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Editorial

General José Luiz Pinto Ramalho*

Com a presente edição da Revista Militar termina o ano editorial de 2020,
um ano marcado pela Pandemia que tem condicionado a nossa vida e, por
extensão, todas as nossas atividades, quer profissionais quer familiares, designadamente, os nossos contactos que passaram a ser, preferencialmente, virtuais. Este facto levou a que um conjunto de atividades planeadas para o
corrente ano não se viesse a realizar, concretamente os tradicionais Encontros
da Revista Militar e a Workshop sobre as Políticas Públicas de Prestação do
Serviço Militar à Republica.
Em contrapartida, foram publicadas duas edições sobre Temas da maior
atualidade, com a participação de personalidades de reconhecida autoridade
e prestígio nas matérias tratadas, quer sobre o impacto da Revolução Digital
quer sobre a Pandemia COVID-19 que estamos a viver. Quer uma quer outra,
produziram reflexões que afetam o nosso futuro próximo, apontam caminhos
e constituem alertas que, em termos nacionais, deveriam merecer a maior
atenção. Na verdade, verifica-se que a atualidade dos conteúdos da primeira
está diretamente ligada a muitas das respostas aos desafios colocados pela
segunda.
É um facto que, em termos internacionais e também nacionais, se foram
esquecendo os ensinamentos e experiências do passado e confiámos demasiado no nosso desenvolvimento tecnológico, nas nossas opções económicas
e de desenvolvimento humano e social. Não protegemos as nossas fragilidades,
por incúria, por preconceito ou talvez por excesso de confiança nas nossas
capacidades, na presumida rapidez da eficácia das nossas respostas, na inovação, no conhecimento científico, etc. Contudo, voltámos a ser surpreendidos

* Presidente da Direção da Revista Militar.
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por algo que era novo, para o qual não tínhamos meios específicos para o
seu controlo e neutralização e confrontámo-nos com a realidade da doença
e da morte, que não conseguimos evitar.
Temos visto apontar-se o ano de 2020 como um ano sem precedentes,
pela disrupção mundial que tem provocado e que nenhuma sociedade estava preparada para os desafios da Pandemia COVID-19. Como já se referiu
anteriormente, o grau de preparação e de resposta não foi o mesmo nas
diferentes partes do mundo, o que revela que uns estavam, apesar de tudo,
mais bem preparados do que outros, temos de reconhecer que a Comunidade Internacional – uns porque não podiam alocar recursos, outros porque
não quiseram e outros ainda, por pura incúria ou incompetência – ignorou
a memória histórica da Peste Negra de 1346-1353, a Gripe Espanhola/Pneumónica de 1918, esta a primeira verdadeira pandemia de nível global de que
há registos sanitários, sociais e demográficos, mas também os avisos do final
do século XX e princípio do atual, com as ocorrências do HIV, do SARS, do
Ébola, do MERS e da Gripe H1N1. A Pandemia COVID-19 tornou nítidas as
fragilidades das nossas sociedades, provocadas por falta de investimento em
recursos humanos e infraestruturas e por falta de previsão e planeamento.
A leviandade com que continuamos a enfrentar estas questões estende-se
também à maneira como temos lidado com a utilização da energia nuclear,
designadamente, a sua proliferação em termos militares, mas também com as
alterações climáticas, com a poluição, nomeadamente dos oceanos e com os
desafios e riscos, que estão associados aos avanços da biotecnologia e da
inteligência artificial. A ausência de mecanismos, quer de controlo e de contenção quer de ações concretas para corrigir disfunções, deixam, uma vez
mais, a Comunidade Internacional à mercê de uma nova possível catástrofe.
Ao fim de quase um ano de pandemia, percebe-se quais os países que
melhor têm vindo a responder aos desafios com que, sucessivamente, temos
vindo a ser confrontados. A primeira linha de separação estabelece a diferença entre os que aprenderam com as realidades e planearam e prepararam as
respostas para as situações que se adivinhavam e utilizaram judiciosamente,
tempo e recursos, para ampliar e ajustar a capacidade de resposta, numa
palavra – Preparação.
A segunda grande diferença tem a ver com a qualidade da liderança e
capacidade de, rapidamente e de forma oportuna, tomar decisões, fruto de
uma informação sustentada do ponto de vista científico, decorrente de uma
atitude institucional de envolvimento formal da comunidade científica que
crie, através de uma Comunicação clara, objetiva, mobilizadora e que motive,
dê esperança e Confiança às populações.
Sobre estas matérias, em termos nacionais, podíamos ter feito melhor, pois
ignoraram-se os alertas relativos à preparação de uma segunda vaga que já
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na altura se antecipava. Esses alertas começaram em abril e maio, que apontavam para a necessidade de se otimizarem recursos e se ampliar a capacidade hospitalar orientada para a COVID-19, pois já se estava a perceber o
efeito que as insuficiências estavam a provocar no atendimento geral a outras
patologias, quer em termos de diagnóstico precoce quer na resposta clínica
a situações de intervenção atempada.
A experiência histórica da Gripe Pneumónica mostrou que, após o confinamento, o seu levantamento não acautelou as medidas de proteção que
deveriam ter continuado a ser seguidas, possibilitando a eclosão de uma
segunda vaga, mais gravosa e a necessitar de maiores exigências no domínio
hospitalar, situação que a realidade atual não pode deixar de levantar comparações, interrogações e naturais críticas, quando observamos que, em 11
de junho, havia 1505 óbitos e, em 11 de dezembro, seis messes depois,
existem 5461.
No domínio da prevenção e otimização de recursos merece referência a
atual situação do antigo e erradamente desativado Hospital de Belém, vocacionado para atuação sanitária no tipo de patologia da presente Pandemia,
objeto de um alerta para a sua urgente reativação, subscrito por uma centena
de personalidades, que não teve sequer uma resposta do Primeiro-ministro,
a quem foi dirigido, que desvalorizou e assumiu uma penosa indiferença,
permitindo que continuasse, de forma persistente e sem suporte técnico adequado, um processo inapropriado às circunstâncias conduzido pelo MDN, de
recuperação parcial de apenas de um ou dois andares e com capacidade
clínica limitada, admitindo, inclusive, a alienação da infraestrutura.
Mais recentemente, relativamente ao Plano de Vacinação começam a surgir dúvidas quanto à sua consistência e eficácia, face às múltiplas varáveis
em presença, algumas das quais dependentes de terceiras entidades, que o
País não controla, dúvidas que poderiam ser evitadas se, à semelhança do
que acontece noutros países, se atribuísse esse planeamento a uma instituição
habituada a fazê-lo em ambiente de grande incerteza e a executá-lo nessas
condições – as Forças Armadas.
Esta edição da Revista Militar pretende ser mais uma contribuição para
uma reflexão sobre a matéria, desta vez com o artigo sobre o Combate à
Tuberculose, no País e no passado recente, lembrando práticas e ações, quer
preventivas quer de resposta efetiva, que devem constituir lições aprendidas
a não serem ignoradas.
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Prémio Revista Militar
Regulamento
Artigo 1.º – Instituição do Prémio
1 – A Revista Militar institui o «Prémio Revista Militar» destinado a galardoar,
anualmente e nas condições do presente Regulamento, trabalhos publicados
naquele órgão de comunicação social, a partir de janeiro de 2021.
2 – O «Prémio Revista Militar» é constituído por dois galardões: “primeiro
lugar” e “menções honrosas”.
3 – O aviso do «Prémio Revista Militar» relativo a um ano civil é publicado
na Revista Militar de dezembro do ano anterior e a atribuição dos galardões
ocorre durante o segundo semestre do ano seguinte.
Artigo 2.º – Atribuição do Prémio
1 – O «Prémio Revista Militar» é atribuído aos artigos que, versando assuntos de carácter militar, forem distinguidos pelo Júri dentre os que tiverem sido
publicados na Revista Militar no ano civil a que o Prémio diz respeito.
2 – Um artigo que tenha sido publicado, parcialmente, em números da
Revista de mais de um ano civil, será considerado para avaliação, na sua
totalidade, no ano em que tiver ocorrido a sua conclusão.
3 – Podem ser considerados para apreciação pelo Júri conferências, comunicações e outros trabalhos apresentados em cursos, colóquios, simpósios,
licenciaturas e cursos de pós-graduação, desde que publicados na Revista
Militar e satisfaçam às demais condições do presente Regulamento.
4 – São excluídos de avaliação os artigos que tenham sido difundidos ou
publicados em qualquer outro órgão de comunicação social.
5 – Este Prémio pode ser acumulável com qualquer outro prémio que
possa vir a ser instituído pela Revista Militar, desde que o respetivo regulamento não mencione disposição em contrário.
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Artigo 3.º – Constituição do Júri
1 – Para atribuição do «Prémio Revista Militar», será constituído um Júri
presidido pelo Presidente da Direção da Revista Militar ou de um seu Delegado, tendo como vogais:
a) Um oficial superior, solicitado ao Estado-Maior do Exército;
b) Um oficial superior, solicitado ao Estado-Maior da Armada;
c) Um oficial superior, solicitado ao Estado-Maior da Força Aérea;
d) U
 m oficial superior, solicitado ao Comando-Geral da Guarda Nacional
Republicana (GNR);
e) Um vogal da Direção da Revista Militar;
f) Servirá de Secretário o vogal da Direção da Revista Militar.
2 – Da reunião de apreciação dos artigos publicados, será elaborada uma
ata onde consta a deliberação do Júri, que será presente para homologação
ao Presidente da Direção da Revista Militar, após apreciação prévia em reunião
da Direção.
3 – Da decisão homologada pelo Presidente da Direção, não haverá
recurso.
Artigo 4.º – Apreciação dos artigos pelo Júri
1 – A apreciação pelo Júri dos artigos para a atribuição do «Prémio Revista Militar» compreende duas fases:
a) Primeira fase:
(1) O Presidente do Júri distribui pelos oficiais mencionados nas alíneas
a., b., c. e d., do nº 1 do Artigo anterior os artigos previamente indicados pela Direção da Revista, em condições de serem apreciados para
atribuição do Prémio.
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(2) Cada um dos oficiais referidos na alínea anterior aprecia os artigos que
lhe foram cometidos e, dentre estes, destaca dois para apreciação por
todos os membros do Júri, transmitindo a respetiva opinião ao Presidente do mesmo, através de correio eletrónico, fax ou correio normal,
a enviar para o Secretariado da Revista;
(3) O Presidente do Júri comunica as opiniões dos oficiais dos Estados-Maiores dos ramos das Forças Armadas e do Comando da GNR a
todos os membros do Júri para efeitos de apreciação conjunta.
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b) Segunda fase:
(1) Em reunião do Júri e com vista à atribuição do Prémio, são considerados apenas os artigos previamente selecionados na fase anterior, os
quais são apreciados quanto ao seu mérito absoluto;
(2) O “primeiro lugar” é atribuído ao artigo que for considerado o melhor
em mérito relativo;
(3) As “menções honrosas” podem ser atribuídas a outros trabalhos com
evidente destaque de mérito;
2 – A não atribuição do “primeiro lugar” não inviabiliza a atribuição de
“menções honrosas”.
3 – No caso de a nenhum dos artigos apreciados ser reconhecido mérito
absoluto, o Júri deliberará a não atribuição dos Prémios.
Artigo 5.º – Avaliação do mérito dos artigos
Para a apreciação dos trabalhos mencionados no artigo anterior e com
vista a determinar o mérito absoluto dos mesmos, define-se a seguinte metodologia de análise e valoração:
a) Fatores de análise:
(1) Originalidade do tema, oportunidade e criatividade;
(2) Esquema geral de apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusões), sua sequência, sistematização e equilíbrio;
(3) Profundidade, ponderação e consistência no tratamento do tema, qualidade da informação de apoio e correção na referenciação das fontes
de consulta;
(4) Capacidade de seleção e análise das questões significativas e de fazer
emergir novas ideias;
(5) Coerência das conclusões com os objetivos propostos e com as ideias
desenvolvidas;
(6) Expressão escrita, nas perspetivas da clareza, da linguagem e do estilo.
b) Valoração:
(1) Cada um dos fatores de análise enumerados deve ser quantificado
numa escala de 1 a 5, sendo este o melhor valor;
(2) Os fatores de análise 3, 4 e 5 serão ponderados com o coeficiente 2
e os restantes serão de coeficiente 1.
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Artigo 6.º – Entrega dos galardões do Prémio
1 – A entrega dos galardões do Prémio tem lugar em Assembleia Geral da
Revista Militar.
2 – A natureza do Prémio para o galardão “primeiro lugar” será estabelecida pela Direção da Revista Militar.
3 – Aos autores dos artigos galardoados são entregues os correspondentes
diplomas.
4 – Relativamente aos militares das Forças Armadas e da GNR que forem
galardoados com o «Prémio Revista Militar», a Direção da Revista envia para
os respetivos comandos superiores a informação adequada.
Artigo 7.º – Disposições finais
1 – O presente Regulamento foi aprovado em Assembleia Geral da Revista Militar, de 9 de dezembro de 2019.
2 – Ficam sem efeito as disposições relativas ao «Prémio Revista Militar»,
publicadas anteriormente.
3 – O presente Regulamento entra em vigor em 1 de janeiro de 2021.
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Transições na Segurança: 1820-2020*

