

4. O ensino e a formação ministrados nas Forças Armadas, salvaguardadas as 

inerentes especificidades militares, devem obedecer a sistemas de créditos ou 

módulos, de modo que os respetivos graus e títulos correspondam aos conferidos 

nos sistemas educativos e formativos nacionais. 

Lei da Defesa Nacional  

• Art.º 25.º (Condição militar) 

Os militares das Forças Armadas servem, exclusivamente, a República e a comunidade 

nacional e assumem voluntariamente os direitos e deveres que integram a condição 

militar, nos termos da lei. 

• Art.º 26.º (Direitos fundamentais) 

Os militares em efetividade de serviço, dos quadros permanentes e em regime de 

voluntariado e de contrato, gozam dos direitos, liberdades e garantias 

constitucionalmente previstos, com as restrições ao exercício dos direitos de expressão, 

reunião, manifestação, associação e petição coletiva e a capacidade eleitoral passiva. 

• Art.º 27.º (Regras gerais sobre o exercício de direitos) 

1. No exercício dos seus direitos, os militares em efetividade de serviço estão sujeitos 

aos deveres decorrentes do estatuto da condição militar, devendo observar uma 
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conduta conforme com a ética militar e respeitar a coesão e a disciplina das Forças 

Armadas. 

2. Os militares em efetividade de serviço são rigorosamente apartidários […], nisto 

consistindo o seu dever de isenção […]. 

• Art.º 28.º (Liberdade de expressão) 

1. Os militares em efetividade de serviço têm o direito de proferir declarações públicas 

sobre qualquer assunto com a reserva própria do estatuto da condição militar, desde 

que aquelas não ponham em risco a coesão e a disciplina das Forças Armadas, nem 

o dever de isenção política, partidária e sindical dos seus membros. 

2. Os militares em efetividade de serviço estão sujeitos a dever de sigilo relativamente 

às matérias cobertas pelo segredo de justiça ou pelo segredo de Estado e por outros 

sistemas de classificação aos factos referentes ao dispositivo, à capacidade militar, 

ao equipamento e à ação operacional das Forças Armadas […]. 

• Art.º 29º (Direito de reunião) 

1. Os militares em efetividade de serviço podem, desde que […], convocar ou participar 

em reuniões legalmente convocadas sem natureza político-partidária ou sindical. 

2. Os militares em efetividade de serviço podem assistir a reuniões político-partidário 

e sindicais legalmente convocadas se não usarem de palavra […]. 

• Art.º 30º (Direito de manifestação) 

3. Os militares em efetividade de serviço podem participar em manifestações 

legalmente convocadas sem natureza político-partidária ou sindical, desde que […] 

a sua participação não ponha em risco a coesão e a disciplina das Forças Armadas. 

• Art.º 31º (Liberdade de associação)  

[…]. 

4. Os militares em efetividade de serviço têm o direito de constituir ou integrar 

associações sem natureza política, partidária ou sindical, nomeadamente 

associações profissionais. 

• Art.º 32º (Direito de petição coletiva)  

Os militares em efetividade de serviço têm o direito de promover ou apresentar petições 

coletivas […], desde que as mesmas não ponham em risco a coesão e a disciplina das 

Forças Armadas, nem o dever de isenção política, partidária e sindical dos seus 

membros.  

• Art.º 33º (Capacidade eleitoral passiva)  

[…]. 

2. Em tempo de paz, os militares em efetividade de serviço podem candidatar-se (…) 

mediante licença especial do Chefe de Estado-Maior […]. 

[…]. 
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• Art.º 34º (Provedor de justiça)  

1. Os militares em efetividade de serviço podem, depois de esgotados os recursos 

administrativos […], apresentar queixas ao Provedor de Justiça. 

• Art.º 35º (Justiça e disciplina militar) 

As exigências específicas relativas às Forças Armadas em matérias de justiça e de 

disciplina são reguladas por leis especiais. 

Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar 

Os Artigos 1º, 2.º e 15º encontram-se reproduzidos no capítulo XIV. 

Estatuto dos Militares das Forças Armadas  

• Art.º 7º (Juramento de Bandeira)  

O militar em cerimónia pública, presta juramento perante a Bandeira Nacional, mediante a 

fórmula seguinte: «Juro como português(a) e como militar, guardar e fazer guardar a 

Constituição da República e as leis da República, servir as Forças Armadas e cumprir os 

deveres militares. Juro defender a minha Pátria e estar sempre pronto(a) a lutar pela sua 

liberdade e independência, mesmo com o sacrifício da própria vida». 

• Art. 11º (Deveres gerais) 

1. O militar deve estar sempre pronto a defender a Pátria, mesmo com o sacrifício da 

própria vida, o que afirma solenemente perante a Bandeira Nacional […]. 

2. O militar deve, em todas as circunstâncias, pautar o seu procedimento pelos 

princípios da ética e da honra, conformando os seus atos pela obrigação de guardar 

e fazer guardar a Constituição e a lei, pela sujeição à condição militar e pela 

obrigação de assegurar a dignidade e o prestígio das Forças Armadas. 

3. O militar deve ainda: 

a) Aceitar com coragem os riscos físicos e morais decorrentes das suas missões de 

serviço; 

b) Cumprir e fazer cumprir a disciplina militar […]. 

• Art.º 12º (Deveres especiais) 

1. São deveres especiais do militar: 

a) O dever de obediência; 

b) O dever de autoridade; 

c) O dever de disponibilidade; 

d) O dever de tutela; 

e) O dever de lealdade; 

f) O dever de zelo; 

g) O dever de camaradagem; 

h) O dever de responsabilidade; 
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i) O dever de isenção política; 

j) O dever de sigilo; 

k) O dever de honestidade; 

l) O dever de correção; 

m) O dever de aprumo.  

2. A caraterização dos deveres referidos no número anterior consta do Regulamento 

de Disciplina Militar. 

• Art.º 13º (Poder de autoridade)  

1. O militar que exerce funções de comando, direção ou chefia exerce o poder de 

autoridade inerente a essas funções, bem como a correspondente competência 

disciplinar. 

2. O exercício dos poderes de autoridade implica a responsabilidade pelos atos que por 

si ou por sua ordem forem praticados. 

3. O exercício do poder de autoridade tem como limites a Constituição […]. 

• Art.º 14º (Incompatibilidades e acumulações) 

1. As funções militares são, em regra, exercidas em regime de exclusividade. 

2. O desempenho de funções em regime de acumulação depende de autorização prévia 

do CEM respetivo, […]. 

3. […]. 

4. O militar não pode exercer atividades incompatíveis com o seu grau hierárquico ou 

o decoro militar ou que o coloquem em dependência suscetível de afetar a sua 

respeitabilidade e dignidade perante as Forças Armadas ou a sociedade. 

• Art.º 15º (Violação dos deveres)  

A violação dos deveres enunciados nos Art.º anteriores é, consoante os casos, punível 

nos termos previstos no RDM ou no CJM. 

• Art. 25º (Outros direitos) 

O militar tem, nomeadamente, direito: 

a) Ao desenvolvimento, valorização e progressão na carreira, atentos os 

condicionalismos presentes neste estatuto, e à progressão no posto;  

b) A receber formação adequada ao pleno exercício das funções e missões que lhe 

forem atribuídas; 

c) A beneficiar, para si e para a sua família, de assistência médica, medicamentosa, 

hospitalar e de meios de diagnóstico, nos termos previstos em diploma próprio; 

d) […]. 

e) A apresentar queixas ao Provedor de Justiça, de acordo com o disposto na LDN e 

nos termos previstos em legislação especial; 

f) […]. 
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g) A beneficiar, nos termos previstos em lei especial, para si e para a sua família, de 

um sistema de assistência, proteção e apoio social, abrangendo, designadamente, 

pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue e subsídios de 

invalidez. 

• Art.º 114º (Juramento de fidelidade)  

Com o ingresso nos QP o militar, em cerimónia própria, presta juramento de fidelidade, 

em obediência à seguinte fórmula: «Juro, por minha honra, como português(a) e como 

(…) guardar e fazer guardar a Constituição da República, cumprir as ordens e deveres 

militares, de acordo com as leis e regulamentos, contribuir com todas as minhas 

capacidades para o prestígio das Forças Armadas e servir a minha Pátria em todas as 

circunstâncias e sem limitações, mesmo com o sacrifício da própria vida». 