General Luís Valença Pinto**

É com grande gosto que participo neste webinar inter-universitário, associando universidades brasileiras e portuguesas, entre elas a Universidade
Autónoma de Lisboa, onde tenho o privilégio de colaborar.
A todos saúdo muito cordialmente, cumprimentando de modo particular
os meus colegas de Painel.
O tema que me proponho tratar é o das Transições na Segurança entre
1820 e 2020. Dois séculos…
Começo por recordar a indispensabilidade da Segurança como condição
de viabilidade da liberdade, individual e das sociedades. A mesma vontade
de liberdade que fundamentou e animou o movimento pelo liberalismo.
Ainda que durante muito tempo, nos dois séculos de referência, as ideias
de Segurança e de Guerra se tenham em larga medida sobreposto, não será
na dimensão militar que farei incidir esta minha intervenção.
Mas, é impossível deixar de centrar no fenómeno Guerra, entendido em
toda a sua latitude, as concepções sobre Segurança e as suas evoluções. Pelo
menos, e esta é uma leitura talvez um pouco simplista, no que respeita ao
período que nos leva do primeiro quartel do século XIX até ao fim da 2ª
Guerra Mundial.
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* Intervenção proferida pelo autor numa conferência online, que teve lugar em 11 de novembro de 2020, e que associou a Universidade Federal Fluminense, a Unidade Federal da Bahia,
a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Autónoma de
Lisboa, a Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa
e o ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.
** Presidente da Mesa das Assembleia-Geral da Revista Militar.
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Realmente e tentando manter-me numa ótica política e sociológica, as
transições da Segurança assentaram em larga medida no progresso do entendimento sobre a Guerra.
O primeiro e mais marcante avanço e mutação na compreensão da Guerra reporta-se a 1832, com a publicação da obra “Da Guerra”, de Carl von
Clausewitz.
O trabalho de Clausewitz deve ser entendido como uma autêntica filosofia da Guerra. Como algo que, no plano da influência sobre o pensamento
político e militar do seu tempo, assumiu o caráter e o peso de outras filosofias essenciais, como as que podemos encontrar em Machiavelli, Hobbes ou
Adam Smith, por exemplo.
Não será inteiramente legítimo fazer uma ligação direta entre o pensamento de Clausewitz e os alvores das ideias liberais.
A correlação entre liberalismo e Segurança melhor se vai buscar aos ideais
da Revolução Francesa, sementeira da revolução liberal, e que trouxe coisas
tão essenciais para a construção da matriz nacional da Segurança, como foram,
com Rousseau, a tese de que a Soberania residia no Povo e não no monarca,
e também as ideias de Povo em armas e da consequente conscrição.
Mas Clausewitz trouxe-nos, como elemento novo e decisivo de transformação, a compreensão da Guerra, já não como um exercício quase abstrato
e com escassa vinculação, mas antes o entendimento da Guerra inscrita num
entorno compósito: político, social e também económico.
Ora, no tempo de Clausewitz e em particular nas décadas seguintes, esses
contextos começavam a ser muito marcados pelo liberalismo pelo que, por
essa via e designadamente no que se refere à noção de Política e à organização da coisa pública, julgo possível que se faça uma correlação, ainda que
indireta, deste novo entendimento da Guerra com as ideias liberais e as suas
consequências.
Sabemos hoje que Clausewitz não foi inteiramente percursor nessa visão.
Sabemos que no século V ou IV a.C., um General e pensador chinês, Sun
Tzu (Sunzi, como agora se diz), elaborou uma tese análoga.
A realidade é que Clausewitz a desconhecia por completo. De uma forma
expressiva, o pensamento de Sun Tzu apenas nos chegou e muito timidamente, nos anos 40 e 50 do século passado e só décadas mais tarde se afirmou com o vigor que hoje tem, e que o colocam pelo menos no plano de
Clausewitz, se não num plano de superior reconhecimento e interesse, em
função da surpreendente atualidade do seu conteúdo.
Para os fins desta intervenção, ignoremos por agora Sun Tzu e voltemos
a Clausewitz.
O meu propósito é evidenciar o modelo de Segurança que depois dele
foi emergindo de forma inteligível.

Transições na Segurança: 1820-2020

Para tal e longe de ser exaustivo, importa reter algumas das principais
amarras teóricas legadas por Clausewitz:
– a Guerra é a continuação da Política por outros meios; esta é a conhecida “fórmula”, a que não poucos resumem, pobremente, o seu conhecimento e a sua interpretação de Clausewitz;
– a intenção política é a finalidade, a Guerra é um meio; este é um princípio em que identificamos o encastramento da Guerra nos objetivos do
Estado e, portanto, nos respetivos mecanismos de organização e de
decisão políticas;
– o verdadeiro fim da Guerra é a Paz, não a vitória; o que espelha a dimensão moral que Clausewitz também incorporou no seu pensamento,
ao mesmo tempo que nos remete para o plano dos decisores da Paz;
mais uma vez, o escalão político;
– a Guerra tem um caráter de instrumento subordinado da Política;
– a Guerra tem a sua gramática, as suas regras próprias, mas não tem uma
lógica própria; a lógica da Guerra é do domínio da Política;
– na Guerra deve haver uma adequada relação meios-fins e a respetiva
regulação compete à Política que, por mais esta razão, não só nunca é
dispensável na Guerra, como também nunca se pode dispensar da
Guerra.
Com esta leitura aqui tão abreviadamente recordada, a Guerra deixou de
ser uma coisa militar e que apenas respeitava aos militares. E passou também
a ser algo que respeitava às Nações e já não aos seus soberanos.
Ainda que entendendo a Guerra sob este novo e muito mais exigente
prisma, a Guerra confundia-se, contudo, com Estratégia e com Segurança.
Estes conceitos levaram muitas décadas a serem mutuamente decantados.
Mas foi a esta luz que foi sendo consagrado e melhor percebido um modelo de Segurança que, no essencial, haveria de subsistir até ao fim da Guerra Fria. Um modelo que, aliás, continua presente no nosso tempo, embora já
não como modelo único.
Face ao período histórico da sua validade, é manifesto o compromisso e
a influência das ideias liberais e do constitucionalismo delas resultante para
com esse modelo.
A Segurança passou então a ser percebida como uma política pública,
evidentemente uma muito importante política pública, regulada pelos poderes
estatais.
O modelo de Segurança a que me quero referir tem como objetivos essenciais a proteção da independência nacional, da soberania e da integridade
territorial. No fundo, é velho como o Mundo. Remonta ao tempo em que o
Homem se tornou sedentário. Teve expressão na família, no clã e na tribo.
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E muito particularmente nos Estados Nação. Sendo especialmente valioso e
sustentável naqueles onde o Poder tem uma génese constitucional e liberal,
na justa medida em que nesse contexto há um pressuposto de correta formação de vontade, de decisão e de escrutínio político e público. A este
modelo se chamou e chama Segurança Nacional.
Escalpelizando um pouco mais, encontramos como sendo igualmente
definidores e estruturantes da Segurança Nacional parâmetros como a assunção de um inimigo potencial e o facto de estar sobretudo ligada à expressão
coerciva do Poder e, portanto, ao factor militar.
A crescente e comprovada insuficiência dos Estados, de todos os Estados,
face à escala e à diversidade das ameaças, levou a que este modelo, nunca
se desvanecendo (e não conheço Estado que não tenha a Segurança Nacional
nas suas mais elevadas prioridades constitucionais), tenha evoluído para uma
fórmula mais ampla, dita de Segurança Coletiva. Um tipo novo de modelo de
Segurança, associando diversos Estados, agrupados em Alianças e Coligações
em torno dos mesmos objetivos. Partilhados, e estruturados em termos idênticos.
Mas, à parte o aspeto de ter um âmbito mais vasto, por respeitar simultaneamente a vários Estados, a Segurança Coletiva não se afasta dos objetivos
e critérios da Segurança exclusivamente Nacional. Num caso e noutro, a lógica política e estratégica básica é a mesma. Uma lógica do tipo win-lose.
No fundamental, este modelo Coletivo surgiu após a 1ª Guerra Mundial,
consubstanciando-se na Sociedade das Nações.
Sabemos que a Sociedade não foi um caso de sucesso…
Mas o racional e os propósitos deste modelo de matriz coletiva foram
vigorosamente recuperados na ordem liberal internacional que emergiu após
a 2ª Guerra Mundial. Primeiro, na Organização das Nações Unidas, logo em
1945, e depois, e de modo muito impressivo, na Organização do Tratado do
Atlântico Norte (NATO), constituída em 1949.
O modelo supostamente recíproco que surgiu no espaço soviético foi de
facto organizado com o mesmo tipo de parâmetros e de lógica, mas era radicalmente diferente. Porque em matéria de independência e soberania nacional se baseava numa situação de abusiva preponderância de um Estado
(ele mesmo sem uma génese livre do Poder e da Política) sobre outros Estados, remetidos para a posição de vassalos, ocupados e não livres. Estava no
oposto da concepção liberal.
Faz sentido, assim o creio, assinalar duas circunstâncias qualitativamente
novas que fizeram a sua aparição nos anos da Guerra Fria.
A primeira, respeita à afirmação formal da preocupação internacional e
comum de promover a Paz e a Segurança que encontramos institucionalizada
na Organização das Nações Unidas. Sem caráter de ineditismo, porque este-
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ve presente na mal sucedida Sociedade das Nações, mas nova no seu vigor
e no seu compromisso permanente. Com dificuldades, imperfeições e insuficiências, mas com singularidade e relevância. Fundada na ordem liberal, o
que gostaria de tomar como um factor de legitimidade e de esperança.
A segunda, tem que ver com o surgimento do facto nuclear. Com o seu
caráter absoluto, que faz com que não se encontrem objetivos que possam
justificar o emprego dessas armas. O que acontece pela primeira vez na história dos conflitos, tornando-as não em instrumentos militares, mas em instrumentos políticos. E aqui existe um mundo de diferenças conforme é mais
aberta, mais assente na ideia liberal e mais participada, a ordem política ou,
quando, opostamente, essa ordem se inscreve no totalitarismo ou na imprevisibilidade errática das lideranças.
Estes dois modelos, Segurança Nacional e Segurança Coletiva, coexistiram
até ao fim da Guerra Fria, definindo o fundamental do âmbito da Segurança
nesse período.
A mútua paralisia entre os Blocos opostos, assente nas suas armas nucleares e no espectro das tremendas destruições delas resultantes, não preveniu
ou inibiu a manifestação de outros processos inseríveis na mesma esfera de
questões. E foi assim que nas décadas de 60 e 70 do passado século se libertaram nas periferias dos Blocos antagónicos, na Ásia e em África, múltiplos
processos de emancipação nacional. Talvez seja difícil correlacioná-los com
o movimento histórico do liberalismo. Mas é inteiramente pertinente fundamentá-los na ideia superior de liberdade e da vontade de dela usufruir. Ou
seja, no mesmo ideal que gerou o movimento do liberalismo.
Esse havia também sido o cadinho em que floresceram as independências
latino-americanas do século XIX.
Após a Guerra Fria e sem que se abandonassem os modelos ate ai existentes, assistiu-se no Mundo a uma tremenda evolução do paradigma da
Segurança. Que mantendo intocáveis os objetivos clássicos se abriu para
também acolher como seus os propósitos de proteção das vidas, dos bens e
dos direitos das Pessoas. O primado da Lei. Também então se percebeu que
o Poder, mantendo a sua histórica expressão de coação, passava também a
expressar-se, a ter que se expressar, sob outras vias: a influência e de algum
modo a atractividade. E que, devendo ser reconhecida a existência de múltiplas ameaças, riscos e desafios, não fazia agora pleno sentido identificar um
Inimigo potencial. Competidores e perturbadores sim, mas não exatamente
Inimigos.
Tudo isso levou ao alargamento do domínio da Segurança.
Reforçando a imperatividade do seu propósito político, mas fazendo-a
entender não mais como uma coisa que respeita apenas ou principalmente
à força militar, para passar a ter uma natureza abrangente, multidimensional,
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integrando vertentes diplomáticas, militares, económicas, financeiras, sociais
e culturais, todas reguladas pela Política. Assim se reviu a lógica básica da
Segurança que se procura que não continue a ser eminentemente win-lose,
para desejavelmente ser agora win-win, fortemente inspirada pela ideia da
Cooperação. Uma lógica desejavelmente virtuosa.
Só uma visão de matriz liberal pode entender, promover e sustentar este
novo modelo, dito de Segurança Cooperativa e percorrido por uma forte
dimensão humana.
Uma opção exposta a um escrutínio político e público sem precedente no
passado, forjando a compreensão que no nosso tempo não é possível promover, construir e sustentar a Segurança sem as Pessoas e muito menos
contra as Pessoas. As mesmas Pessoas que estão na origem e no centro da
ideia liberal.
Mas a hora é de uma apregoada crise do multilateralismo a que se cola a
presunção do retorno a uma certa Geopolítica do Poder, de novo percorrida
por intensa competição, se não por confronto.
Em coerência, antecipa-se o toque de finados pela ordem liberal internacional que conhecemos e especula-se sobre a substituição dessa ordem liberal, que o multilateralismo representa, por um novo multipolarismo, de contornos imprecisos, para além dos dois pólos que se acham inquestionáveis:
a China e os Estados Unidos.
Não é minha intenção nem seria apropriado discorrer aqui sobre esse
difícil e controverso tema.
Seja-me porém permitido tecer algumas brevíssimas considerações relativamente a aspetos que tenho como básicos e essenciais. E fazê-lo cingindo-me apenas a duas ordens de questões que a meu ver se interligam, designadamente no plano da abordagem que ambas justificam.
A primeira, liga-se à inultrapassável realidade de vivermos tempos de
Globalização.
Seja porque as tecnologias e os instrumentos disponíveis fazem com que
muitos fluxos e processos, de várias ordens, se realizem à escala global. Seja
porque enfrentamos fenómenos, como o ambiente, o ciberespaço ou as pandemias, insuscetíveis de teritorialização ou de soberania.
Talvez estas duas diferentes circunstâncias definam dois tipos de Globalização ligeiramente diferentes. Pelo menos na sua génese e essência. Uma
afirmando-se com base nas possibilidades criadas pela tecnologia e a outra
decorrente da natureza intrínseca aos fenómenos a que respeita. Mas numa
coisa elas são inteiramente análogas: na comum necessidade de regulação.
E aqui, continuando a reconhecer um papel fundamental aos Estados e às
Organizações Internacionais, radica a segunda das minhas duas questões. Que
associo à comprovada insuficiência do modelo de multilateralismo que ainda
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temos, assente como está, quase que exclusivamente, nesses dois tipos de
Atores internacionais.
O que pretendo acentuar é que, o que deve estar em causa, não deve ser
o fim do multilateralismo.
Para o conjunto da Humanidade, o modelo da Geopolítica de Poder nada
tem de apelativo, nem de legítimo, nem de realismo. Esse modelo não atende à realidade múltipla e complexa da vida internacional contemporânea,
designadamente no reconhecimento da multiplicidade e variedade dos seus
Atores. Na sua concepção de pretensa aristocracia de Poder, na sua não democraticidade, esse modelo não seria representante dos Povos e não teria o
alcance e a aceitação necessárias para presumir abordar satisfatoriamente os
desafios do presente que a todos respeitam.
A noção de realpolitik persiste e é bom que persista. Mas os seus termos
têm forçosamente que ser diferentes dos da sua leitura clássica.
Talvez esteja por fazer um processo de aggiornamento de muitas das
categorias interpretativas que nos ajudaram a compreender o século XX.
Penso que assim também se passa com o multilateralismo.
Sem a perspetiva e a prática multilaterais não creio que seja fácil e possível
tratar adequadamente as principais e mais exigentes questões do nosso tempo.
O que tem que estar em causa é o imperativo requisito de refundarmos
o multilateralismo. Mantendo-o fundamentalmente ancorado nos grandes
princípios e critérios de ordem filosófica, moral e política que estão consagrados na Carta das Nações Unidas, eventualmente revendo-os, mas vivificando-os com a intervenção, a par com os Estados e Coligações, de Atores como
as grandes Multinacionais, as Igrejas, as ONG, as Regiões, as redes de Cidades
e, evidentemente, também as Pessoas. E valorizando e reforçando a prática
multilateral, melhorando, em rede, com flexibilidade e mútuo respeito, a
convergência de esforços e a articulação entre todos os Atores.
Talvez se ache que isto é uma utopia. Mas talvez seja também legítimo
chamar-lhe uma ambição fundada nos requisitos da realidade.
O que nessa visão julgo poder constatar é a continuada centralidade, legitimadora e útil, das ideias de liberdade, de democracia e de liberalismo.
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Novos desafios para a Estratégia*

General José Luiz Pinto Ramalho**

Foi-me proposto que nesta Unidade Curricular, “Crises e Conflitos Armados”, me centrasse no tema “Novos Desafios para a Estratégia”. Vou procurar
fazê-lo, reflectindo sobre a temática do conceito estratégico de Crise e sua
gestão; sobre o ambiente estratégico em que a mesma pode ocorrer, os novos
ambientes conflituais com que podemos estar confrontados, face a uma nova
concepção de espaços estratégicos de aplicação do Poder; que novas formas
de coacção a estratégia pode lançar mão e, por último, uma referência ao
posicionamento nacional neste contexto.
Nesta reflexão irei retomar alguns conceitos que abordei aquando da intervenção que fiz na Cátedra General Loureiro dos Santos, porque os considero actuais, adequados aos objectivos desta Comunicação e ainda, porque,
julgo, poderão estimular uma reflexão e um Debate que os permita aprofundar.
A caracterização estratégica de Crise ganhou identidade própria, apresenta-se como uma relação entre actores, não conforme com o normal desenvolvimento das relações internacionais em tempo de paz, mas que não configura um conflito aberto, ou seja, a guerra.
Esse reconhecimento e a necessidade do seu tratamento estratégico diferenciado da Paz e da Guerra deram corpo a uma Teoria Geral, que se inicia
com a caracterização do fenómeno, designadamente para entender se o mesmo é deliberado e um mero procedimento de um actor, para escalar a sua

* Este texto serviu de apoio à intervenção feita em 5 de novembro de 2020, no Instituto Universitário Militar, ao Doutoramento em Ciências Militares, no Seminário “Crises e Conflitos
Armados”.
** Presidente da Direção da Revista Militar.
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progressão ao extremo ou, se decorre de um estado de tensão latente, agudizada por uma actuação mal ponderada materializando a figura de um desafio, com a consequente resistência e percepção de uma situação de risco.
Essa Teoria Geral caracteriza um modelo de desenvolvimento, consoante
a Situação de Crise é interna ou internacional, o processo da sua gestão, as
acções no âmbito das estratégias estrutural e genética, os mecanismos de
decisão e controlo político, ou seja, o funcionamento, estrutura e direcção
política do gabinete de crise, o processo da Comunicação interna, externa e
encoberta, as necessidades de informação, a actuação coordenada do
Planeamento Civil de Emergência e das Forças Armadas e, ainda, a actuação
sistémica e concorrente, das diversas Estratégias Gerais, que constituem a
Estratégia Total do Estado. Por último, orienta o Planeamento com vista a
repor a normalidade na situação pós-crise, habitualmente distinta da que se
vivia antes desta se declarar.
No quadro desta reflexão gostaria de apresentar uma caracterização nacional da Situação de Crise produzida na Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional do Ministério de Defesa Nacional (DGPDN/MDN), em 1 de
Janeiro de 2003, que esteve na base do DL 173/2004 de 21 de Julho, que cria
o Sistema Nacional de Gestão de Crises (SNGC). Lamentavelmente, o DL não
a refere, nem teve em conta o que sobre esta matéria foi então proposto, o
que, na minha opinião, comprometeu todo o Sistema, tornando-o um documento perfeitamente inútil.
A Situação de Crise foi assim caracterizada: “Situação anormal, decorrente
de uma ocorrência grave ou de um conflito de interesses, em que uma das
partes lhe confere carácter de essencialidade e perante a qual o Estado reconhece um perigo, um risco ou uma ameaça comum a interesses nacionais,
muito importantes ou vitais. Nessa situação, a surpresa, a incerteza, a necessidade e urgência das decisões e de acções imediatas e a aplicação de meios
adequados, no sentido do restabelecimento da normalidade, ou da salvaguarda desses interesses, constituem factores determinantes. Caracteriza-se ainda
pelo facto de o seu espectro de incidência variar entre acidentes e/ou desastres naturais, que se constituem como anormalidade grave e uma situação
estratégica de risco, decorrente de um aumento da tensão internacional, que
perturba o fluir normal das relações entre actores naquele âmbito e na qual
passa a existir uma alta probabilidade de emprego da coacção militar”.
Daqui se pode extrair que, para uma potência com a dimensão estratégica de Portugal, importa ser capaz de, politicamente, identificar com segurança qual é a dimensão estratégica do acontecimento, quais as suas implicações
para os interesses nacionais, se estão directamente atingidos ou se o carácter
internacional do acontecimento é mais amplo e os pode envolver e quais os
instrumentos de poder que, previsivelmente, serão chamados a actuar. Para-
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lelamente, como se irá desenvolver o processo de decisão e de comunicação
interna e externa, isto é, como se vai constituir e fazer funcionar aquilo que
se designou por Gabinete de Crise.
Infelizmente, consultando o DL 173/2004, não só não encontram respostas
para estas questões, como o Gabinete de Crise é confundido com o Conselho
de Ministros e a estrutura indicada tem a expectativa de que o seu funcionamento, numa altura em que a incerteza, a urgência e impacto da decisão são
as realidades do momento, seja obtido e cito, através de um “especial dever
de colaboração com o SNGC”; ou seja, quando todo o Estado está sob pressão, o processo de decisão e de actuação está assente numa estrutura conjuntural, que não está definida na organização formal da Administração Pública e onde a legislação é vaga ou mesmo omissa.
Esta será certamente a razão porque, em plena Pandemia, nunca ouvimos
falar, quer no DL quer no SNGC; no caso concreto, assistimos a uma gestão
casuística, errática, não se entendendo se foi constituído algum Gabinete de
Crise, sem evidência da existência de um planeamento atempado, reactiva
aos acontecimentos e à comunicação Social, mal apoiada cientificamente. A
intervenção dos especialistas faz-se na comunicação social ou nas “Reuniões
Gerais do INFARMED” e com uma Comunicação deficiente para o público
em geral. Assim, infelizmente, a caracterização que podemos fazer é de uma
penosa desorganização.
Contudo, esta situação que configura uma descurada capacidade, no contexto estratégico sobre o qual estamos a reflectir e na conjuntura estratégica
da actualidade em que nos inserimos, constitui uma fragilidade grave do
Estado e uma vulnerabilidade para o País.
A conjuntura estratégica actual tem uma realidade distintiva da que nos
habituámos durante a Guerra Fria e na sua imediata sequência, em que se
admitiu, de uma forma optimista e algo ingénua, que o mundo e as relações
internacionais tinham esquecido a estratégia, a prevalência dos interesses
nacionais, a política de poder e a coacção.
Foi uma ilusão que rapidamente se esfumou e a realidade actual configura um novo ambiente estratégico, muito exigente, menos previsível, rapidamente mutável, com manifestações de grande conflitualidade, em que a
gesticulação e a coacção militar assumem dimensões inesperadas.
Uma incerteza dominada pela surpresa, pela rápida agudização de tensões
históricas entre actores, uma característica que resulta de uma nova ordem
internacional, em processo de estabilização, desafiante, ainda não consolidada, onde novos actores, que não apenas os tradicionais grandes poderes
dispõem de uma liberdade de acção e de afirmação política, que no passado
era objecto de uma regulação, por uma matriz bipolar de contenção política,
estratégica e militar.
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Esses novos actores tiram partido do processo de globalização, que lhes
confere novas possibilidades e oportunidades, para a promoção dos seus
objectivos políticos, territoriais ou ideológicos, quer a nível regional quer
constituindo-se como perturbadores da estabilidade e paz internacional.
Alguma fragilidade e passividade política das Organizações Internacionais,
que, no passado recente, eram reguladoras e estabilizadores da conflitualidade internacional, têm permitido que esses novos actores se apropriem do
poder do Estado, os poderes autoritários; o terrorismo internacional, as máfias
e os cartéis da droga; a grande criminalidade organizada; os fundamentalistas
radicais ideológicos ou religiosos; os “media”; os mercados e o poder económico que, por falta de regulação, se constituem, igualmente, como participantes activos dessa apropriação.
São exemplos marcantes desta conjuntura estratégica, as relações actuais
entre a China, os EUA e a Rússia, a denúncia de Tratados anteriormente firmados, os diferendos comerciais e políticos, a política de sanções, seja por
causa da situação na Ucrânia versus Crimeia, seja por atentados aos direitos
humanos, seja ainda por questões económicas relacionadas com a competição
tecnológica, conflitos abertos na Síria, na Líbia e, mais recentemente, no
Nagorno-Karabakh, a permanente instabilidade no Médio Oriente, envolvendo Israel, o Irão e a Palestina, a pirataria no Golfo da Guiné, as posturas da
Coreia do Norte, do Irão ou da Turquia, mas também as tensões nos mares
do sul da China e na fronteira Indo-chinesa, isto para ser breve e salientar
apenas aquelas que são mais evidentes e que têm merecido a atenção da
Comunicação Social, a par do sempre latente terrorismo internacional.
Constituem sérios desafios à estabilidade internacional o tráfico internacional de pessoas e bens, a proliferação da tecnologia das armas de destruição maciça e de construção de mísseis balísticos, o ciberterrorismo, a necessidade do acesso às fontes e garantia da continuidade dos fluxos energéticos,
a liberdade de navegação, a escassez dos recursos estratégicos, designadamente a água, o permanente aumento da procura da energia e dos metais e
“terras raras”, indispensáveis às novas tecnologias e, ainda não menos preocupante, as implicações multidimensionais das Alterações Climáticas.
As Alterações Climáticas têm transformado zonas agrícolas em desertos,
agravado a escassez dos recursos hídricos, dado origem tanto a secas severas,
como a chuvas diluvianas que arrasam culturas, dizimam rebanhos e a caça
e promovem a desertificação. As Alterações Climáticas, a poluição dos oceanos e dos grandes rios, a falta de água e a escassez de recursos alimentares
passaram a constituir um multiplicador dos riscos e das ameaças tradicionais
e a gerarem vagas de migrantes, outrora, motivadas pela guerra e pelos atentados aos direitos humanos e, hoje, pela procura não só da segurança, mas
também de abrigo, apoio humanitário e de subsistência, parecendo as “cara-
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vanas” que se têm vindo a revelar na América do Sul, em direcção aos EUA,
o primeiro indicador deste fenómeno.
Ainda as Alterações Climáticas e os factores do aquecimento global são
responsáveis pelo aumento da importância estratégica da região do Árctico,
não só pela abertura de novas rotas de navegação marítimas, mas também
pela previsível competição pelos recursos ali existentes, designadamente
hidrocarbonetos, gás natural e outros recursos naturais como é o caso das
”terras raras”, já anteriormente referidas, particularmente entre os Actores
presentes na Região.
Em termos estratégicos, como lidar com a incerteza referida, com a percepção de uma atitude de mudança e com a realidade sociológica, ideológica e religiosa, que alimenta a conflitualidade aberta com que temos vindo a
ser confrontados? Como equacionar os actuais conflitos abertos, sejam “intra
ou inter” estatais? Podem os mesmos ser confinados numa lógica de guerras
híbridas ou de baixa intensidade ou de expressão do terrorismo organizado,
de que o DAESH constitui paradigma? São ainda possíveis as guerras de alta
intensidade entre estados?
Devemos ter presente que os interesses nacionais determinam a estratégia
nacional de cada Actor e que uma avaliação racional da actual conjuntura
estratégia, mesmo com Trump, ou num cenário pós-trumpismo aponte, como
pouco provável, um conflito aberto entre grandes potências, contudo, a procura de uma hegemonia ou mesmo de uma maior afirmação regional, em
que a Turquia constitui um exemplo a acompanhar, pode levar a um conflito aberto mais alargado, de implicações imprevisíveis, podendo gerar um
cenário, com um diferente grau de possibilidade e gravidade.
Os riscos para a segurança internacional inerentes à violência, tradicionalmente, a guerra e o terrorismo, ampliaram-se para a proliferação das armas
de destruição maciça, para as tendências radicais, para a grande criminalidade internacional organizada e para algo novo que podemos caracterizar como
os desafios ligados aos factores de desequilíbrio do ecosistema e às Alterações
Climáticas, a utilização gravosa da tecnologia, incluindo o nuclear e o aparecimento de “novos vírus”, biológicos, tecnológicos e informáticos, que
afectam decisivamente o Ciberespaço e provocam, como estamos a viver, as
Pandemias.
Torna-se assim claro que existem novos espaços de aplicação para a Estratégia que, para além dos ambientes tradicionais, Terra, Mar e Ar, passaram a
incluir o Espaço Cósmico e o Ciberespaço, colocando a interrogação se, no
âmbito da Teoria Geral da Estratégia, devem ser consideradas, duas novas
Estratégias Gerais, a Espacial e a Ciberespacial, quer pela individualização
que assumem quer pela importância que representam para o normal funcionamento da Sociedade.
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A garantia da utilização continuada e em segurança do Espaço Sideral e do
Ciberespaço, em termos económicos ou militares, tem de ser obtida, não só
para o acesso e utilização segura da informação e dados de natureza multidisciplinar como para evitar que qualquer actor possa perturbar esse objectivo.
Quer para uma quer para outra, a Política já identificou objectivos nacionais a atingir, orientando as estratégias estrutural, genética e operacional para
a sua consecução, sendo pública a intenção dos EUA de voltar à Lua e atingir Marte, tendo como competidores a China, a Rússia e a Índia. A importância da utilização do espaço estende-se também à condução das operações
militares, dependentes da informação proveniente da rede de satélites de
“intelligence”, de comunicações seguras, de previsão meteorológica, de GPS
e do fornecimento de dados operacionais, em tempo real, para o Comando
e Controlo dessas mesmas operações. Em termos genéticos, está convocada
a inovação nos domínios da nanotecnologia e do “mimic”, dos materiais
compósitos, das “fuel cells”, das hiper-velocidades, das potencialidades da
“Information and Communication Technology” (ICT), do “inter-face” cérebro/
computador e a aplicação desse avanços à Estratégia Militar.
Fica a questão de se saber como conciliar este objectivo com a não violação do Tratado de Utilização do Espaço, que proíbe o uso da Lua como
plataforma militar e a colocação de armas de destruição maciça em órbita e,
ainda, a realidade incontornável de que, quando um actor cria mais um instrumento passível de utilização pela estratégia militar, a sua finalidade última
será sempre o seu emprego, se daí for reconhecida vantagem.
Quanto ao Ciberespaço, a Política também já reconheceu e identificou a
Informação como o mais valioso recurso estratégico, com a característica de
ser não finito, pelo contrário quanto mais se usa mais se amplia e constitui,
igualmente, factor impulsionador do conhecimento e da inovação e a sua
utilização passou a ser também instrumento de acção estratégica directa, com
as novas Tecnologias de Informação Global a ampliarem o seu impacto para
essa dimensão.
Também aqui estão apontados objectivos às estratégias genética, estrutural
e operacional, que decorrem de não se poder ignorar os desafios da Revolução Digital, da associação da Informação Global à Inteligência Artificial (IA)
e às potencialidades das Redes 5G que, segundo os especialistas, poderá, no
futuro próximo, atingir um volume diário de tratamento de dados da ordem
dos 4 Terabytes e da computação quântica, que ampliará ainda estas capacidades, para a robotização, para a biotecnologia, para os veículos autónomos,
para a medicina de “alta performance”, para a educação e treino e, necessariamente, para as indústrias de defesa.
Neste último domínio, os investimentos e empenho estão direccionados, para a Investigação e Desenvolvimento da IA, no âmbito civil e militar,
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fazendo convergir nesses projectos, para além da capacidade de tratar cada
vez mais dados e com maior velocidade, o “Big Data”, o “Deep Learning”, o
“Machine Learning” e as tecnologias NBCI, a Nanotecnologia, a Biotecnologia,
a Informática e as ciências Cognitivas e Comportamentais.
Neste último domínio decorrem projectos, que têm como objectivo ganhar
a capacidade para se anteciparem comportamentos, conhecendo a História,
decisões anteriores, cenários de actuação passados, implicações de múltiplos
procedimentos anteriores e, a partir daí, apontar modalidades de acção, decisões e actuações preventivas, que contrariem ou neutralizem esses comportamentos.
A realidade actual da utilização das novas tecnologias de informação pela
Sociedade e nas circunstâncias decorrentes da Pandemia com que nos confrontamos, evidencia um novo patamar civilizacional, em que as tecnologias
de informação global e as redes sociais aproximam as comunidades, ultrapassam a diversidade cultural, mudam a forma de comunicar e de nos relacionarmos, compactam tempo e espaço e estão a transformar profundamente
as nossas sociedades.
Igualmente, a IA está presente em todos os domínios da nossa vida, sendo permanente o anúncio de “novas aplicações”, destinadas a fins múltiplos,
seja o processo de decisão, a detecção precoce de determinadas doenças, a
ajuda no diagnóstico clínico, a optimização do consumo de energia ou a
adaptação do ensino às necessidades e capacidades individuais de cada aluno, entre muitas outras áreas.
A IA pretende afirmar-se como um factor de progresso, materializa já uma
ruptura estratégica com os modos e procedimentos como lidávamos e tratávamos a informação e constitui hoje um cenário de competição estratégica,
uma corrida por uma superioridade tecnológica, económica e também militar.
Em 2018, Putin, parafraseando Mackinder, afirmava, relativamente aos desenvolvimentos respeitantes à IA que, “quem se constituir líder nesta esfera do
conhecimento, governará o mundo”.
Embora a referência à realidade virtual, a “virtual reality” (VR), tenha
décadas, as circunstâncias mundiais do confinamento, motivado pela presente Pandemia, aceleraram o seu desenvolvimento e utilização, numa dimensão a partir da qual, mesmo com o regresso à normalidade possível, não
haverá retorno ou diminuição; pelo contrário, a realidade aumentada, a
partir do “computer generated realities world” invadiu os campos do negócio, da saúde, do treino e do ensino e, também, do lazer. A “augmented
reality” (AR) faz a interacção de objectos virtuais com o mundo real, por
vezes, também designada por “mix reality” (XM), e admite-se que possa
gerar em termos económicos, em 2030, cerca de 1,5 Triliões de Dólares em
tecnologias de valor acrescentado, nas áreas da saúde, da engenharia, do