Código de Justiça Militar 

O Código de Justiça Militar (CJM)533 aplica-se aos crimes de natureza estritamente militar 

e compreende:  

• Art.º 1º a 3º (Princípios gerais) 

De entre estes sobressai o Art.º 1º que contém a definição de crime estritamente militar, 

ou seja, o facto lesivo dos interesses militares da defesa nacional e dos demais que a 

Constituição comete às Forças Armadas e como tal qualificada pela lei. 

Trata-se de uma definição básica, mínima e formal que remete para os demais normativos 

do CJM e para a lei, cabendo à doutrina e à jurisprudência afinar este conceito. 

O Direito Penal Militar é, portanto, exclusivamente definido em função da ofensa de bens 

jurídicos e não em função da qualidade do agente. 

• Art.º 4.º a 11.º (Conceitos) 

• Art.º 12.º a 24.º (Das formas de crime e das causas de exclusão da 

responsabilidade criminal)  

De entre estes, o Art.º 13.º (Perigo) estabelece: 

O perigo iminente de um mal igual ou maior não exclui a responsabilidade do militar que 

pratica o facto ilícito, quando este consiste na violação de dever militar cuja natureza exige 

que suporte o perigo que lhe é inerente. 

• Art.º 25.º a 37.º (Dos crimes contra a independência e a integridade 

nacionais)  

De entre estes, o Art.º 25.º (Traição à Pátria) estabelece: 

Aquele que, por meio de violência ou ameaça de violência: 

 
533 Aprovado pela Lei nº 100/2003, de 15 de novembro. 
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a) Tentar separar da Mãe-Pátria ou entregar a país estrangeiro ou submeter a soberania 

estrangeira todo o território português ou parte dele; ou 

b) Ofender ou puser em perigo a independência do País. […] 

• Art.º 28º a 56.º (Crimes contra os direitos das pessoas) 

Neste subconjunto de normas, sobressaem os Crimes de Guerra, os quais ganharam nova 

relevância com a entrada em vigor do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. 

• Art.º 57.º a 65.º (Crimes contra a missão das Forças Armadas).  

São crimes que apenas podem ser cometidos por agentes militares. 

o Art.º 57.º (Capitulação injustificada) 

Prevê a punição do chefe militar que capitular em tempo de guerra. 

o Art.º 58.º (Atos de cobardia) 

1. O militar que, em tempo de guerra, na expetativa ou iminência de ação de 

combate ou durante o mesmo, sem ordem ou causa legítima, se eximir a 

combater: 

a) Abandonar a área de operações com força do seu comando; 

b) Abandonar a força, instalação militar ou qualquer local de serviço; 

c) Fugir ou incitar os outros à fuga; 

d) Inutilizar ou abandonar víveres ou material […] que lhe estejam 

distribuídos ou confiados; 

e) Empregar qualquer meio ou pretexto fraudulento para conseguir aquele 

fim; […]. 

o Art.º 59.º (Abandono do comando)  

o Art.º 60.º (Abstenção de combate)  

o Art.º 61.º (Abandono de posses e bens)  

• Art.º 66.º a 71.º (Crimes contra a segurança das Forças Armadas) 

• Art.º 72.º a 84.º (Crimes contra a capacidade militar e a defesa 

nacional) 

• Art.º 85.º a 100.º (Crimes contra a autoridade)  

Inclui os crimes de insubordinação.  

• Art.º 101º a 104º (Crimes contra o dever militar)  

• Art.º 105º a 106º (Crimes contra o dever marítimo)  
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Regulamento de Disciplina Militar  

Enquanto o CJM se dirige à proteção de bens jurídicos fundamentais que sejam lesivos 

dos interesses militares da defesa nacional e dos demais que a Constituição comete às 

Forças Armadas, cuja violação são crimes, o RDM534 aplica sanções disciplinares aos 

militares que, no exercício das suas funções militares, violem certos valores e deveres 

militares:  

• Art.º 1.º (Valores militares fundamentais) 

A organização e a atividade das Forças Armadas baseiam-se nos valores fundamentais 

da missão, da hierarquia, da coesão, da disciplina, da segurança e da obediência aos 

órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição e da lei. 

• Art.º 2.º (Disciplina militar)  

A disciplina militar garante a observância dos valores militares fundamentais, no 

respeito dos princípios éticos da virtude e da honra inerentes à “condição militar”. 

• Art.º 3.º (Sentido da disciplina militar)  

1. A disciplina militar é o elemento essencial do funcionamento regular das Forças 

Armadas, visando a integridade da sua organização, a sua eficiência e eficácia, bem 

como o objetivo supremo de defesa da Pátria. 

2. A disciplina militar é condição do êxito da missão a cumprir e consolida-se pela 

assunção individual dessa missão, pela natural aceitação dos valores militares 

fundamentais e pelo sacrifício dos interesses individuais em favor do interesse 

coletivo. 

3. A disciplina militar resulta de um estado de espírito coletivo assente no patriotismo, 

no civismo e na assunção das responsabilidades próprias da condição militar. 

• Art.º 11.º (Deveres gerais e especiais) 

1. O militar deve, em todas as circunstâncias, pautar o seu procedimento pelos 

princípios da ética e da honra, conformando os seus atos pela obrigação de guardar 

e fazer guardar a Constituição e a lei, pela sujeição à condição militar e pela 

obrigação de assegurar a dignidade e o prestígio das Forças Armadas, aceitando, se 

necessário com o sacrifício da própria vida, os riscos decorrentes das suas missões 

de serviço. 

2. São deveres especiais do militar […] 

• Art.º 12.º a 24.º  

Caracterizam os deveres especiais referidos no Art. 12º do EMFAR. 

 
534 Aprovado pela Lei Orgânica nº 2/2009, de 22 de julho. 
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XII.  O VÍNCULO PROFISSIONAL E A JUSTIÇA MILITAR 

__________________________________________________________ 

Estabelecido o quadro dos deveres e direitos do estatuto funcional do militar, parece 

interessante desenvolver dois tópicos que têm um especial significado e alcance para a 

Instituição Militar: o vínculo dos militares ao Estado e a Jurisdição Penal e Disciplinar que 

lhes é aplicável.  

O vínculo do militar ao Estado 

Segundo Carla M. Pica535: 

• Para além do Juramento de Bandeira, o Juramento de Fidelidade representa o compromisso 

formal e público de servir a Pátria e defender a Constituição; 

• Ele não se traduz «num compromisso de honra, mas, outrossim, num juramento de sangue 

em que o militar contratualiza, admitindo-se tal expressão, a própria vida»;  

• A invocação da Pátria «assume a simbologia Estado/Nação e não do Estado/Aparelho»; 

• «O militar jura perante a Nação, e a sua fidelidade é à Pátria, e a sua condição é a 

disponibilização total de tempo, de dádiva, de vida»; 

• «O sangue não corre pelo departamento de Estado que o emprega. O sangue corre pelo 

Povo. É esse, justamente, o sentido último do normativo constitucional incluso no Art. 275º, 

nº 4, da Constituição da República Portuguesa (CRP)» que pontifica que as Forças Armadas 

estão ao serviço do povo; 

• Somente a Pátria pode ser o destino de um juramento de sangue, e a violação do mesmo, 

e da honra da sua prestação, justifica o qualitativo de traidor; 

• Bastaria fazer uma conjugação estruturada entre os art.º 2º, o nº1 do art.º 3º, o art.º 9º e 

o nº 2 do art.º 273º da CRP para confirmar a validade fundamental do contrato existente 

entre um servidor com tais caraterísticas e a Nação; 

• «É por tais razões justificável, orgânico-constitucionalmente, que a tutela última das Forças 

Armadas não resida no Executivo de um departamento governamental, mas, outrossim, no 

mais alto magistrado da Nação. É nele que está sediado o comando supremo das Forças 

Armadas […]»; 

 
535 PICA, Carla M. «Sobre o vínculo militar ao Estado-Nação. Breve abordagem Filosófico-Estatutária» (2004). 

Cadernos Navais nº 8, Janeiro-Março. Lisboa: Edições Culturais da Marinha, p. 34-48. 



160 
 

• É na condição militar – como figura jurídica do foro militar - que se condensa o conjunto de 

especificidades de regime que analisámos. E, atente-se, ela está tratada pelo legislador, 

expressamente, com travos óbvios de influência institucional. 