1047

Revista Militar

1048

“product developement”, da logística, do comércio, do lazer e das indústrias
de defesa.
A disseminação do acesso a estas possibilidades faz-se através do desenvolvimento da tecnologia instalada nos “smart phones” (hardware) e do
“software” gerado pela indústria dos vídeo jogos, pelas novas potencialidades das Redes 5G e pelas capacidades ampliadas de armazenamento em
“Clouds” dedicadas. Se tivermos presente que as redes 1, 2, 3 e 4 G, do
passado e da actualidade, nos tornaram acessível a comunicação por fonia,
depois, a transmissão de texto e dados, posteriormente, a imagem e, hoje,
a internet e as redes sociais, o passo seguinte é o acesso total à Internet of
Things (IOT), à robotização, à utilização da IA e a cada vez mais Informação.
Na China, aponta-se já para a evolução de redes futuras 6G, que darão
corpo a um alargado ”virtual social space”, onde será possível trabalhar,
comprar, programar o lazer e ampliar ainda mais a comunicação e o acesso
à informação.
Em termos militares, o exército americano utiliza já, de forma rotineira,
ambientes virtuais para o treino de forças especiais e dos sistemas de armas,
para operações em teatros de grande exigência, assim como lança mão da
IA no planeamento, na gestão da actividade operacional, no management,
na logística e na aquisição de objectivos.
A IA e o “Machine Learning” estão a ser intensamente utilizadas no treino
dos veículos autónomos e na robotização, numa perspectiva de que estes têm
de ser capazes de lidar com o inesperado, seja uma emergência no tráfego,
no caso dos carros autónomos, um acidente ou uma criança a correr atrás de
uma bola, nos robots, distinguir um inimigo armado de um mero caçador ou
um militar amigo armado, perdido no campo de batalha e, ainda, relativamente à “Urban Aero Mobility” (UAM), a mobilidade aérea urbana, em que
a IA programa e escolhe as melhores rotas, para os meios aéreos envolvidos,
incluindo o evitar de obstáculos, fixos ou móveis inopinados.
Também com a realidade aumentada é possível criar, a partir de uma
infra-estrutura física, uma réplica virtual, (digital twin) e fazê-la interagir com
a realidade da operação física, com a IA a induzir comportamentos, introduzir alterações estruturais e a avaliar resultados e o verdadeiro impacto de
planeamentos de longo prazo, na referida infra-estrutura.
Ainda relativamente à IA, são indiscutíveis os avanços conseguidos no
domínio do tratamento da imagem, “facial and image recognition”, “voice and
language” com efeitos na tradução em tempo real, seja linguagem coloquial
ou técnica, diagnóstico do cancro, oftalmologia e outras doenças e tratamento clínico, orientado por objectivos e apoiado em milhões de dados dispersos
e, com foi já referido, o “machine learning”, com potenciais efeitos multiplicadores na robotização.
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Em face do exposto, temos a percepção de que a fronteira entre o real e
o virtual, ou mesmo aquilo que designávamos por ficção científica, é cada
vez mais ténue e difícil de materializar. Para a Estratégia Militar coloca-se um
duplo desafio, o que decorre de um novo ambiente operacional, em que se
eliminou a escuridão, neutralizou a camuflagem tradicional e se consegue ver
o interior dos oceanos e das infra-estruturas mas, também, constatar que a
mesma tecnologia permite que nesse ambiente operacional, coexista o real
com o virtual, que seja possível gerar hologramas tridimensionais sónicos e
a introdução de novos “jammers”, de sensores e de satélites que são determinantes para a obtenção e fiabilidade de dados necessários ao Comando e
Controlo.
Também as novas capacidades de gestão da informação e de escrutínio,
civil e militar, dos teatros de operações eliminaram o seu confinamento físico
e materializaram uma maior conexão e compressão entre os níveis de decisão
– estratégico, operacional e táctico – pelas implicações, em tempo real, daquilo que acontece num, poderem ter na decisão e na actuação em qualquer
um dos outros.
Paralelamente, o volume de informação acessível, a actuação das redes
sociais, o tratamento e eventuais alterações, que hoje é possível introduzir na
divulgação de imagem, associada ao discurso para a sustentar e a criação do
algoritmo, transformam tudo isso num potencial instrumento de manipulação
de consciências e opções de escolha, descontextualizando factos do ambiente em que se inserem e obrigando ao recurso de meios de validação, para
que possam ser considerados como elementos fiáveis para a tomada da decisão.
A Estratégia Militar que se dedica à I/D destas matérias, prospectiva um
campo de batalha, onde as operações militares decorrerão de forma continuada vinte e quatro horas por dia, sob quaisquer condições de tempo, sem
descanso, em que o combatente, assistido física e biologicamente por equipamento individual, amplia temporalmente a sua capacidade de combate e
onde a IA permitirá que robots lutem ao lados dos humanos, ou possam
mesmo fazê-lo de forma autónoma, dispensando-os.
Em termos estratégicos, a corrida pela superioridade tecnológica substitui
hoje a corrida armamentista, embora com os mesmos efeitos perversos sobre
o controlo de armamentos, porque foge aos mecanismos tradicionais de verificação e pode funcionar como um factor decisivo na quebra do equilíbrio e
da estabilidade estratégica entre actores, em que a tensão é latente.
Tenho vindo a enumerar um conjunto de desafios, que considerei deverem
ser tidos em conta, no desenvolvimento da acção estratégica; contudo, podemos dizer que essa análise é segmentada por uma avaliação sectorial, das
implicações dos avanços da tecnologia e pelos estímulos que provocam na
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evolução e modernidade das sociedades, na política, nas relações internacionais, mas também nos seus comportamentos individuais e, por extensão, nas
entidades, organizações e na conjuntura estratégica internacional. Essa análise deve ser mais ampla e considerar também, em termos teóricos e conceptuais, as implicações para a Teoria Geral da Estratégia, que deve acompanhar
o processo de desenvolvimento da Humanidade, da Tecnologia e da nossa
realidade planetária.
Devemos então reflectir sobre o pensamento estratégico que nos moldou
até à actualidade, ter a humildade e racionalidade de ter presente que a História não começou hoje connosco e ser capaz de voltar a ponderar, sobre
aquilo que podíamos designar por Clássicos e sobre os fundamentos do
pensamento estratégico, que foi capaz de acompanhar a marcha dos tempos.
Em momentos distintos, dois pensadores deram uma contribuição importante para a compreensão, desenvolvimento e aplicação da acção estratégica:
Clausewitz que afirma que ”a guerra é a continuação da política por outros
meios” e Lidell Hart, que tinha a visão de que “o objectivo da guerra é obter
uma melhor paz”, o pensamento de ambos dominou a concepção da Estratégia desde Napoleão a Hiroshima, muito centrada na estratégia militar, no
conflito decisivo e na vitória inequívoca.
O facto nuclear ampliou esta visão, para que a estratégia militar não fosse a única componente da estratégia total, conceito desenvolvido por Beaufre
e por Pierre Gallois, que se dedicaram também à avaliação da importância
das armas nucleares.
O desenvolvimento de uma estratégia de emprego das armas nucleares
foi conduzido por Castex e por Gallois, este último empenhado na construção
da “Force de Frappe” francesa, a par de uma reflexão inicial sobre a dissuasão; a estratégia indirecta e a estratégia atómica fazem parte do pensamento
de Beaufre e, na URRS, Socolovsky e OgarKov reflectem sobre o controlo do
Partido (político) das armas nucleares, sobre a necessidade de se atingir o
“centro de gravidade” do oponente e a importância de se dispor de uma
“capacidade de intimidação realista”; Lucien Poirier relaciona a questão nuclear
com o conceito e controlo da Crise.
Nos EUA, Kissinger é determinante para a definição da política de defesa
americana e para o desenvolvimento da sua estratégia nuclear e, também,
para a evolução estratégica da OTAN. Em plena guerra fria, Raymond Aron
caracteriza a conjuntura estratégica como uma situação de “guerra improvável
e de paz impossível”. Na actualidade, políticos, militares, embaixadores e
empresários continuam a encontrar utilidade e motivação, na modernidade
do pensamento de Sun Tzu.
Todos eles reconhecem a importância do controlo político da Estratégia,
que é interdependente das diversas componentes gerais e que a coacção
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deixou de ser apenas militar, para ser também política e económica, através
da aplicação de sanções de diversa natureza, psicológica e, dentro das organizações, algo a que se pode designar por sistémica, à pressão exercida no
sentido da obtenção de Consensos.
Igualmente consideram que a Estratégia está presente sempre que existe
um choque de interesses, entre entidades racionais, que admitem o uso da
coação para atingir os seus objectivos políticos, tendo presente que a Tecnologia constitui um factor adicional da Força.
Nesse confronto continua a ser necessário quantificar, de forma tão rigorosa quanto possível, de forma científica e objectiva, o potencial estratégico
de cada um dos actores para os comparar e definir modalidades de acção
estratégica, a par da avaliação subjectiva de cada um desses factores, das
oportunidades para a acção, da qualidade da decisão e da forma de condução
do processo, apelando à capacidade humana e à sua intuição e iniciativa,
para lidar com o inesperado.
É por isso que caracterizamos a Estratégia como uma Ciência e uma Arte,
e cuja definição e aplicação deve responder às três Provas – ser Exequível,
ser Adequada e ser Aceitável, a que poderíamos acrescentar ser também
clara na formulação, quanto aos fins, meios e objectivos a atingir.
Estamos assim, na actualidade, perante o desafio que os avanços tecnológicos, no domínio da Informação e da IA colocam em termos conceptuais, à
Teoria Geral da Estratégia. Se aceitarmos que a Ciência e a Tecnologia possam
evoluir e progredir sem consciência e sem valores, a par do afastamento do
Controlo Humano na definição e condução da Estratégia, se perdermos o controlo sobre a IA, se aceitarmos que o Processo de Decisão seja transferido para
uma matriz de algoritmos, desaparecem os factores que Clausewitz e os seus
seguidores consideraram inerentes à guerra e à sua contenção – a Incerteza e
o Medo – fundamentos da Dissuasão, cabendo ainda a questão de se saber
onde fica e qual é o factor inibidor da maior violência e letalidade conflitual.
Como garantir nessa circunstância o Direito da/e na Guerra, a Ética, a
Proporcionalidade, a Solidariedade e a Compaixão que sempre estiveram
presentes nos Combatentes? Quando deixarmos que o algoritmo decida sem
o controlo humano, estamos a alienar Poder e a transferi-lo para algo, ético,
social e juridicamente inimputável.
Merecem reflexão as palavras de Brad Smith, presidente da Microsoft: “os
algoritmos inteligentes têm de coexistir num mundo de humanos e, em teoria,
geridos por eles; em vez de se perguntar o que é que a IA pode fazer, os
humanos têm de se interrogar e pensar, naquilo que a mesma deve fazer”.
Para responder a estas preocupações, parece assim ser necessário acordar
um conjunto de Princípios, que garantam que o desenvolvimento e aplicação
destas tecnologias e, em particular a IA, sejam feitos assegurando que sejam
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“benéficas em termos sociais”, que evite “criar ou reforçar as desconfianças
relativamente aos seus propósitos”, que sejam construídas e testadas, por
forma a “garantir a segurança da sua utilização”, que “respeitem o Direito
Internacional e os Direitos Humanos”, que funcionem sob “controlo humano”
e que os detentores e utilizadores dessas capacidades “possam ser responsabilizados pelas consequências dessa utilização”.
Vou terminar colocando a questão, relativamente ao posicionamento nacional sobre o que até agora tem vindo a ser referido. Temos dado atenção
a estes desafios e, em termos nacionais, tem o Estado organizado uma capacidade de resposta, que nos tranquilize e motive? Sendo benevolente, diria
que podíamos ter feito melhor.
Sobre as Tecnologias de Informação Global (TIG) e impacto da utilização
da IA, o debate público nacional sobre esta matéria é escasso, pouco transparente, parece resumir-se à opção das redes 5G, entre a tecnologia chinesa
ou europeia/americana, numa óptica político/económica, em que parece não
haver preocupações relativamente ao interesse nacional e que este está conformado com as orientações de Bruxelas.
Quanto à Estratégia Total do Estado, o documento fundamental para a sua
estruturação e condução é o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN);
trata-se de um documento, desde o seu início pós 25 de Abril 1974, que tem
origem no MDN, é objecto de debate no Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN), a Assembleia da República discute as Grandes Opções e o
Governo aprova. Este documento é a referência para o Conselho Estratégico
Militar (CEM), mas nunca deu origem a qualquer documento, ou mesmo uma
simples Directiva, por parte dos outros Ministérios.
O Governo que aprovou, em 2013, o actual CEDN, proposto pelo MDN
da altura, esqueceu que a Política de Defesa Nacional tem uma componente civil e outra militar e extinguiu o Conselho Nacional Planeamento Civil
de Emergência (CNPCE), onde se fazia a coordenação e integração dessas
duas componentes. Relativamente ao anterior, que datava de 2003, ignorou
o que se havia definido e aprovado, como nível de ambição nacional, para
a componente militar da defesa nacional e para os níveis de forças a manter, e utilizou o CEDN que fez aprovar, como um documento instrumental
para a concretização das reduções que pretendia levar a cabo nas Forças
Armadas e em todo o processo de reequipamento e renovação de infra-estruturas.
Para além disso, foram introduzidas alterações estruturais na organização,
na definição dos efectivos e atribuição dos recursos financeiros que, passados
sete anos, culminaram no resultado que está à vista; cabe inclusive a interrogação, se não estará já em risco o cumprimento das missões Constitucionais
de Soberania?
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Existem notícias de que, se prepara, a nível do MDN, uma nova revisão
do CEDN. Esperemos que, contrariamente ao actual, não seja orientada por
uma visão instrumental, marcada por uma opção departamental, para validar
um “modelo” consentâneo com a realidade conjuntural, da Defesa Nacional
em geral e das Forças Armadas em particular.
Para um país como Portugal, com uma dimensão estratégica média, torna-se indispensável que se optimizem os recursos nacionais, que se seja capaz
de prospectivar a mudança e saber defender o interesse nacional e os recursos estratégicos, que materializam um poder funcional, com significado no
contexto internacional.
Em termos nacionais, o nosso potencial estratégico caracteriza-se por recursos materiais escassos, com uma fraca capacidade de coacção, que tem
de ser compensada e potenciada pela nossa acção estratégica política e diplomática, valores e qualidade dos seus recursos humanos, capaz de acrescentar valor à inovação, no sentido de valorizar e ampliar a nossa influência
e promover a atracção de outros actores da cena internacional, através da
cooperação e de uma política de Alianças, que diminua as nossas vulnerabilidades e diversifique as nossas dependências.
Temos uma classe política, com honrosas excepções, infelizmente poucas,
com uma fraca cultura estratégica, sem sensibilidade para os desafios da
conjuntura e para com a defesa nacional, pouco interessada em se aperceber
das tendências da mudança, demasiado “party oriented”, fixada em horizontes temporais que não ultrapassam a Legislatura, promíscua e mais desperta
relativamente a outros interesses, que não o sentido de estado e o serviço
público.
Não é grave não se conhecerem temas, mais específicos, como os que
estivemos a tratar; o que é censurável e lamentável é a atitude de não se
querer saber, nem ouvir e marginalizar quem poderia obviar essas lacunas.
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A Luta Antituberculosa no Mundo e nas
Forças Armadas Portuguesas

Major-general Esmeraldo Alfarroba*

Preâmbulo
Nesta pandemia COVID-19 que, em Portugal, se vive desde o pretérito
mês de Março, revisitamos o legado histórico da Luta Antituberculosa, em
especial nas Forças Armadas Portuguesas, a partir da vasta bibliografia existente sobre o tema bem como da experiência vivida com os doentes, nos
serviços e enfermarias. Pretendemos assim dedicar, relevar e agradecer, homenageando o trabalho de todos os que, das formas mais distintas às mais
discretas, se envolveram nesta luta de sempre contra a doença e o sofrimento humano, neste caso perante um flagelo de elevada contagiosidade, a Tuberculose.
O nosso objectivo é refletir sobre o passado e reter as lições aprendidas,
retirando ensinamentos para o futuro no que respeita a duas linhas de acção:
–
Realçar a dedicação e valor de gerações de médicos, farmacêuticos,
enfermeiros e outros profissionais de saúde, militares e civis, que nos
antecederam e/ou acompanharam;
– Sublinhar o espírito de solidariedade que se desenvolveu entre os militares, a intensa actividade legislativa assertiva, seguindo em paralelo a
evolução da ciência médica, e a criação de infraestruturas dedicadas,
desde dispensários a sanatórios e hospitais, numa prova de total congregação para um fim comum – o apoio de todos para os que adoecerem e suas famílias.

* Director de Saúde do Exército, de 2010 a 2016. Esteve colocado no HMDIC/HMB, de 1980
a 2002, tendo sido Oficial-Médico, Pneumologista, Chefe do Serviço de Pneumologia, Sub-Director e Director do Hospital.
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Dividiremos este ensaio em duas partes:
– A Humanidade contra a tuberculose e a Luta Antituberculosa nas Forças
Armadas Portuguesas, apresentada nesta edição da Revista Militar;
– Uma Cronologia da Luta Antituberculosa no Mundo e nas Forças Armadas Portuguesas, que será publicada oportunamente, com a bibliografia.

PARTE I
1. A humanidade contra a Tuberculose
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Desde os mais remotos tempos, o Homem, o único reservatório do
Mycobacterium tuberculosis, convive com a tuberculose, supondo-se que o
género Mycobacterium se tenha originado há mais de 150 milhões de anos.
Deste modo, a história da Humanidade sempre decorreu em paralelo a esta
doença, fazendo parte da civilização moderna a saga da luta contra a “tuberculização” e se tal convivência dependesse apenas dos avanços tecnológicos,
seguramente que esta doença, já identificada em múmias egípcias, não constituiria
o importante problema de Saúde Pública Mundial que ainda continua, no terceiro milénio em que vivemos. Em tempos ancestrais, durante muitos séculos,
os tuberculosos, inicialmente
designados por tísicos, foram
abandonados à sua sorte,
atendendo a que nada havia
a fazer contra o que era considerado um desígnio dos
deuses. Na Idade Média, numa
época em que a doença pela
sua mortalidade e características clínicas era apelidada de
“Peste Branca”1, a monarquia
europeia era convicta de ter
recebido de Deus o poder de
curar a doença pelo “toque
real” (figura 1).
Figura 1 – O Toque Real.

1 A designação de “Peste Branca” era devida à mortalidade elevada e ao facto das hemoptises
provocarem anemia, originando palidez. O termo era utilizado em contraponto à Peste Negra,
ou peste bubónica, responsável pela morte de cerca de 50 milhões de pessoas entre 1347 e
1353, que cursava com lesões de pele, manchas gangrenosas negras provocadas por hemorragias
subcutâneas, sendo transmitida pela bactéria Yersinia pestis, propagada pelas pulgas dos ratos.
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A gravura representa uma audiência pública do rei Henrique IV (1553-1610), de França e Navarra, em que o monarca, tido como portador de um
dom divino, conseguia o milagre de “curar” tísicos, paralíticos, histéricos e
cegos. O seu primeiro acto público ao entrar em Paris foi “tocar” 600 tuberculosos. A História viria a dar razão a este facto, pois só o “toque” dum rei
generoso, viabilizando verbas para as reformas médicas e sociais, pode parar
a epidemia da tuberculose.
Na Europa Ocidental, no século XVIII, a tuberculose tornou-se epidémica,
com uma taxa de mortalidade anual de 900 mortes por 100.000 habitantes.
Durante a Revolução Industrial, o agravamento das condições sociais, particularmente problemáticas, tais como ambientes de trabalho extremamente
degradantes, alojamentos mal ventilados e superlotados, falta de saneamento
básico, desnutrição e outros factores de risco, estiveram intimamente associados à doença. No século XIX, a climatoterapia e o recurso a estações climatoterapêuticas eram a única forma de tratamento.
A História da Luta Antituberculosa prosseguiu com avanços e recuos, umas
vezes na área clínica, com René Laënnec (1781-1826), exímio no uso do primeiro estetoscópio, outras incidindo sobre a natureza da doença, com Jean
Villemin (1827-1892), médico militar francês, ou tentando o seu tratamento,
como foi o caso do alemão Hermann Brehmer (1826-1899). Este chamou a
atenção para os cuidados alimentares e medicamentosos e, em 1854, no culminar de uma luta de 30 anos, obteve autorização para abrir o primeiro sanatório, na Silésia, com o “solarium” ou galeria de cura. É de destacar que,
em Portugal, coincidindo com esta data e numa iniciativa pioneira, foi fundado um hospício para tísicos, no Funchal2, mandado construir pela Imperatriz do Brasil, D. Amélia de Beauharnais (1812-1873), segunda mulher de
D. Pedro IV (1798-1834), já falecido também por tuberculose.
A controvérsia da natureza da doença – se era uma praga do diabo ou se
a transmissão era hereditária ou contagiosa – só terminou em 1882, quando
Robert Koch (1843-1910) identificou o bacilo que foi baptizado com o seu
nome. Foi motivo para dar relevo à higienização do ar ambiente e dos utensílios, evitando o contacto com doentes infectados, confirmando-se a importância da pasteurização, não ingerindo leite infectado, em suma, o primado

2 A Ilha da Madeira foi, desde muito cedo, considerada um destino de eleição para o tratamento da Tuberculose devido a ter um “clima ameno e soalheiro com ares salubres e marítimos”.
A Princesa D. Maria Amélia (1831-1853) foi acompanhada medicamente durante a estadia na
Madeira (1852/53), pelo Professor Francisco António Barral (1801-1878), doutorado em Medicina pela Faculdade de Paris, Lente da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, oitavo Presidente da Sociedade de Ciências Médicas e considerado o médico mais afamado da capital. Em
1854, publicou Notícia sobre o clima do Funchal e a sua influência no tratamento da tísica
pulmonar (347 p.), que ofereceu à Academia Real das Ciências de Lisboa, de que era sócio.
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da assepsia. Koch considerou, mesmo, a erradicação da tuberculose “ser uma
questão de tempo”. Porém, tal não aconteceu!
A melhor proposta de tratamento da tuberculose continuava a ser a permanência em estabelecimento fechado, isolando os doentes de forma a diminuir as fontes de contágio, aumentando a eficácia das terapêuticas disponíveis que consistiam em aplicar métodos naturais de climoterapia e helioterapia, dar boas condições alimentares e repouso físico, psíquico e sexual, em
ambiente de ar fresco e despoluído. Outra descoberta crucial foi efectuada,
em 1895, por Wilhelm Röntgen (1845-1923), ao descobrir os raios X, contribuindo de forma indelével para o futuro da Medicina.
Como corolário de todas estas conquistas, iniciou-se a formação de uma
plêiade de médicos que dedicaram todo o esforço e saber ao tratamento da
tuberculose e outras doenças respiratórias, iniciando-se a carreira de tisiologista, semente dos futuros pneumologistas. Estávamos no período romântico
e a marca da doença ficou também nas artes e nas letras. A título de exemplo relembremos “A dama das camélias”, de Alexandre Dumas, a sensibilidade melancólica da música de Chopin, a poesia de António Nobre, de António
Aleixo ou de tantos outros, que sofreram a doença.
Registo esta quadra3, bem elucidativa, do médico pneumologista António
Passos Coelho (1926-2019), que, mesmo doente, completou o Curso de Medicina e dedicou a vida clínica à luta antituberculosa em Portugal e Angola:
“DESESPERO
Estou tão cansado,
De descansar
Deitado,
De peito para o ar
Que penso até
Ser enterrado de pé!”
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Aos doentes sanatorizados restava aguardar que as suas resistências influenciassem a regressão das lesões. A percentagem de êxitos variava entre
14 e 30% dos internados e as melhoras persistentes atingiam valores semelhantes, mas mesmo nestes casos, que os médicos chamavam “cura clínica”,
os doentes entendiam como “cura cínica”, pois sabiam que os esperava uma
elevada probabilidade de reactivação. A mortalidade era elevadíssima – em
Lisboa, uma em cada cinco mortes era devida a tuberculose, correspondendo
a cerca de 15.000 óbitos por ano, em todo o país.

3 RAMALHO DE ALMEIDA António, (2006), O Porto e a Tuberculose. História de 100 anos de
Luta, pág. 59, ed. Fronteira do Caos, Porto.
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Figura 2 – Aparelhos de pneumotórax terapêutico, sendo o da direita portátil
(Museu do Hospital Militar de Belém).