Reportando-se à condição militar, a autora acrescenta que o vínculo que liga o militar ao 

Estado e à Nação, e não à Administração (entendida como aparelho estruturado em sede 

governamental) sustenta-se em três elementos de cunho institucionalizante536: 

• «A contratualização da própria vida, submetendo-a à orientação efetiva da missão e da 

defesa da Pátria; 

• A dependência tutelar do Presidente da República, o mais alto magistrado da Nação, como 

comandante supremo das Forças Armadas; 

• A estruturação em torno do monopólio da violência organizada, detida pelas Forças 

Armadas». 

E citando Carlos Gervásio Branco, oficial superior da Guarda Nacional Republicana, precisa 

que «ser-se militar é, antes de mais, uma condição e menos uma profissão». 

A Jurisdição Penal Aplicável aos Militares 

Na legislação penal nacional existem, em concorrência: 

• O Código Penal e legislação complementar; 

• O Código de Justiça Militar (CJM) - para os crimes estritamente militares; 

• A lei penal relativa às violações do Direito Internacional Humanitário (Lei nº 31/2004, de 22 

julho). 

Numa breve síntese: 

• A CRP estatui a autonomização do Direito Penal Militar, embora com uma grande 

proximidade com o Direito Penal Comum. 

• A noção de «crimes estritamente militares» é o conceito charneira de toda a estrutura da 

Justiça Militar, sendo estes crimes apreciados e julgados em dois cenários distintos: em 

tempo de guerra e em tempo de paz. 

• No primeiro cenário são constituídos Tribunais Militares (artigo 213º da CRP), que funcionam 

apenas durante a vigência do estado de guerra. 

• Já em tempo de paz, os crimes estritamente militares são julgados nos Tribunais Judiciais, 

que integram um ou mais juízes militares, mas tendo sempre uma composição maioritária 

de magistrados de carreira. 

 
536 Ibidem, pp. 39-41. 
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Crimes Estritamente Militares 

• Os crimes podem ser comuns quando o agente é indiscriminado, podendo ser civil ou militar, 

como os crimes de traição, espionagem, danos em bens militares, etc. 

• Mas a maior parte dos crimes estritamente militares são crimes específicos, porque os seus 

agentes se circunscrevem a uma categoria particular (de agentes): os militares. 

• São exemplos destes crimes, a cobardia, o abandono de posto, a deserção, o extravio de 

material de guerra, a insubordinação, o abuso de autoridade, o uso ilegítimo de armas, a 

utilização de meios de guerra proibidos, etc. 

• Impende, portanto, sobre os militares, um enquadramento penal mais exigente, em 

comparação com outros cidadãos e agentes do Estado. 

Gil Prata salienta 537:  

• «No atual CJM ainda se encontra particularmente patente a tendência para uma maior 

severidade da reação penal nos crimes estritamente militares, atendendo à especial censura 

que os envolve»; 

• Por exemplo, «o crime de traição à Pátria que continua a constar no Código Penal com nova 

redação» também é contemplado no CJM como crime estritamente militar, com uma 

moldura penal diferente; 

• Alguns autores chegaram a destacar como fundamento do direito penal militar a 

necessidade de punir com especial rigor certos atos de especial censurabilidade, que 

relevam caraterísticas que noutro âmbito - que não o militar – não poderiam constituir uma 

infração penal (por exemplo, os atos de cobardia); 

• «Consequentemente, o militar é um cidadão que pode ser condenado pelo crime de “atos 

de cobardia” (art.º 58º do CJM). Por outras palavras, os militares são os únicos cidadãos 

que estão obrigados, por lei, a mostrar coragem na presença de perigo, ainda que isso lhes 

custe a própria vida»;  

• «O CJM não afasta a responsabilidade do militar que no exercício da função militar entre em 

pânico» e incumpra um dever militar cuja natureza exija que suporte o perigo inerente. 

«Daí decorrendo a possibilidade de punição do infrator por crimes de capitulação 

injustificada e de atos de cobardia, que são crimes elencados contra a missão das Forças 

Armadas». 

Entre as especificidades do direito penal militar encontra-se a exceção às causas de 

exclusão da ilicitude e da culpa consagrada no Art.º 13.º do CJM, significando isso que o 

risco de um mal maior não é causa de exclusão da responsabilidade criminal do militar. 

 

 
537 PRATA. Vítor M. Gil (2012), A Justiça Militar e a Defesa Nacional. Lisboa: Coisas de Ler Edições, Lda., p. 26 

e pp. 85-86. 
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QUINTA PARTE: A CONDIÇÃO MILITAR 

 

 

 

 

XIII. DEVERES ALICERÇADOS EM VALORES 

______________________________________________ 

Imposição e obediência 

Comece-se por introduzir o significado de “poder”: 

Numa definição próxima da noção comum, o poder é «a possibilidade de alguém impor a 

sua vontade sobre o comportamento de outras pessoas»538, ou «um controlo sobre os outros 

mediante o emprego de recompensas e castigos»539. 

Segundo John Kenneth Galbraith, existem três instrumentos para exercer o poder e três 

instituições ou atributos que outorgam o direito de usá-lo. Os três instrumentos são540: 

• «O poder condigno [que] obtém a submissão infligindo ou ameaçando consequências 

adequadamente adversas; 

• O poder compensatório, em contraste, conquista a submissão oferecendo uma recompensa 

positiva […]; 

• O poder condicionado, por sua vez, é exercido mediante a mudança de uma convicção, de 

uma crença. É influenciado pela «persuasão, a educação ou o compromisso social com o 

que parece natural, apropriado ou correto […]». 

O poder tem as seguintes particularidades541: 

• «A caraterística mais marcante tanto do poder condigno como do poder compensatório é a 

sua objetividade […]. Aqueles que aceitam a vontade de outros estão conscientes de o fazer; 

agem em consequência de um cálculo deliberado de que esse é o melhor procedimento […]. 

E aqueles que exercem o poder também o fazem intencionalmente». 

• «[…] O poder condicionado […] é subjetivo: nem os que o exercem nem os que se sujeitam 

a ele estão […] sempre cientes de que está a ser exercido». 

 
538 GALBRAITH, John Kenneth, (1983), Anatomia do Poder. Lisboa: DIFEL, p. 18. 

539 MARINA, José António, (2009), A Paixão do Poder. Lisboa: A Esfera dos Livros, p. 73. 

540 Ob. Cit. (538), pp. 20-22. 

541 Ibidem, p. 30 e p. 40. 



164 
 

«Por detrás destes três instrumentos para o exercício do poder estão as três fontes do 

poder – os atributos que distinguem os que detêm o poder […]»542:  

• «A personalidade – liderança em linguagem comum -, […] está primordialmente associada 

ao poder condicionado [e] à aptidão em persuadir ou gerar crenças; 

• «A propriedade ou riqueza confere um aspeto de autoridade, uma firmeza de propósito 

[que] pode induzir à submissão condicionada»; 

• «A organização, a fonte de poder mais importante de persuasão nas sociedades modernas, 

está primordialmente ligada ao poder condicionado. Admite-se que a organização seja 

indispensável quando se deseja o poder ou se necessita dele». 

As fontes e os instrumentos do poder determinam-se mutuamente543: 

• «Assim como há uma associação primária, mas não exclusiva, entre cada um dos três 

instrumentos pelos quais o poder é exercido e uma das fontes, também há numerosas 

combinações entre as fontes do poder e os instrumentos correlativos». 

• «Personalidade, propriedade e organização combinam-se em diversos graus, daí surgindo 

um conjunto variável de instrumentos para a imposição do poder». 

• «Cada uma destas três fontes do poder tem uma relação estrita, embora nunca exclusiva, 

como um instrumento específico de imposição». 

O exercício do poder condigno e do poder compensatório «é graduado conforme a 

urgência, amplitude, importância e dificuldade da submissão pretendida» […] «O poder 

condicionado é o produto de um continuum que parte da persuasão objetiva, visível, até 

ao ponto em que aquilo que o indivíduo, no contexto social, foi levado a acreditar se torne, 

para ele, intrinsecamente correto»544. 

Nas sociedades ocidentais modernas545: 

• «O Estado detém um monopólio geral sobre o exercício poder condigno» e o seu uso é 

estritamente regulamentado.  

• O poder compensatório «está igualmente sujeito à regulamentação do Estado, mas […] o 

seu uso é amplamente protegido pela lei e também pelos costumes».  

• O poder condicionado é notável, não por ser regulado por lei, mas por ser protegido 

explicitamente por ela nos países livres do mundo». 

Segundo José António Marina546: 

• Os mecanismos de recompensa e castigo são muito eficazes, mas muito elementares. 

 
542 Ibidem, pp. 22-24. 

543 Ibidem, p. 23 e p.54. 

544 Ibidem, p. 31 e p. 45. 

545 Ibidem, pp. 98-101. 

546 Ob. Cit. (539), pp. 71-86. 



165 
 

• Há outros sentimentos que podem influenciar o comportamento das pessoas, 

designadamente: 

o Os sentimentos mobilizadores como: o desejo de honra, glória e fama; o 

patriotismo, o nacionalismo, o confessionalismo religioso; a fúria, o ódio e o 

ressentimento. 

o A sedução, através da promessa ou da adulação da vaidade. 

• A liderança como atividade capaz de produzir mobilização emocional, através dos estilos 

necessários a cada momento, designadamente o visionário, o organizador, o afiliativo, o 

democrático e o autoritário. 

• E, ainda, os sentimentos morais, nomeadamente o sentimento do dever, a responsabilidade, 

a fidelidade, a vergonha, a culpa, o patriotismo. 

• Para além dos três motivos que levam as pessoas a obedecer - o costume de o fazer, o 

interesse e os sentimentos (já mencionados) - Max Weber acrescenta mais um, ao qual 

dá a máxima importância: a crença na legitimidade do poder. 

Para concluir, considerem-se dois pontos da citada obra de John K. Galbraith 547: 

• «As organizações vigorosas exigem um rigoroso condicionamento interno dos seus 

membros para obter o máximo resultado externo». 

• «Há uma bem sucedida expressão do poder quando o indivíduo se submete aos propósitos 

de outros não apenas voluntariamente, mas com um sentido adicional de virtude». 

Nesta perspetiva, é altura de relacionar os deveres, os direitos e os valores militares, 

como um conjunto estruturado e identificado com a condição militar. 

Os deveres dos militares 

Os deveres dos militares decorrem da Constituição, das leis e dos regulamentos militares, 

bem como das ordens e instruções dimanadas da hierarquia em matérias de serviço. Os 

aspetos mais relevantes dos deveres dos militares encontram-se transcritos no capítulo 

XI. 

Destaquem-se dois aspetos desse conjunto de imposições: 

• Os deveres gerais e especiais previstos na estrutura militar aplicam-se da mesma 

forma a todos os seus membros, independentemente do nível hierárquico. E se 

porventura existir alguma diferença ela reside numa maior exigência no sentido 

ascendente da hierarquia. 

 
547 Ob. Cit. (538), p. 78 e p. 172. 
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• O dever de tutela - que apenas respeita aos cargos de comando, direção e chefia 

-, é um dever de especial importância. 

Os direitos dos militares 

Os direitos dos militares estão definidos na legislação já mencionada. 

Os valores dos militares 

Os valores militares têm a sua base na história e na tradição, mas de uma forma geral 

acompanham os valores da sociedade, com ajustamentos que variam em função das 

circunstâncias de cada tempo. Alguns desses valores encontram-se escritos, enquanto 

outros foram gradualmente assumidos como códigos de conduta próprios e imperativos. 

Num sentido amplo, os valores incluem: 

«[…] Crenças, opiniões, atitudes, sentimentos, hábitos, convenções, preconceitos ou mera 

idiossincrasia - seja o que for que qualquer indivíduo, grupo ou sociedade, valoriza em 

determinado momento e por determinada razão»548. 

Trata-se de matéria subjetiva e por vezes controversa. Verifica-se, com efeito, que os 

mesmos valores podem ser aplicados de modo diferente por pessoas que estão de acordo 

com eles, seja pelas caraterísticas da sua personalidade, seja pela sua experiência social, 

ou por muitas outras razões. 

A maior parte das pessoas é influenciada, desde a infância, pela educação que recebem 

na família e na escola, pela prática da vida, pelos exemplos, pelos sinais de aprovação e 

de reprovação dos outros, pelas narrativas históricas, pelos meios de comunicação social 

e por muitos outros fatores.  

Deste modo, os jovens que se alistam nas Forças Armadas já vêm inseridos «numa 

estrutura de dever, configurada por um modelo recebido de uma autoridade com a qual 

estão unidas por laços de amor, respeito ou medo»549. E por isso, esses jovens já têm 

uma noção clara do que é correto ou errado no quadro de valores da sociedade e da 

época. 

A instituição militar apenas divergirá dos valores e estilos da vida civil em aspetos 

particulares, devido à exigência de determinadas missões militares, designadamente as 

de combate que são muito diferentes das missões de tempo de paz. 

 
548 Ob. Cit. (13), p. 106. 

549 Ob. Cit. (539), p. 85. 
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Mas, haverá sempre que preservar um núcleo de valores e padrões de comportamento 

militares, pois sem eles a profissão ficaria descaraterizada e perderia parte da sua 

utilidade e finalidade. 

Para Nuno Mira Vaz: 

• «As Forças Armadas não podem ser democráticas no mesmo sentido em que as sociedades 

o são».  

• «A hierarquia e a cadeia de comando funcionam segundo esquemas autoritários porque fora 

deles, corriam o risco de não funcionarem de todo». 

• « […] o único referencial para aquilatar a democraticidade das Forças Armadas é a natureza 

do seu relacionamento institucional com a autoridade civil e a conformação dos seus 

comportamentos aos padrões fixados pelo poder civil»550. 

Alexandre Reis Rodrigues considera que apesar de as mudanças verificadas na sociedade 

indicarem «a necessidade de uma maior aproximação da cultura e práticas militares das 

usadas na sociedade civil», parece conveniente: 

«[…] Salvaguardar o limite de não levar as iniciativas ao extremo de fazer reger a Instituição 

Militar exatamente pelos mesmos parâmetros por que se rege a sociedade em geral, sem 

ter em conta a inevitabilidade de diferenças que, a não serem preservadas, podem fazer 

perigar a cultura de que as Forças Armadas precisam quando são “chamadas a envolverem-

se em operações militares que comportem riscos de perda de vidas humanas”»551.  

Apesar de os valores militares não se circunscreverem a uma ordem moral autónoma, 

distante da sociedade e da época, isso não retira sentido a palavras antigas como552: 

Alma nacional; caráter nacional; virtudes fundamentais; patriotismo refletido e 

desinteressado; heroicidade; grandeza e dignidade; respeito da lei; honestidade 

indiscutível, por sentimento, por índole e por formação moral; consciência cívica; espírito 

de sacrifício; esquecimento de si próprio; dedicação ao bem público; coragem; dignidade; 

firmeza; convicção; sinceridade; lealdade; disciplina; compostura; entusiasmo; confiança 

consciente e absoluta.  

Repare-se que estas palavras «não constituem qualquer tentativa para expressar uma 

nova realidade numa linguagem antiga [que faria] da linguagem uma mentira»553, mas 

antes realçam uma adesão do emissor aos valores que elas representam. 

 
550 Ob. Cit. (13), p. 92. 

551 Ob. Cit. (409), p. 123. 

552 CARLOS I, Rei de Portugal (1924), Cartas do Rei D. Carlos I a João Franco Castelo-Branco, seu último 

Presidente do Conselho. 5ª Edição. Lisboa: Aillaud e Bertrand, passim. 

553 RIEMEN, Rob (2011), Nobreza de Espírito. Um Ideal Esquecido. Lisboa: Editorial Bizancio, Lda., p. 53. 
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Os padrões e valores  

Resumam-se algumas noções comuns nas forças armadas de modelo ocidental554: 

A base moral  

• O moral é provavelmente o elemento mais importante de motivação dos militares em todo 

o espetro do conflito e nas atividades militares em tempo de paz. 

• O moral ajuda os militares a resistirem à adversidade, à fadiga, ao desconforto e ao medo. 

• Encoraja o espírito de auto-sacrifício e incentiva os militares a colocarem os interesses do 

país acima dos seus próprios interesses. 

• Estimula os militares a suplantarem-se para alcançar a vitória e o sucesso. 

• O moral é um estado mental que depende, mais do que qualquer outro fator, da confiança 

nas lideranças política e militar, ao longo de toda a cadeia de comando. Depende ainda da 

confiança que os militares depositam no equipamento, no treino, na administração, nos 

outros militares e na lealdade mútua entre comandantes e comandados. 

• Em última análise, o moral é determinado pela convicção que os militares colocam naquilo 

que fazem e no apoio e reconhecimento que recebem da sociedade donde emanam e que 

desinteressadamente servem. 