Na primeira metade do século XX, desenvolveu-se a cirurgia, após Carlo
Forlamini (1847-1918) ter proposto, em 1882, o pneumotórax intrapleural.
Era a perspectiva da colapsoterapia, que pretendia obter o repouso das zonas afectadas do pulmão pelo colapso, fechando as cavidades e impedindo
o crescimento do bacilo descrito por Koch. O bacilo adaptou-se sempre da
melhor maneira possível às “armas” que foram apresentadas e a Humanidade também não as soube utilizar da melhor forma ao longo dos anos. Na
Europa e na América, em 1900, verificou-se um pequeno declínio da mortalidade para metade – cerca de 400 mortos por 100.000 habitantes – mas,
logo a seguir, com a Grande Guerra, os índices subiram em flecha. Em
Portugal, estes efeitos também foram registados, como se tivesse acontecido
uma praga.
Em 1918/19 regressaram dos campos da Flandres 5.000 soldados com
tuberculose, muitos dos quais ficaram em péssimas condições económicas,
constituindo um foco difusor da doença. A doença dizimava famílias e, nos
quartéis, comprometia o exercício pleno das actividades, pelas inúmeras baixas. Pela análise do quadro 1, publicado pelos tenente-coronel médico
Armando Macedo e capitão médico Morna Júnior4, constatava-se que, no
início dos anos 30, no Exército Português, a morbilidade correspondia a cerca de 700 por 100.000 e a mortalidade a 65 por 100.000.

4 MACEDO Armando e MORNA JUNIOR J. Freitas, (1936), A Tuberculose Pulmonar no Exército Português. Revista Militar, 2ª Época, Vol. 88, Ano LXXXVIII: 175-188, Lisboa.
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Quadro 1 – Morbilidade e mortalidade, por tuberculose no Exército Português,
por 1.000 homens do efectivo no Governo Militar de Lisboa
e nas 4 regiões militares (1932-1934).

Apesar da descoberta do agente da tuberculose, tardava um tratamento
fácil, eficaz e seguro. Desenvolveram-se, entretanto, outras técnicas como a
toracoscopia e a broncoscopia. Em Portugal, o pioneirismo de Lopo de Carvalho (1890-1970) juntamente com Egas Moniz5 (1874-1955) e colaboradores
permitia que, pela primeira vez no Mundo, fosse possível observar uma angiografia pulmonar, em 1931. A descoberta da Tuberculina6 como meio au-
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5 Médico neurocirurgião e político. Descobriu e desenvolveu a arteriografia ou angiografia
cerebral, em 1927, e inventou a leucotomia pré-frontal. Apoiou a Luta Antituberculosa em
Portugal. Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1949.
6 A Tuberculina foi inicialmente desenvolvida por Robert Koch, em 1896, a partir de caldos
de culturas de bacilos. Clement von Pirquet (1874-1929), pediatra e imunologista austríaco,
verificou, nos primeiros anos do séc. XX, que a aplicação de Tuberculina, após escarificação
da pele, provoca no local uma reacção de endurecimento e rubor, apenas em indivíduos
anteriormente infectados/doentes por Tuberculose, não havendo reacção nos indemnes. Em
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xiliar de diagnóstico, avaliando a existência de imunidade à tuberculose, a
microrradiografia de tórax7, útil para rastreio de massas, por ser uma forma
mais económica, permitindo o despiste da doença e o BCG8, com a indicação
para a prevenção, eram já as bases dum triângulo para que se organizasse a
Luta Antituberculosa.
Mas a principal revolução, que marcaria as décadas seguintes, foi a descoberta da estreptomicina (STM), em 1943, por Selman Waksmann (1888-1973).
Dava-se início à era da quimioterapia, era promissora pois, na área da investigação farmacológica, seguiu-se a descoberta de outros antibacilares. Na
clínica, os ensaios terapêuticos em doentes com tuberculose eram pioneiros
pela qualidade e rigor científico, efectuando-se estudos multicêntricos, cegos
e com grupos de controlo. A actividade terapêutica da estreptomicina é comprovada em 1948, mas demonstrou-se também a sua toxicidade e a indução
de resistências.
Sucessivamente, vão sendo descobertos outros antibacilares, que são caracterizados, em pormenor, quanto à farmacologia, absorção, metabolismo,
toxicidade e efeitos secundários. A investigação desenvolveu-se, permitindo
conhecer as características do Mycobacterium tuberculosis, das populações
bacilares existentes nas lesões, da acção dos medicamentos, bem como da
farmacologia de cada um deles. Em 1956, foi apresentado um estudo realizado em Madrasta (quadro 2), na Índia, comparativo entre o tratamento de
doentes sanatorizados e em ambulatório, não se tendo verificado necessária
a sanatorização, para obter uma elevada percentagem de curas.
Número de
doentes

Local de
tratamento

Esquemas
terapêuticos

Bons resultados
(após 1 ano)

Recaídas
(aos 5 anos)

93

Domicílio

INH + PAS

92%

7%

97

Sanatório

INH + PAS

86%

10%

Quadro 2 – Estudo de Madrasta, comparando tratamento domiciliário com senatorial
(INH-Isoniazida, PAS-Ácido para-aminossalicílico).

1908, o médico francês Charles Mantoux (1877-1947), apresentou o mesmo resultado pela
administração da Tuberculina ou PPD (purified protein derivative), por via intradérmica,
generalizando-se a designação de “Prova de Mantoux”.
7 Inventada em 1936, por Manuel Dias de Abreu (1892-1962), médico radiologista brasileiro,
também designada por abreugrafia, em sua homenagem.
8 Vacina desenvolvida a partir de formas atenuadas de Mycobacterium bovis, depois de 1906,
pelos médico naval Albert Calmette (1863-1933) e médico veterinário Camille Guérin (1872-1961), criando o bacilo Calmette-Guérin (BCG), utilizado clinicamente a partir de 1921.
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Estudos comparativos entre várias associações terapêuticas detectaram, no
final dos anos 70, a vantagem da associação da Isoniazida (INH) com a Rifampicina (RMP), conhecimento que permitiu apontar algumas regras fundamentais do tratamento: bastar uma toma diária, ser obrigatoriamente longo,
ser necessário associar vários fármacos para evitar insucessos terapêuticos e
recaídas, resultantes da criação de resistências, e o regime terapêutico dever
conter isoniazida, rifampicina e pirazinamida (PZA), para esterilizar no menor
tempo possível.
Para evitar a infecção e combater a doença há que interromper o ciclo de
transmissão que a perpetua, actuando nos três lados do triângulo: prevenção
da tuberculose, através da vacinação BCG e quimioprofilaxia, detecção epidemiológica dos infectados e doentes pelo rastreio, quer passivo quer activo,
e tratamento dos doentes com a quimioterapia antibacilar. Estes meios devem
integrar o que se designa por um Programa de Luta Antituberculosa.
Terminava a era da sanatorização e da colapsoterapia, dando lugar à Quimioterapia (quadro 3), com realce para os tipos de tratamento disponíveis e
as datas da descoberta dos antibacilares. A mortalidade reduziu bastante e as
percentagens de curas podiam atingir entre 90 a 100%.
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Quadro 3 – Evolução do tratamento da tuberculose.

No entanto, a nível mundial, a situação continuou adversa, provocada pela
pobreza, pela exclusão social e pelo subdesenvolvimento de muitos países.
Isto foi particularmente notório nos Estados Unidos da América, que prevendo a erradicação da tuberculose em 2010, viu, a partir de 1985, a inversão
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da curva de incidência de novos casos, imputando-a à infecção pelo Vírus
da Imunodeficiência Humana (VIH). O binómio tuberculose e síndrome de
imunodeficiência adquirida (SIDA) passou a ser um dos principais problemas
de Saúde Pública, marcando o final do Século XX e motivando Jean Chrétien
a chamar-lhe “a parelha diabólica”.
Os países mais ricos têm dificuldades que não se confinam ao impacto da
infecção pelo VIH, a saber: as bolsas de pobreza devidas ao alcoolismo, à
toxicodependência, aos emigrantes oriundos de países com forte prevalência
de tuberculose, aos presos ou aos sem abrigo. Por outro lado, a notória falta
de investimento em infraestruturas, em programas de detecção e de vigilância
e na investigação de novas armas diagnósticas e terapêuticas, não era promissora para o futuro da luta antituberculosa… Em 1990, o BCG tinha 80 anos, o
último fármaco sintetizado, de 1ª linha, era a Rifampicina, havia 35 anos, e a
introdução de um novo medicamento custava mais de 200 milhões de dólares.
Quando um produto farmacêutico se destina aos países pobres e subdesenvolvidos pergunta-se que empresa quer investir e quem vai pagar a factura. Por isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou, em 1993, uma
Emergência Global para a tuberculose. Na viragem do milénio, começaram a
notar-se os frutos: em 1998, foi identificada a sequência completa do genoma
do Mycobacterium tuberculosis e, na falta de investigação, então, em curso
para a descoberta de novas moléculas terapêuticas, foi avaliada a actividade
antibacilar de diversos antibióticos já conhecidos, a terapêutica cirúrgica foi
revisitada e houve investimento na investigação básica e aplicada para obter
novos princípios activos de tratamento, nomeadamente de base imunológica,
sendo outra linha de pesquisa a procura de vacinas mais eficazes e sem risco. Eram estas as perspectivas para o futuro da terapêutica, que podiam
contribuir para parar a tuberculose, a nível mundial.
Relativamente a antibacilares, surgiram estudos sobre a actividade de diversos compostos, tais com: Fluoroquinolonas9, Macrólidos, derivados da
Rifampicina, como a Ansamicina, Beta-Lactâmicos, Clofazimina, Cloropromazina, até da Talidomida (de tão má memória), Amicacina e Vitamina D, entre
outros. O interesse da Imunoterapia foi renovado atendendo às dificuldades
sentidas com a tuberculose multirresistente e aos doentes imunocomprometidos. Outra área que se tem desenvolvido é a Genética, conduzindo ao
conhecimento do genoma do bacilo de Koch, constituído por 4.411.529 de
pares de bases, contendo cerca de 4.000 genes.

9 GONÇALVES J. Rosal, COSTA Humberto, GONÇALVES J. Ramos e ALFARROBA Esmeraldo,
(1991), A importância das Quinolonas no tratamento da Tuberculose Pulmonar, VII Congresso de Patologia Respiratória da Sociedade Portuguesa de Patologia Respiratória, 7 a 9 de
Novembro, Estoril.
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A sequência completa do ácido desoxirribonucleico (DNA) bacilar permitirá compreender a patogenia da tuberculose a nível molecular, nomeadamente os mecanismos da resistência, havendo a possibilidade de ser a base para
inovar métodos de diagnóstico e para a criação de novas vacinas e medicamentos. Relativamente à investigação para novas vacinas, esta justifica-se, pois
é sabido, actualmente, que a protecção pelo BCG varia nos diversos estudos
entre 0 e 8%, mas seguramente que evita as formas graves de tuberculose na
infância – meningite e miliar (disseminada).
A comparação do genoma do Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium
bovis BCG tem levado à identificação de regiões genómicas específicas. Os
estudos de identificação dos antigénios e epítopos do Mycobacterium tuberculosis levaram à caracterização de alguns deles, promissores de novas vacinas
como, por exemplo, as proteínas de choque térmico (heat shock proteins – Hsps).
Estão em curso diversos estudos laboratoriais que poderão levar à descoberta
de uma vacina preventiva, mais eficaz e sem riscos e de uma vacina terapêutica, que possa ser usada como adjuvante do tratamento da doença ou da infecção. Mas as soluções do passado dizem-nos que a resolução para o problema mundial da tuberculose não passa apenas por novas armas terapêuticas,
mais potentes e mais eficazes. Torna-se fundamental integrar esforços num
Programa de Luta Antituberculosa bem estruturado, com compromisso sincero
dos responsáveis e dotado de meios humanos e financeiros adequados. Deve
atender-se a cinco pontos fundamentais: programa nacional com compromisso
político, rede laboratorial a nível nacional, medicação disponível, toma totalmente controlada (Toma Observada Directamente – TOD) e avaliação permanente do programa.
Apesar de todos estes conhecimentos, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS)10, a Tuberculose, na sua forma latente, afecta um quarto da
população mundial, calculando-se que, em cada segundo, se infecta uma
pessoa em qualquer parte do globo.
Destes, cerca de 5 a 10% desenvolvem doença activa, estimando a OMS,
no seu último Relatório, corresponderem, em 2019, a 10 milhões de pessoas,
sobretudo do Oeste do Pacífico, Sudoeste da Ásia, Índia, China e África,
constatando-se que dois terços do total global foram da responsabilidade de
oito países: Índia (26%), Indonésia (8,5%), China (8,4%), Filipinas (6%), Paquistão (5,7%), Nigéria (4,4%), Bangladesh (3,6%) e África do Sul (3,6%).
A mortalidade, a nível mundial, é elevada, sendo uma das dez principais
causas de morte nos seres humanos: na verdade, a mais letal provocada por
um único agente infeccioso. Os valores de 2019 correspondem aproximadamente a 1,2 milhões de mortes entre HIV-negativos e 208.000 entre HIV-

10 World Health Organization, (2020), Global Tuberculosis Report 2020, site da WHO.
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-positivos. No último minuto que
passou, calcula-se que, no Mundo,
terão morrido 3 a 4 doentes por
Tuberculose.
Em Portugal registou-se uma
redução de cerca de 40% da taxa
de incidência11 nos últimos dez anos,
sendo actualmente estimada em 20
casos por 100.000 habitantes, o que,
mesmo assim, é uma das mais elevadas da Europa. Concentra-se
predominantemente nos distritos de
Figura 3 – General Ramalho Eanes
Lisboa e Porto, sendo aí diagnosti- condecorando o Professor Freitas e Costa
cados 57% do total. Em indivíduos no Dia do Hospital Militar de Belém, em 2001.
naturais de outros países a taxa de
incidência é cerca de cinco vezes superior à da população em geral e nos
reclusos é 20 vezes superior.
A coinfecção pelo HIV está presente em 11% do total e a multirresistência
ocorre em 1% dos casos de tuberculose.
Não esqueçamos o que nos ensinou o Professor Manuel Freitas e Costa
(1928-2011), ao comentar sobre a Luta Contra a Tuberculose em Portugal:
“Não creio que a existência de um novo Programa, por mais perfeito que seja,
resolva tudo por si só. É necessário que as estruturas funcionem eficazmente com
equipas harmoniosas, dedicadas e interessadas. Todo o passado é a demonstração dessa necessidade. Não são leis ou despachos que decidem a eficácia, são
os homens, e estes nem sempre estão à altura das suas responsabilidades”.