O compromisso  

• Ao alistarem-se nas forças armadas os militares assumem o compromisso de servirem onde 

e quando for necessário, quaisquer que sejam as dificuldades e os perigos associados. 

• Este compromisso impõe limitações à sua liberdade individual e implica sacrifícios de vária 

ordem e grau. 

• Pode envolver, por exemplo, longos períodos de separação da família, ou implicar 

deslocações com curto período de aviso, ou pode requerer, no limite, a perda da vida. 

• Em contrapartida, os militares podem esperar tratamento justo, valoração adequada, 

respeito pessoal e recompensa condigna ao serviço que prestam. 

• Trata-se de uma espécie de pacto entre as forças armadas e os militares, alicerçado em 

laços comuns de identidade, de lealdade e de responsabilidade. 

A coragem 

• Os militares devem estar preparados para missões que envolvem o uso controlado de força 

letal, no decurso das quais poderão ser obrigados a tirar a vida a outros seres humanos e a 

arriscar deliberadamente a sua própria vida. 

• Poderão ter de mostrar moderação, mesmo com risco pessoal e poderão ter de testemunhar 

o ferimento ou a morte de camaradas de armas e, ainda assim, prosseguirem a sua missão. 

 
554 British Defence Doctrine, JWP 0-01 (1996) (2000) (2014), Values and Standards of the British Army. 

London: MOD CS (M) G Cf. Joint Doctrine Publication 0-01 – JDP 0-01 (2014), 5.ª Edição. 
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• A coragem moral é igualmente importante para que os militares mantenham os mais altos 

padrões de comportamento em todos os momentos e circunstâncias.  

A disciplina 

• As forças armadas são uma instituição hierarquizada e estruturada, quer em tempo de paz, 

quer de guerra.  

• Para serem eficazes, devem atuar como uma força disciplinada.  

• Os comandantes devem estar seguros de que as suas ordens são cumpridas e todos os 

militares devem estar confiantes de que os seus camaradas de armas não os desiludirão. 

• A vida dos militares e o sucesso das missões dependem disso.  

A integridade 

• A integridade é um elemento essencial da confiança, é um requisito da liderança e é um 

preceito da camaradagem entre militares. 

• A integridade exige que quem detém posições de autoridade seja justo e consistente para 

com os subordinados hierárquicos, por forma a merecer o seu respeito e lealdade. 

• Todas as formas de engano, de desonestidade, ou de quebra de confiança conduzem ao 

descrédito dos seus perpetradores. 

A lealdade 

• O País, as forças armadas e a cadeia de comando confiam na obediência, no compromisso 

e no apoio de todos os militares, ou seja, na sua lealdade. 

• Quem detém posições de autoridade deve ser leal para com os seus subordinados, deve 

representar com sinceridade os seus interesses, deve atender às suas aspirações e deve 

melhorar as suas capacidades através da formação e treino. 

• Pela sua parte, os subordinados devem ser leais aos seus líderes e ao seu grupo. 

O respeito pelos outros 

A utilização de armamento e o emprego de força letal, colocam uma especial ênfase na necessidade 

de os militares atuarem de acordo com a lei e manterem os mais elevados padrões de decoro e 

sentido de justiça, em todas as alturas e para com toda a gente, mesmo nas condições mais difíceis: 

• As árduas condições em que os militares poderão ter de atuar, exigem decência, compaixão 

e respeito pelos outros. 

• Os comandantes têm responsabilidades pelo bem-estar dos seus subordinados e devem 

estar cientes de que qualquer inobservância dessa obrigação equivale a negligência. 
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Os deveres, os direitos e os valores 

Para além dos deveres associados ao estatuto funcional do militar e dos direitos, 

compensações e regalias consagrados, são igualmente relevantes os fundamentos éticos 

e os valores que são indissociáveis da condição militar. 

Neste contexto, poder-se-á dizer555: 

• «Os [militares] são, e devem ser, pagos pelos seus serviços, e [também se torna necessária] 

uma alternativa condigna para os que se [mostrem] relutantes em servir ou enfrentar as 

consequências possivelmente fatais da batalha». 

• No entanto, não se pode negar que as recompensas e as sanções não serão suficientes em 

situações de combate se não existir um compromisso dos militares com a causa pela qual 

lutam e servem, porque a «disposição para aceitar a morte […] exige o moral elevado que 

provém da crença». Bertrand Russel sustentou este ponto de vista, ao considerar que «Os 

exércitos são inúteis se os soldados não acreditarem na causa pela qual estão a combater 

[…]. A lei é impotente se não gozar do respeito geral». 

Na verdade, os deveres militares e os valores que lhes estão subjacentes, proporcionam 

padrões de conduta, regulam comportamentos, definem regras, estabelecem proibições 

e sanções, promovem a ordem e a disciplina, fomentam a coesão e influenciam muitos 

outros aspetos que dão forma e corpo à profissão militar. São portanto indispensáveis, 

seja qual for o ângulo de análise que se considere: cultural, organizacional, funcional, 

operacional e outros. 

 

 

 

 

 

 

  

 
555 Ob. Cit. (538), p. 43. 
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XIV. O CONCEITO DA CONDIÇÃO MILITAR 

_____________________________________________ 

A natureza da condição militar  

Quando se fala da condição militar, a atenção dirige-se frequentemente para as questões 

de âmbito sócio-profissional. Sem prejuízo da relevância e legitimidade deste aspeto, a 

condição militar envolve muitas outras questões: 

• Desde logo, o termo é, em si, uma “figura jurídica” do foro militar, cujos elementos 

caraterizadores estão traduzidos em lei, de forma homogénea, coerente e 

estruturada. 

• É um sistema coerente e equilibrado de deveres e direitos, tornados correlativos, 

que tem proporcionado uma referência estável e credível para as Forças Armadas e 

para os militares. 

• Está associada a um referencial de valores. 

Deste modo, restringir o debate da condição militar ao aspeto sócio-profissional é 

limitativo e poderá dar origem a controvérsias que não beneficiam o prestígio das 

instituições, nem os militares individualmente considerados. 

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 de que se reveste o sistema estatutário militar. 

Em finais de 2014, Gabriel do Espírito Santo apontou diversas questões que entendia 

merecerem reflexão, designadamente556: 

• «A necessidade de clarificar questões estatutárias do pessoal militar que serve nas Forças 

Armadas, a começar pela condição militar, que tem sido tratada por legislação avulsa nem 

sempre coerente e consistente […]». 

 
556 Ob. Cit. (512), p. 975. 
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• «O Estatuto dos Militares deverá passar pela definição do que é a condição militar, os seus 

deveres e direitos, e o que a diferencia da função pública no Estado». 

Nos últimos anos, verificaram-se extensas mudanças neste domínio, a mais expressiva 

das quais foi a aprovação do novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)557, 

já mencionado no capítulo VIII, sob o título A racionalização dos efetivos e o novo 

Estatuto. 

João Pires Neves analisou as alterações mais significativas decorrentes deste novo EMFAR 

e salientou, entre outros, os seguintes pontos558: 

• «Nunca […] se foi tão longe, como agora, na alteração dos chamados “fatores 

influenciadores da carreira”». 

• O resultado mais provável do «agravamento manifesto da maior parte destes fatores» será 

que, a prazo, os quadros tenderão para bloquear, afetando […] a velocidade de progressão 

vertical na carreira». 

• A gestão de todos estes fatores assume uma importância capital uma vez que o quadro, ele 

próprio de estrutura vertical, não poderá deixar de instrumentalmente contribuir para a 

motivação (positiva) do efetivo nele agregado e do seu proficiente desempenho. 

• Se isso não suceder, o resultado será o paradoxo de, por um lado o Estatuto (o EMFAR) 

preceituar o “direito à carreira” e, por outro, é o seu próprio dispositivo e demais legislação 

complementar que inviabilizam esse objetivo e a consecução de um preceito 

estatutariamente estabelecido. 

• E se o direito à carreira não for materializado, há que ganhar consciência de que as 

dificuldades não se ficarão por aqui. Outras questões correlativas se colocarão em áreas tão 

relevantes e sensíveis como o “recrutamento do pessoal”, a “atratividade da carreira 

militar”, a “fidelização dos mais novos” e a “retenção dos mais velhos”. 

Deve ainda assinalar-se que o preâmbulo do novo EMFAR é menos enfático do que o do 

anterior Estatuto, no que se refere à condição militar, que colocava nos seguintes 

termos559:  

• «A condição do militar tem uma natureza própria, que, de modo claro e indiscutível, se 

distingue do estatuto funcional dos demais servidores do Estado, desde logo pela 

permanente disponibilidade para lutar em defesa da Pátria, se necessário com o sacrifício 

da própria vida»; 

• «Pela sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares, bem como à 

formação, instrução e treino que as mesmas exigem, quer em tempo de paz, quer em tempo 

de guerra»; 

 
557 Cit. (451). 

558 Ob. Cit. (438), p. 13. 

559 Decreto-lei nº 34-A/90, de 24 janeiro. 
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• «Pela permanente disponibilidade para o serviço, seja em termos temporais, seja em termos 

de mobilidade territorial, ainda que com sacrifício dos interesses pessoais do militar e da 

sua família»; 

• «Pela restrição, constitucionalmente prevista, de alguns direitos e liberdades»;  

• «Pela fixação de princípios deontológicos e éticos próprios em matérias muito importantes 

e sensíveis, como sejam o caso da hierarquia, subordinação e obediência, exercício do poder 

de autoridade, desenvolvimento de carreiras, treino e formação profissional».  

Elementos caraterizadores  

A lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar560, (aprovada em 1989, por maioria 

dos Deputados e sem qualquer voto contra), define os elementos caraterizadores da 

condição militar, designadamente: 

Artigo 1º 

«A presente lei estabelece as bases gerais a que obedece o exercício dos direitos e o 

cumprimento dos deveres pelos militares dos quadros permanentes em qualquer situação 

e dos restantes militares enquanto na efetividade de serviço e define os princípios 

orientadores das respetivas carreiras». 

Artigo 2.º  

«A condição militar caracteriza-se: 

a. Pela subordinação ao interesse nacional; 

b. Pela permanente disponibilidade para lutar em defesa da Pátria, se necessário com 

o sacrifício da própria vida; 

c. Pela sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares, bem como 

à formação, instrução e treino que as mesmas exigem, quer em tempo de paz, quer 

de guerra; 

d. Pela subordinação à hierarquia militar, nos termos da lei; 

e. Pela aplicação de um regime disciplinar próprio; 

f. Pela permanente disponibilidade para o serviço, ainda que com sacrifício dos 

interesses pessoais; 

g. Pela restrição, constitucionalmente prevista, do exercício de alguns direitos e 

liberdades; 

h. Pela adoção, em todas as situações, de uma conduta conforme a ética militar, por 

forma a contribuir para o prestígio e valorização moral das forças armadas; 

 
560 Lei nº 11/89 de 1 de junho. 



174 
 

i. Pela consagração de especiais direitos, compensações e regalias, designadamente 

nos campos da Segurança Social, assistência, remunerações, cobertura de riscos, 

carreiras e formação». 

Artigo 15º 

1. «Atendendo à natureza e caraterísticas da respetiva condição, são devidos aos militares, 

de acordo com as diferentes formas de prestação de serviço, os benefícios e regalias 

fixados na lei. 

2. É garantido aos militares e suas famílias, de acordo com as condições legalmente 

estabelecidas, um sistema de assistência e proteção, abrangendo, designadamente, 

pensões de reforma, de sobrevivência e de preço de sangue e subsídios de invalidez e 

outras formas de segurança, incluindo assistência sanitária e apoio social». 

Em síntese:  

• As primeiras oito alíneas do Art.º 2º referem-se a deveres e integram-se naquilo 

que vulgarmente se designa por «ónus da condição militar». 

• A alínea i) do Art.º 2º e o Art.º 15º inscrevem-se no «regime especial de 

compensações». 

O ónus específico da função militar  

Como tem vindo a ser sublinhado por elementos das Forças Armadas, nos últimos anos, 

os deveres que oneram o cumprimento do serviço militar são singulares no âmbito da 

Administração Pública, pelas seguintes razões: 

• Nenhuma outra atividade obriga o funcionário ao dever de sacrificar a vida ou a integridade 

física no cumprimento da missão, se tal lhe for exigido; 

• Nenhuma outra função exige a permanente disponibilidade para o serviço, vinte e quatro 

horas por dia e mesmo com sacrifício dos interesses pessoais ou familiares dos seus 

agentes; 

• Nenhuma outra ocupação obriga à permanente prontidão física e moral para o desempenho 

da missão, através de formação contínua e de um treino particularmente duro, com riscos 

inevitáveis; 

• Nenhum outro pessoal, senão o militar, está sujeito a um regime disciplinar rigorosíssimo, 

prevendo a aplicação de penas privativas de liberdade; 

• Como nenhuma outra profissão sujeita o seu pessoal a condicionamentos e restrições em 

matéria de exercícios de direitos, liberdades e garantias, não podendo filiar-se em partidos 

políticos e sindicatos, nem fazer greves ou manifestações públicas, nem usar a comunicação 

social sobre assuntos de serviço, nem serem elegíveis para cargos políticos, não lhes sendo 

aplicáveis, sequer, os direitos reconhecidos aos trabalhadores. 
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Perante este acervo de deveres a lei consagrou, como contrapartida, uma série de direitos 

particulares. E deste modo, a condição militar ficou associada a duas componentes: a dos 

deveres especiais que oneram a função militar e a das compensações que, em 

contrapartida, são garantidas aos militares. 

Os deveres especiais e os valores militares  

Neste âmbito, existe a seguinte correlação entre os deveres especiais e os valores 

militares561: 

• Os de obediência e autoridade, correspondentes ao valor da hierarquia; 

• Os de disponibilidade, de zelo, de responsabilidade, de isenção política e de aprumo, devidos 

pelo valor da missão; 

• Os de tutela, de lealdade e de camaradagem, para observar o valor da coesão; 

• Os de sigilo e de honestidade, relativos ao valor da segurança; 

• O da correção para salvaguardar os valores da coesão e da missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
561 PRATA, Vítor Gil (2012), A Justiça Militar e a Defesa Nacional. Lisboa: Edições Coisas de Ler, pp. 95-96. 
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XV.  UMA VISÃO INSTITUCIONAL  

__________________________________ 

Importa recordar algumas das ideias expressas por três Presidentes da República em 

funções (e, por inerência, Comandantes Supremos das Forças Armadas) e por um Ex-

Presidente da República, no que se refere à Instituição Militar. 

Do Presidente, Dr. Jorge Sampaio 

Em intervenções públicas realizadas entre 1996 e 2002: 

• […] É meu entendimento que ao Comandante Supremo das Forças Armadas compete 

enfatizar o caráter nacional da Instituição Militar […]562. 

• As reformas em curso constituirão, estou certo, um estímulo crescente para a carreira 

militar e para as verdadeiras consagração e assunção das finalidades nacionais das Forças 

Armadas numa República democrática moderna563. 

• Os processos de tomada de decisão […] exigem crescentemente exatidão, eficácia e 

informação. Neste ponto, muito há a mudar nos padrões e nas rotinas dos portugueses. 

Impõe-se uma cultura de rigor, metodologias de exigência, debates qualificados e decisões 

sustentadas564.  

• Mas não será exagero afirmar que, para enfrentar condignamente o futuro, no contexto, 

[do] equilíbrio entre eficácia, modernização, redimensionamento e a dignidade da condição 

militar, há um longo caminho a percorrer. E esse caminho coloca-se na atualização 

conceptual de base – não há sistema de forças atualizado sem ser ao serviço de uma 

conceção estratégica, também ela adequada aos novos tempos – e também, em 

consequência, no âmbito das necessárias e incontornáveis reestruturação, 

redimensionamento e reequipamento565. 

 
562 SAMPAIO, Jorge (2002), A Defesa Nacional e As Forças Armadas: Intervenções do Presidente da República. 

Lisboa: Presidência da República, p. 11. 

563 Ibidem, p. 82. 

564 Ibidem, p. 83. 

565 Ibidem, p. 97. 
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No quadro dos objetivos do exercício das funções presidenciais, explicita os seguintes566: 

Acompanhar a evolução das grandes questões do foro profissional e estatutário dos 

elementos das Forças Armadas. […] Consultar regularmente as chefias militares sobre as 

grandes questões do foro profissional e estatutário dos elementos das Forças Armadas, de 

modo a antecipar eventuais problemas e influenciar a sua resolução. 

Do Presidente, Professor Aníbal Cavaco Silva 

Na Cerimónias Militares das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas, na Guarda, em 10 de junho de 2014: 

• […] Em termos nacionais, é essencial a existência de Forças Armadas prontas e preparadas 

para servir o País, com uma capacidade de resposta adequada e assente na eficácia da 

organização, na qualidade dos equipamentos e na motivação dos seus quadros e tropas. A 

complexidade do processo obriga a uma preparação rigorosa e demorada. Os Exércitos não 

se improvisam. Preparam-se. […]. 