2. A
 Luta Antituberculosa nas Forças Armadas
Portuguesas
Portugal foi um dos países da Europa que manteve taxas de tuberculose
mais elevadas. Por outro lado, sendo, estatisticamente, o grupo etário dos 15
aos 34 anos um dos mais afectados, foi constante uma casuística elevada nas
Forças Armadas Portuguesas devido à incorporação de jovens em idade militar. Atendendo a esta situação, os Serviços de Saúde Militares sempre acompanharam a evolução científica do tratamento da tuberculose, sendo, mesmo,
pioneiros em certas acções, como, por exemplo:

11 A incidência é o número de novos casos identificados num dado período de tempo e numa
população especificada.
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– 1 896: criação de uma enfermaria para isolamento de tísicos no Hospital
da Marinha;
– 1949: início da obrigatoriedade da vacinação com o BCG aos recrutas
da Armada12, antecedendo o Plano Nacional de Vacinação, de 1965;
– 1950 a 1961: a Assistência aos Tuberculosos do Exército (ATE), para
além das Unidades de Radiorrastreio e Dispensários, incluía o Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas (HMDIC)13;
– 1960 a 1977: com a mesma finalidade, funcionou o Sanatório Militar na
Serra do Caramulo para receber doentes transferidos do HMDIC;
1962: despacho do Ministro da Defesa Nacional, de 15 de Outubro,
–
obrigando os militares a descontarem para a Assistência aos Tuberculosos das Forças Armadas (ATFA), então, integrada nos Serviços Sociais
das Forças Armadas (SSFA);
– 1973: inauguração de um bloco hospitalar, no HMDIC, construído com
os fundos da ATFA, provenientes dos descontos dos militares;
– 1973: instalação, no HMDIC, de um moderno Laboratório de Fisiopatologia Respiratória, equipado para estudos cardio-respiratórios em repouso e no esforço físico, distinguindo-se pela aquisição do primeiro pletismógrafo instalado em Portugal14.
Após o 25 de Abril de 1974, apesar da diminuição das incorporações e da
redução do tempo de Serviço Militar Obrigatório, o número de novos casos de
tuberculose continuou elevado nas Forças Armadas Portuguesas, sendo uma
das principais causas de internamento nas enfermarias de pneumologia, ainda
designadas por tisiologia. A ATFA foi extinta, em 1994, sendo os meios de
rastreio de que dispunha e o notável arquivo transferidos para o Hospital Militar de Belém, sendo constituído o Centro Militar de Medicina Preventiva (CMMP).
O esforço da Luta Antituberculosa nas Forças Armadas, no final do Século XX, baseava-se na eficácia dos meios representados no quadro 3:
– No âmbito da Medicina Preventiva, os rastreios tuberculínicos e microrradiográficos eram realizados pela ATFA e, desde 1994, pelo CMMP;
– Na área assistencial, ao nível hospitalar, contemplava-se desde a observação dos casos suspeitos, o tratamento e seguimento dos doentes
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12 RIBEIRO Raul, (1949), Tuberculose e vacinação pelo BCG, Revista Militar, 2ª Época, II Século, Volume 1, 88: 131-140, Lisboa.
13 MACEDO Armando e MORNA JUNIOR J. Freitas, (1933), A Tuberculose Pulmonar no Exército Português. Revista Militar, 2ª Época, Vol. 85, Ano LXXXV: 345-369, Lisboa. Era um desiderato antigo dos médicos militares empenhados na Luta Antituberculosa – ter um Hospital
Sanatório do Exército.
14 FREITAS E COSTA Manuel, (2010), “Alguns aspectos da história da Pneumologia”, in Atlas de
Pneumologia, SEGORBE LUÍS António e SOTTO-MAYOR Renato, 2010, ed. Permanyer Portugal
e GlaxoSmithKline, Vol. 3: 1851-3, Lisboa. ALFARROBA Esmeraldo, (2019), No dealbar da
Pletismografia em Portugal, Revista Militar, II século, 71º Volume, nº 10, n.º 2613, Outubro.
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identificados até à desejável cura clínica, efectuando-se, no final, a avaliação das sequelas e a atribuição de desvalorização em Junta Médica;
– As Juntas Médicas eram três: Armada, Exército e Força Aérea, presididas
por um oficial médico (coronel/capitão-de-mar-e-guerra), representando
cada um deles o seu Ramo e dando o nome à Junta, mais dois vogais
em cada uma, complementando os outros dois Ramos em falta; em sede
destas Juntas Médicas da ATFA, a primeira decisão era para o militar
ser, ou não, considerado “auxiliado”, as seguintes de acompanhamento
e a última para atribuição da mais justa desvalorização15.

Quadro 3 – Os pilares da Luta Antituberculosa nas
Forças Armadas Portuguesas no final do Século XX16.

15 LUCAS Galvão, ALMEIDA Bugalho e NOGUEIRA Tereza, (1974), Interesse diagnóstico
da ergometria em Fisiopatologia Respiratória, Revista Portuguesa de Medicina Militar, Vol 22,
n.º 2, Lisboa. LUCAS Galvão, CORREIA Viegas, ALMEIDA Bugalho, GONÇALVES Ramos e
ALFARROBA Esmeraldo, (1982), Aspectos das repercussões funcionais em Tuberculosos das
Forças Armadas, Revista Portuguesa de Medicina Militar, 30 (2): 76-94, Lisboa. ALFARROBA
Esmeraldo, (2001), “Medicina do exercício, resposta respiratória – A experiência do Laboratório de Fisiopatologia Respiratória do Hospital Militar de Belém”, in Arquivos Médico-Científicos: 69-90, ed. Hospital Militar de Belém, Lisboa.
16 ALFARROBA Esmeraldo, (1998). Luta Antituberculose nas Forças Armadas. Jornal do Exército, Ano XXXXIX, Nº 462-463: 39-42.
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A partir dos anos 1980, optimizaram-se e desenvolveram-se os meios laboratoriais para a detecção e cultura das micobactérias, resultando no aumento da taxa de comprovação bacteriológica, com melhoria do apoio à clínica
de pneumologia pelas boas práticas alcançadas17. No alvorecer desta nova
era, continuou o desenvolvimento tecnológico no renomeado Hospital Militar
de Belém (HMB, antigo HMDIC), com iniciativas:
– Para além da cultura em meio sólido de Löwenstein-Jensen, foram instaladas novas tecnologias na área da micobacteriologia, com equipamentos para culturas em meio líquido (MB/BACT 240) e detecção de micobacteriémias pelo sistema BACTEC 9050, permitindo maior rapidez na
detecção do bacilo e facilitando a execução de testes de susceptibilidade aos antibacilares18;
– Renovação e actualização dos equipamentos do Serviço de Fisiopatologia Respiratória, tanto para o estudo funcional respiratório e do esforço
físico, já efectuados do antecedente, como introduzindo a polissonografia;
– Instalação de sistemas de pressão negativa e ventilação com filtros HEPA
(High Efficiency Particulate Arrestance) em áreas dos Serviços de Pneumologia e Infecciologia, criando condições de excelência não só para
os doentes internados, com doenças infecciosas de transmissão aérea,
incluindo a tuberculose multirresistente, bem como para os profissionais
de saúde, contribuindo para evitar o risco de infecção nosocomial.
Após a concentração no Hospital das Forças Armadas (HFAR), no Lumiar,
em 2013, a tuberculose já não tinha os elevados índices anteriores, diminuindo o número de casos internados e optando-se por tratamentos ambulatórios,
sempre que as condições o permitissem, deixando de justificar-se as Juntas
Médicas próprias.
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17 LAGO João, ALFARROBA Esmeraldo e CASANOVAS José, (1992), Tuberculose: Diagnóstico
laboratorial – estudo comparativo de técnicas de baciloscopia e de tratamento dos produtos
biológicos, I Congresso Internacional sobre diagnóstico laboratorial, 23 a 25 de Outubro,
Coimbra.
18 LAGO João, (2001), Avaliação das resistências e multirresistências ao Mycobacterium tuberculosis. Experiência do Laboratório de Microbiologia e Tuberculose do Hospital Militar
de Belém, in Arquivos Médico Científicos do Hospital Militar de Belém, ed. Hospital Militar de Belém: 45-51, Lisboa. LAGO João, REMÉDIOS Augusto e ALFARROBA Esmeraldo
(2001), Mycobacterium tuberculosis resistances: evaluation in last nine years in a portuguese hospital. 22nd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Berlim.
LAGO João, ÁLVARES Emília, REMÉDIOS Augusto, PINTO Helena e ALFARROBA Esmeraldo (2001), Bronchofiberoscopy: contribution to pulmonar tuberculosis diagnosis – evaluation
between 1995 and 2000, 22nd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Berlim.

A Luta Antituberculosa no Mundo
e nas Forças Armadas Portuguesas

Na perspetiva da prevenção da tuberculose nas Forças Armadas foi criado
o Centro de Epidemiologia e Intervenção Preventiva (CEIP), herdeiro do
Centro Militar de Medicina Preventiva (CMMP), transferido do HMB, e das
Assistências que o antecederam. No entanto, a tuberculose ainda não está
erradicada em Portugal, muito menos no Mundo, sendo a multirresistência
um dos maiores problemas, pelo que a existência de meios de isolamento
hospitalar em zonas de pressão negativa não é despicienda.

3. Epílogo
A descoberta do bacilo da tuberculose por Robert Koch teve um significado tão elevado que a Ordem dos Médicos alemã sintetizou a sua actividade,
como bacteriologista, inscrevendo numa medalha, que lhe atribuiu, a seguinte legenda: “Das pequenas coisas do Mundo criaste a tua grandeza”.
Actualmente, estamos sob o efeito de uma terrível pandemia – a COVID-19
– e será de forma idêntica, mais uma vez, da luta contra estas pequenas
coisas do Mundo que serão postas à prova a grandeza, ou as fraquezas, da
espécie humana. Nestes momentos de crise intensa, será bom olhar para a
história, refletindo sobre as lições aprendidas na luta contra agentes infecciosos, uma constante da Humanidade, permitindo acautelar, renovar e criar
conceitos de Sanidade Pública, motivadores e projectados para um futuro que
se pretende elevado.
É na persecução deste objectivo que se apresenta, na forma mais sintética
possível, o legado deixado pelas gerações do passado, numa perspetiva de
manter o potencial de combate das Forças Armadas, evitando a doença, neste caso a tuberculose. Este esforço envolveu criatividade, investigação, determinação, solidariedade e organização dos recursos, e isso é notório tanto a
nível internacional como nacional.
Recordando o que se passou até há 100 anos, tudo evoluiu muito lentamente, com períodos temporais de espaçamentos seculares, sem novos achados, destacando-se personalidades, que são referência em chamar a atenção
para a importância do clima, do sol, da higiene do ar e dos compartimentos,
até à descoberta do Bacilo, confirmando ser uma doença contagiosa, e à luta
difícil para instalar os primeiros Sanatórios, que depois surgiram por todo o
Mundo, destacando-se entre nós, a Estância Sanatorial do Caramulo. Mas
nesse ponto da História não havia qualquer apoio estatal, pelo que, quando
afectados pela doença e a morte, a resultante era a miséria e a desgraça das
famílias, caso perdessem os braços de trabalho e de sustento.
Por outro lado, os custos sanatoriais eram grandes, motivando o desenvolvimento de uma forte consciência solidária e de entreajuda, surgindo
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mecenas ou contribuindo todos para um “fundo”, que valesse a quem necessitasse de Assistência, no infortúnio da doença ou não tivesse meios de subsistência, nomeadamente as crianças, quantas vezes na orfandade. Esta solidariedade, que se verificou um pouco por toda a parte, teve início, em
Portugal, ainda com a intervenção pessoal e impulsionadora da Rainha
D. Amélia de Bragança, apesar de ser já no estertor da Monarquia, formando-se os alicerces da Assistência Nacional aos Tuberculosos (ANT) para crianças,
funcionários civis, ferroviários e outros.
Os militares não ficaram alheios, criando primeiro as Assistências aos
Exércitos de Terra e Mar, incluindo a Guarda Republicana e a Guarda Fiscal,
e mais tarde, das Forças Armadas, após a criação da Força Aérea Portuguesa.
A classe médica colaborou com Congressos nas principais cidades do país,
que foram dos primeiros encontros médicos a serem realizados, para divulgação das medidas a tomar, dos cuidados a ter, dos tratamentos a ministrar,
aí sobressaindo o espírito da jovem República Portuguesa.
Apesar dos fracos recursos terapêuticos, no momento em que estas medidas, do princípio do Século XX, perspetivavam alguma contenção da doença,
eis senão quando a I Guerra Mundial, com o seu rol de mobilizados, de deslocados, de insalubridade, fez aumentar as estatísticas de novos casos e de
mortalidade, agravando-se a situação pela pandemia de gripe que as forças
beligerantes escondiam e que ficou designada pelo nome de um país não
beligerante – a Espanha, por apresentar com realismo a estatística de óbitos.
A grande revolução foi a descoberta sucessiva dos antibacilares, iniciando-se a era da quimioterapia, permitindo que o tratamento domiciliário dispensasse a prática sanatorial. A evolução da ciência induziu o aumento das curas
clínicas, mas outro factor era fundamental – a organização. Em Portugal e,
nomeadamente, no meio militar, a legislação acompanhou de forma permanente a evolução da Luta Antituberculosa e o apoio aos doentes, tratando-os
em vez de os devolver às suas residências, onde iriam contribuir para a disseminação da doença nos familiares e vizinhos. Estabeleceram-se meios de
prevenção, despiste e diagnóstico, bem como locais apropriados para tratamento hospitalar e sanatorial. Os militares doentes foram apoiados monetariamente e isolados nas fases mais contagiosas, de modo a evitar o alastrar
duma doença que também é social. Esta acção solidária foi uma constante,
inclusivamente na forma de descontos obrigatórios para a ATFA (figura 5),
priorizando os ditames da ciência médica, ombreando com a engenharia, na
construção de um hospital seguro – o HMDIC.
Com um conveniente isolamento, sem risco de transmissão para outros,
esta unidade hospitalar permitia o estabelecimento de circuitos de zonas
limpas completamente separadas das zonas sujas, evitando o contacto entre
doentes de diferentes patologias infecciosas e estabelecendo áreas para visi-

A Luta Antituberculosa no Mundo
e nas Forças Armadas Portuguesas

tas, quando possível. O local escolhido foi o mais poupado aquando do
terramoto de 1755, na Ajuda, por ser uma zona com menos sismicidade em
Lisboa, numa colina virada a sul, logo com os benefícios da exposição solar,
um privilégio para o tratamento de doenças infecciosas, em que a helioterapia está indicada.
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Figura 5 – Despacho ministerial19, de 15 de Outubro de 1962,
do Ministro da Defesa Nacional e dos Serviços Sociais das Forças Armadas,
obrigando todos os militares a descontarem para a ATFA.