• Neste quadro […] identificam-se duas importantes áreas de atuação. 

- Uma, a salvaguarda da capacidade operacional. Portugal precisa de umas Forças 

Armadas credíveis, coesas e treinadas, capazes de assegurar o cumprimento das 

suas missões dentro e fora do território nacional. 

- A outra, as pessoas. Porque é nelas que reside a força, a determinação e o culto 

dos valores nacionais das Forças Armadas. É sobre elas que recai a responsabilidade 

do exercício da função e que se fazem sentir as maiores dificuldades. É por isso que 

a ação de comando deve ser centrada nas pessoas, dando especial atenção aos 

problemas concretos dos militares. […].  

Na Cerimónia de Despedida das Forças Armadas, no Instituto Universitário Militar, em 17 

de fevereiro de 2016: 

• A Instituição Militar tem-se constituído como uma notável escola de cidadania. Fiel 

depositária de nobres tradições tem transmitido e cultivado, ao longo da sua existência, 

valores fundamentais como a abnegação e o sacrifício, a coesão e a disciplina, mas também 

a coragem e o patriotismo. […]. 

• É extremamente gratificante, não só como Comandante Supremo, mas também como 

cidadão, constatar o elevado prestígio e a consideração de que os nossos militares usufruem 

junto da população e das organizações internacionais e alianças de que fazemos parte. 

• Um tal desempenho só é possível porque se alicerça numa sólida formação ética e moral 

dos militares e assenta numa estrutura coesa, disciplinada e bem preparada, timbres 

intemporais da condição militar. 

• A preservação e a dignificação dessa condição são obrigações que devem ser claramente 

assumidas pelo Estado e cultivadas com honra e sobriedade pelos militares. 

 
566 Ibidem, p. 161. 
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• Lesar ou desvalorizar a condição militar é enfraquecer a Nação. […]. 

Do Presidente, Professor Marcelo Rebelo de Sousa 

Na Cerimónia Militar de Receção das Forças Armadas, em Mafra, em 21 de março de 

2016: 

• Disse-o há quinze dias, ao tomar posse […], esta Pátria é obra de soldados. Soldados, 

marinheiros e aviadores, que são o Povo de Portugal. 

As nossas gloriosas Forças Armadas são, em quase nove séculos de história, a expressão 

viva de muito do que de melhor fizemos no passado e fazemos no presente. […]. 

• Partiram para os confins do Império, convictas de um dever nacional a cumprir. Os nossos 

antigos Combatentes testemunham-no, como dos mais corajosos de todos nós. 

• Há uma pedagogia a fazer para explicar que as Forças Armadas não são reminiscências de 

um passado sem futuro, […]. 

Pelo contrário - quase nada do que houve de portador de futuro, de esperança, de sonho, 

foi realizada em Portugal sem o seu contributo. 

E a juventude portuguesa, […] tem nas Forças Armadas um exemplo mobilizador de 

realização pessoal e comunitária. […] 

• Importa, pois, dignificar, reforçar e conferir mais evidentes capacidades de afirmação às 

Forças Armadas, que abriram caminho para a Democracia, souberam aceitar o primado da 

vontade popular e estão permanentemente mobilizadas para defender os valores essenciais 

da Pátria que somos. 

• Neste sentido, […] procurarei ser atento, sereno e interventivo, convicto de que o esforço 

nacional deve ser orientado para três frentes fundamentais: 

- Afirmação do atual Conceito Estratégico de Defesa Nacional, fiel às coordenadas 

permanentes da nossa política externa, em particular no âmbito da Aliança 

Atlântica, da União Europeia e da CPLP, partilhado entre todos os órgãos de 

soberania e entendido e assumido pelos portugueses. 

- Valorização, cada vez mais evidente, da carreira das armas, com atenção constante 

ao estatuto dos nossos militares. A construção contínua de uma nação mais 

fraterna, mais igualitária e mais próxima jamais dispensará a relevante contribuição 

das mulheres e dos homens militares. 

- Investimento e eficácia na transformação do perfil das nossas armas. O país que 

ambicionamos precisa de Forças Armadas equipadas e qualificadas para o 

cumprimento do seu desígnio. Um país que sempre teve uma dimensão 

internacional deve assegurar as melhores condições operacionais às suas Forças 

Armadas. 

• A nossa responsabilidade, assente na nossa soberania, é intransferível, e, um Portugal 

pacífico não pode ser confundido com um Portugal indefeso. […]. 
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Do Ex-Presidente, General António Ramalho Eanes  

Na Cerimónia Militar de homenagem ao General Ramalho Eanes – Mafra, 26 de junho de 

2016, por ocasião do 40º aniversário da sua eleição como Presidente da República: 

• […] A condição militar apresenta uma particularidade fundamental que distingue os militares 

de todos os grupos sociais. Resulta, ela, de lhes ser confiada a missão de assegurar sempre, 

em todas as circunstâncias, pela força das armas, a defesa da Pátria e dos interesses 

superiores da Nação, implicando, de maneira manifesta, a eventualidade do sacrifício da 

própria vida ou da deficiência permanente. Na verdade, inteira disponibilidade terá de ter, 

sempre, o militar para participar em operações no teatro de guerra ou fora dele, para 

abandonar a família e o domicílio, para cumprir a missão, qualquer que seja, e assumir 

voluntária e conscientemente os riscos inerentes à missão, à sua duração, dureza, à sua 

nova e diferente circunstância geográfica, às condições em tudo especiais. […]. 

• Neste trabalho insano, sempre entendemos a condição militar como um virtuoso díptico de 

exigências (de sujeições, mesmo) e compensações, insuficientes, estas, com certeza (e 

insuficientes porque nada, que não seja espiritual, paga uma vida). 

• Mas entendemos sempre, também, que uma sacrificial condição militar pressupõe o 

indispensável sentido e manifesto respeito da Nação pelas Forças Armadas, pelos seus 

soldados. 

• Creio, com sentido orgulho, que, em tudo isto, sucesso tivemos, no essencial. A comprová-

lo estão as Forças Armadas, no seu indiscutível democrático comportamento, na sua 

atuação de reconhecido e agraciado mérito em todas as ações humanitárias que conduziu 

no exterior, na sua disponibilidade para atuar sem limitações ou condicionamentos no 

empenho operacional, mesmo nos mais terríveis teatros de operações, como foi o caso do 

Afeganistão. 

• É por tudo isto, e por muito mais que não consigo expressar, que – em nome da geração 

de militares que chegaram ao fim das suas carreiras e vidas, ou que delas se aproximam – 

aceito, com humildade, mas orgulho também, a distinção que, por meu intermédio 

representativo, lhes confere e confere, sobretudo, à Instituição Forças Armadas. […]. 

• É Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das 

Forças Armadas, o guardião da condição militar. E porque assim o é, em nome dessa 

geração que me coube, repito, formalmente, liderar, peço, pois, licença para lhe oferecer 

esta espada, como expressão simbólica da condição militar, sem cuja observância justa, 

atenta e virtuosamente díptica, não há verdadeiras Forças Armadas nacionais.  

• Peço-lhe que Vossa Excelência, Senhor Presidente da República e Comandante Supremo 

das Forças Armadas, a receba e receba a mensagem que ela representa e, mesmo, contém: 

um amor à Pátria sem limites, à democracia sem hesitações, com uma disponibilidade que 

aceita, com naturalidade, tudo fazer, mesmo viver ou morrer para que a Pátria viva a vida 

do presente e devir, com liberdade, segurança, justiça, paz e igualdade. […]. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS  

___________________________________ 

Nos capítulos anteriores procurámos caraterizar uma série de elementos que se 

revestem de interesse para a Defesa Nacional e as Forças Armadas: uns de natureza 

subjetiva, outros de ordem objetiva e racional e, outros ainda, consequentes do quadro 

institucional. 

Ao terminar, salientamos alguns dos pontos tratados: 

• Estão a ocorrer, a nível global, profundas transformações no ambiente 

estratégico, nas sociedades e na natureza dos conflitos e guerras. 

• As Forças Armadas Portuguesas têm passado por amplos processos de mudança, 

quase ininterruptamente ao longo de mais de quarenta anos, em todas as suas 

áreas funcionais. Aparentemente, esses processos não têm equivalente noutros 

setores do Estado, pela sua amplitude e duração. 

• É indispensável manter uma correlação equilibrada entre os objetivos da política 

de Defesa Nacional, as linhas de ação estratégica militar e as finalidades, 

capacidades, meios, recursos (humanos, materiais e financeiros) atribuídos às 

Forças Armadas. Só assim será possível garantir as condições efetivas para o 

cumprimento das missões constitucionalmente consignadas. 

• Nessa linha, é importante preservar a estrutura teórica e metodológica dos 

sistemas de planeamento de defesa e de planeamento estratégico e de forças 

instituídos em 1982 (Lei nº 29/82, de 11 de dezembro) e sucessivamente 

aperfeiçoados desde então. 

• A edificação do Sistema de Forças Nacional exige um desenvolvimento articulado 

e coerente dos programas e projetos relativos à aquisição e sustentação dos meios 

ao longo dos respetivos ciclos de vida útil.  

• Os processos de mudança nas Forças Armadas devem procurar conciliar os 

valores tradicionais da Instituição Militar com os princípios de liderança e de 

gestão das modernas organizações, quando aplicável. 
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• A transição para o profissionalismo militar tem múltiplas implicações na 

organização e funcionamento das Forças Armadas, bem como no cumprimento das 

suas missões. 

• Urge adotar medidas que promovam o recrutamento, a seleção, a retenção e a 

fidelização dos militares, dada a situação crítica que se configura nesse domínio. 

Trata-se, porém, de uma questão que ultrapassa claramente as responsabilidades 

e possibilidades das Forças Armadas. 

• É necessário assegurar a sustentabilidade do atual projeto de ensino, formação e 

treino, e prosseguir a sua melhoria, tendo em vista a preparação profissional das 

novas gerações e a atualização das mais antigas. 

• É indispensável acompanhar a tendência de civilinização dos militares e avaliar os 

seus efeitos e implicações. 

• A profissão militar continua a reger-se por um exigente conjunto de deveres 

especiais e de direitos estabelecidos em lei. Nesse plano, a condição militar assume 

uma importância crucial como referência ético-profissional, marcada pelos 

seguintes aspetos: 

Uma natureza própria que se distingue do estatuto funcional dos demais 

servidores do Estado, pela permanente disponibilidade para lutar em defesa 

da Pátria, se necessário com o sacrifício da própria vida; pela sujeição aos 

riscos inerentes às missões militares; pela permanente disponibilidade para 

o serviço; pela restrição de alguns direitos e liberdades; pela fixação de 

princípios deontológicos e éticos próprios. 

Por tudo isto, a condição militar é uma questão central nas Forças Armadas e, 

nesse entendimento, interessa não a afastar do referencial da Lei nº 11/89, de 1 

de junho, nem dos princípios deontológicos e éticos que há muito presidem à 

profissão militar. 

Do que foi dito, transparece a ideia de que as Forças Armadas devem ser vistas como um 

“sistema” estruturado e funcionalmente coerente, não obstante estar exposto à influência 

de fatores, externos e internos, que interagem de maneiras diferentes e em grau variável, 

de acordo com os contextos, as conjunturas e as circunstâncias, a nível transnacional e 

nacional, modificando sucessivamente a situação envolvente. 

Na verdade, a mudança desses fatores, planeada ou inopinada, pode produzir efeitos 

muito diversos nas Forças Armadas: uns serão previsíveis e outros inesperados; uns irão 

no sentido desejado e outros divergirão dele; alguns serão imediatos e outros apenas se 

manifestarão ao fim de alguns anos; uns estarão alinhados com a progressão dos 

processos delineados, enquanto outros constituirão meros interregnos ou, até mesmo, 

retrocessos; alguns poderão ser corrigidos facilmente, ao passo que outros exigirão o 

empenho de uma ou mais gerações. É precisamente por isto que as questões em apreço 

se revestem de grande complexidade. 
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O saber disponível na área da defesa nacional será certamente suficiente para encontrar 

as respostas mais adequadas aos desafios que se colocam à Instituição Militar. Dentro do 

princípio da subordinação das Forças Armadas ao poder político, o conhecimento e a 

experiência nelas existentes constituem um elemento valioso no apoio aos processos de 

decisão política com implicações objetivas no domínio militar. 

**** 

Num plano mais subjetivo, considera-se de interesse acrescentar algumas breves 

considerações à exposição feita nos capítulos anteriores, de cariz essencialmente 

descritivo e factual. 

Decorreu cerca de meio século desde que os autores prestaram juramento, em cerimónia 

pública e perante a Bandeira Nacional, de servir Portugal. Hoje em dia, afastados de 

qualquer cargo ou função ativa nas Forças Armadas, procuramos contribuir para o País 

e servir o interesse público de outras formas, no vasto campo da cidadania. 

Nesse sentido e apenas no que se refere às Forças Armadas, não podemos evitar o 

impulso moral de interceder pelas expetativas das novas gerações e de tentar conferir 

dignidade à memória e aos sacrifícios das passadas. 

Portugal nasceu há cerca de nove séculos como um projeto forjado de entre as 

possibilidades históricas e uma vocação no meio das incertezas e dos riscos. Na 

realidade, nós somos realmente muito antigos e o que temos de original é perdurarmos. 

Quase contra tudo, quase contra todos e quase contra nós, por vezes. 

E embora Portugal tenha nascido como uma nação improvável, sobreviveu a crises 

sucessivas e até a perdas de soberania em vários períodos da sua História. Todas as 

gerações cometeram erros e todas os repararam, os seus e os das gerações 

antecedentes. 

Em todas as épocas houve, e certamente continuará a haver, portugueses dispostos a 

sacrificar-se pelo seu País e a servi-lo com patriotismo.  

Pela nossa parte, tivemos oportunidade de testemunhar acontecimentos extraordinários 

na história mais recente de Portugal e, por conseguinte, também nas Forças Armadas: 

primeiro, a prolongada guerra em África; depois, o regresso do País às fronteiras do século 

XV; em seguida, a abertura à cooperação internacional e a integração no projeto de 

construção europeia. E mais recentemente, as crises reveladas a partir de 2007 que 

conduziram a grandes transformações na vida do País e ao condicionamento externo.  

Acompanhámos de perto as profundas mudanças verificadas nas Forças Armadas 

Portuguesas nesses quatro períodos históricos e tivemos oportunidade de conhecer os 

ideais que as orientaram, os moldes em que foram formuladas, os argumentos que as 

fundamentaram e alguns dos seus protagonistas. 
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Com o distanciamento proporcionado pelo tempo, a perspetiva desses acontecimentos 

torna-se mais descomprometida e proporciona uma imagem mais nítida do sucesso de 

determinadas iniciativas, do insucesso de outras e de uma pluralidade de resultados 

intermédios. 

Neste particular, será indispensável avaliar o resultado das iniciativas enunciadas face 

aos objetivos propostos e daí recolher lições para o presente e para o futuro. A principal 

lição, claramente em primeiro lugar, é o valor inestimável do caráter do povo português 

e tudo o que ele inspira no sentimento e na ação dos militares portugueses. 

Na sucessão das gerações, estamos convictos de que os mais jovens compreenderão 

que a história não começa com eles, que são herdeiros de um longo caminho e que todos 

devemos respeitar o contexto que nos precedeu. 

Pretendemos ainda deixar três pontos para reflexão, que Adriano Moreira coloca nos 

seguintes termos: 

- Parece-me evidente que o Conceito Estratégico da Nação igual na comunidade 

internacional exige, pelo menos, um patamar de defesa e consolidação 

institucional que apoie a definição de futuro que tal conceito incorpora. 

- Parece fundamental defender e consolidar a solidariedade da sociedade 

portuguesa e não adotar políticas que suscitem as divisões e conflitos entre 

gerações, entre regiões e entre funções. 

- A História é mestra da vida, mas apenas prega o exemplo à responsabilidade das 

gerações que se sucedem. 

Concluímos com a consciência clara da complexidade dos desafios que se colocam às 

Forças Armadas, mas também com a confiança de que eles serão ultrapassados, com 

base na vontade nacional. 

Por vocação secular, traduzida em imperativo constitucional em 1976, as Forças 

Armadas estão ao serviço do povo português. Será de salientar que, muito antes disso, 

as Forças Armadas já vinham a honrar esse compromisso, geração após geração, como 

um imperativo moral acima de todos os outros.  

Assim continuará a ser. 
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