19 Diário da República nº 244, Iª Série, de 23 de Outubro de 1962.
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Mas as instituições, infelizmente, nem sempre são devidamente valorizadas
e o entendimento de que, no futuro, estes critérios seriam despiciendos,
prevaleceu, razão para o encerramento do Hospital, em 2013, e a transferência para outras instalações. Esta pandemia de COVID-19 veio demonstrar de
forma indelével a perda que se adivinhava, pela vantagem de espaços com
luz, com capacidade de reserva estratégica, com circuitos arquitetonicamente
bem estabelecidos e sem cruzamentos de fluxos de doentes e, sobretudo,
com áreas de condicionamento de ar ambiente com filtragem de poeiras
potencialmente patogénicas, sobretudo, se a transmissão da doença se faz
por via inalatória.
A propósito, cerca de cem individualidades militares e civis das áreas da
saúde, da engenharia e do direito, preocupadas com a grave situação de
saúde pública que se abateu sobre o País, decorrente da propagação pandémica da COVID-19, enviaram ao Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, um
documento no qual era referido que a actual situação da saúde pública nacional, acentuada pelas dificuldades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e
aliada às ameaças, mais do que prováveis, de novas pandemias nas áreas da
infecciologia e da virologia, sugeriam que a ex-Unidade Hospitalar Militar de
Belém, agora aproveitada apenas para Centro de Apoio Militar COVID-19,
pudesse ser objecto de reabilitação, com a inerente recuperação das respectivas valências e capacidades, podendo constituir-se, desta forma, como uma
reserva estratégica do País, de investigação e assistencial, na primeira linha
de combate, a nível hospitalar, àquelas ameaças e como prestação suplementar do SNS e de outros Sistemas de Saúde, incluindo os PALOP.
No mesmo sentido, era sublinhado que o aparecimento de novos agentes
infeciosos, a ocorrência de surtos epidémicos, o ressurgimento de doenças
consideradas em vias de extinção, a par do aumento da resistência bacteriana e de outros agentes patogénicos, obrigando, para o efeito, a adopção de
novas terapêuticas e de estratégias adequadas, poderiam constituir-se como
factores determinantes para a reactivação duma unidade hospitalar desta natureza, com as inerentes capacidades para fazer face a estes desafios.
Acrescendo, ainda, que o actual ambiente estratégico obriga a que deveriam ser, igualmente, equacionadas potenciais ameaças como o terrorismo e,
em particular, o bioterrorismo, assumindo, neste contexto, a defesa biológica
um particular destaque para o qual o ADN de um Hospital de Doenças Infecciosas reactivado estaria, naturalmente, vocacionado em estreita ligação
com os outros elos – Unidades Militares Laboratoriais de Defesa Biológica e
Química e o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos – na
simbiose, vocação e clarividência dos conceitos que lhes deram motivação e
identidade no meio castrense.
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As armas nucleares e o equilíbrio do terror

Tenente-coronel João José Brandão Ferreira*

“O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos,
nem dos desonestos, nem dos sem carácter, nem dos sem ética.
O que mais preocupa é o silêncio dos bons! ”
Martin Luther King

Introdução
A II Guerra Mundial terminou na Europa com a rendição das forças armadas alemãs, que estavam debaixo do controlo do governo alemão do Almirante Doenitz, em 8 de Maio de 1945 e, no Oriente, com a assinatura da
rendição do Japão, a bordo do couraçado Missouri, em 2 de Setembro do
mesmo ano.
Até hoje, nenhum tratado de paz foi assinado com o Reich alemão (entidade que representava a Alemanha, no final da guerra) a não ser que se
considere o “Tratado relativo ao acordo final respeitante à Alemanha”, conhecido com o “Tratado 2+4”, assinado em 12 de Setembro de 1990, em Moscovo (efectivo em 15 de Março de 1991) como sendo tal tratado de paz 1.

* Sócio efetivo da Revista Militar.
1 “The Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany”, foi negociado em 1990 entre
a República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemanha, e as quatro
potências que ocuparam a Alemanha no final da II Guerra Mundial, na Europa: a França,
a Grã-Bretanha, a URSS e os EUA. No Tratado, as quatro potências renunciaram a todos
os direitos que detinham sobre o território alemão, permitindo uma completa soberania ao
novo Estado Alemão, no ano seguinte. http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_The_Final_
Settlement_With_Respect_to_Germany#cite_note 1 (2,3).
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Quando as armas se calaram, a maior parte dos países europeus, incluindo a parte europeia da então URSS e o Japão, estavam destruídos. Muitos
outros países do Extremo Oriente tinham também sofrido perdas imensas.
Os EUA emergiram então como grande potência, dado o seu desenvolvimento económico, financeiro e social ter sido enorme e exponenciado pela guerra,
o seu território estar incólume e os seus meios militares os mais poderosos. Os
cerca de 250.000 mortos sofridos pelas suas Forças Armadas, apesar de severos, foram facilmente absorvidos, dado a relação do potencial existente. Para
além disso, o seu território escapou ileso à guerra, ao mesmo tempo que os
seus meios militares se expandiram de tal modo que se tornaram a força mais
poderosa em todo o mundo.
Mal as armas se calaram e a paz se estabeleceu, os países aliados começaram a reduzir drasticamente os seus exércitos e enviaram as tropas para
casa. Todos, menos os soviéticos. De facto, Estaline, o todo-poderoso Secretário do Partido Comunista da União Soviética, que dominava o Estado da
antiga Rússia, não só se recusou a reduzir os seus exércitos para números
consentâneos com uma situação de paz como os manteve em todos os países
que tinham sido ocupados na sua marcha para Berlim. Tal era necessário
para garantir que os respectivos partidos comunistas existentes, ou criados
depois da “libertação” feita pelo Exército Vermelho, tomassem o poder. Assim
aconteceu na Hungria, Roménia, Bulgária, Checoslováquia e Polónia.
Todos os territórios alemães para lá da linha “Oder-Neisse” foram divididos
e integrados na Polónia e URSS. A Estónia, Lituânia e Letónia tinham sido
anexadas, em 15 de Junho de 1940, em resultado do Pacto Ribbentrop/Molotov. Até à queda do muro de Berlim, em 1989, todos estes países tiveram
apenas uma soberania limitada. A URSS não estabeleceu, porém, a sua presença na Jugoslávia, que era uma federação de alguns estados balcânicos
governados pelo Presidente Tito. Tal ocorreu não só porque a União Soviética não tinha fronteira com a Jugoslávia, mas também porque Tito queria
reter a independência do país e tinha estabelecido um regime comunista
que não seguia o modelo soviético2. E, claro, por Tito possuir um exército
com um milhão de homens, criado durante a ocupação italo/germânica, com
experiência de guerra de guerrilha e que resistiriam a um ataque soviético.
A URSS falhou, ainda, o domínio da Grécia, por ter perdido a guerra civil
que fomentou e apoiou através do Partido Comunista Grego, entre 1946 e
1949. Para além disso, a URSS abandonou a ocupação da Áustria, em 1955,
garantindo, porém, um estatuto de neutralidade para este país. Não se conhecem ainda as verdadeiras razões porque tal sucedeu.

2 Este regime veio a ser conhecido como Titoísmo.
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O controlo político sobre o território alemão era garantido pelo Conselho
de Controlo dos Aliados (CCA), criado em 30 de Julho de 1945. O território
alemão foi dividido em quatro zonas e foi militarmente ocupado pelos EUA,
Grã-Bretanha e URSS, a que se juntou a França. Um método similar de ocupação foi também replicado em Berlim.
Por razões várias que não vamos analisar, não houve acordo relativamente ao futuro da Alemanha pelo que, em 1949, foi criada a República Federal
Alemã (RFA), na zona ocupada por americanos, ingleses e franceses e a
República Democrática Alemã (RDA), na zona de ocupação soviética.
Berlim manteve-se dividida em sectores, ocupados pelos aliados vitoriosos.
Esta situação manteve-se até 24 de Junho de 1948, quando a cidade foi cercada por tropas soviéticas e alemãs orientais, bloqueio que durou até 12 de
Maio de 1949. Esta crise foi provocada pela liderança soviética que assim
pretendia forçar os outros países ocupantes a abandonarem Berlim. Contudo,
as forças aéreas americanas e inglesas (assistidas por outras forças aéreas)
executaram uma enorme “ponte aérea” (que o Kremlin não se atreveu a perturbar), que compreendeu cerca de 200.000 voos, que transportaram até 4.700
toneladas de abastecimentos diários para a cidade. O bloqueio foi levantado
em Maio de 1949, depois da criação dos dois estados alemães separados.
Mais tarde, em 1961 (de 4 de Junho a 9 de Novembro), houve uma nova
crise em Berlim, que colocou a OTAN e o Pacto de Varsóvia novamente em
risco de guerra. Desta vez, a causa teve a ver com a necessidade que os
russos e o governo da RDA sentiram em parar a emigração/fuga de cidadãos
deste país para a RFA, que se fazia através de Berlim Oeste. O que levou à
construção do “famoso muro de Berlim”. O Secretário-Geral do Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, também emitiu um ultimato, exigindo
que os outros países ocupantes abandonassem a cidade.
A situação ocorrida durante a primeira crise de Berlim levou ao fortalecimento da “Cortina de Ferro”, uma expressão inventada por Winston Churchill, para descrever a divisão da Europa Ocidental, governada maioritariamente
por regimes de Democracia Liberal e de mercado aberto, da Europa de Leste, dominada pelo Comunismo3.
Toda esta situação veio a dar origem à chamada “Guerra Fria”, que veio
a durar até 1989, quando o muro de Berlim foi desmantelado e mais concretamente até à assinatura, em Moscovo, do Tratado 2+4, em 12 de Setembro
de 1990, que permitiu a unificação alemã.
Sem embargo, muito antes da unificação alemã ser possível, o “status quo”
da “Guerra-Fria” resultou na criação da Organização do Tratado do Atlântico

3 http://www.WinstonChurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sines-of-peace/.
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Norte (NATO, acrónimo em inglês, e OTAN, em francês), em 4 de Abril de
1949, e ao Pacto de Varsóvia, em 14 de Maio de 19554.
Foram membros fundadores da NATO, os EUA, a Grã-Bretanha, França,
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Itália, Canadá, Noruega, Dinamarca, Islândia
e Portugal; sendo o Pacto de Varsóvia constituído pela URSS, Alemanha
Oriental, Polónia, Checoslováquia, Hungria, Bulgária, Albânia e Roménia.
Pode ainda considerar-se a Guerra Civil na China, ganha pelo Partido
Comunista Chinês, liderado por Mao Tse Tung, entre Março de 1946 e Maio
de 1950, e a Guerra da Coreia, entre 25 de Junho de 1950 e 27 de Julho de
1953, como directamente relacionadas com o fim do segundo conflito mundial
e o estabelecimento da Guerra-Fria5.

Historial da “MAD” 6
“A espessura da muralha é menos importante do que a vontade de a defender”.
Tucídides (460-395 AC).

“MAD é um produto da doutrina da retaliação maciça da década de 1950
e, a despeito das tentativas de redefini-la em termos contemporâneos, como
resposta flexível e dissuasão nuclear, permaneceu o tema central do planeamento americano de defesa por bem mais que três décadas”7.
No fim da II Guerra Mundial ocorreu um facto que iria, para sempre,
mudar a vida no planeta, a estratégia e o emprego das forças militares. Estamos a referir-nos ao aparecimento da arma atómica que foi desenvolvida
secretamente pelos alemães e americanos, durante o conflito, cabendo aos
americanos a primazia de a tornarem operacional, tendo efectuado o primeiro teste, em 16 de Julho de 19458.
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4 O Pacto de Varsóvia foi extinto, em 1 de Julho de 1991. A Albânia saiu da organização, em 1968.
5 O conflito da China com o Japão começou antes da II Guerra Mundial. Depois de a guerra
ter terminado, começou a guerra civil na China. Este país só declarou oficialmente o fim da
Guerra-Fria em 1991.
6 “MAD” é o acrónimo de Mutual Assured Destruction, “destruição mútua assegurada”. Significa louco, em inglês…
7 Parrington, Colonel Alan J. http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/apj-p/1998/3tri98/
parringt.htm (01/10/2017).
8 A data de início do projecto – que ficou para a História, como “Projecto Manhattan”, chefiado por Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) – ocorreu a 21 de Outubro de 1939. Já
o primeiro teste de uma arma de fusão ocorreu em 1 de Novembro de 1952. O último
teste nuclear conhecido ocorreu em 23 de Setembro de 1992. O total de testes foi de 1.054.
Os EUA são o único país que empregou, até hoje, armas nucleares durante um conflito.
wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_e_as_armas_de_destrui%C3%A7%C3.
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Já no fim da guerra, esta arma foi usada operacionalmente sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, em 6 e 9 de Agosto de 1945,
a fim de quebrar a resistência japonesa e forçar a sua rendição. O incrível
poder destruidor desta nova arma ficou bem à vista de todos, gerando-se um
temor generalizado, havendo ainda uma grande ignorância sobre os efeitos
das radiações e do espaço temporal e físico em que se fariam sentir.
Entende-se por bomba nuclear ou atómica um dispositivo explosivo, cujo
poder destruidor resulta de reacções nucleares, tanto de fissão, como de uma
combinação de fissão e fusão. Qualquer das reacções liberta enorme quantidade de energia a partir de pequenas quantidades de matéria (só para se ter
uma ideia, o primeiro teste de uma bomba de hidrogénio libertou uma quantidade de energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT).
Esta energia é, basicamente, obtida pela desintegração dos núcleos atómicos (mais pesados) do urânio ou do plutónio, em elementos mais leves,
depois de bombardeados por neutrões. Ao bombardear-se um núcleo produzem-se mais neutrões que, por sua vez, bombardeiam outros núcleos, gerando-se uma reacção em cadeia. O isótopo mais utilizado para sofrer fissão
nuclear é o urânio-235 (U-235), o qual, ao capturar um neutrão, se transforma em U-236. A energia libertada na explosão segue a famosa equação de
Einstein, E=mc2, onde “E” é a energia libertada, “m”, é a massa da bomba
que explode e “c”, é a velocidade da luz. A URSS não perdeu tempo e conseguiu desenvolver a sua própria arma, em 1949, quando detonou a sua
primeira bomba, em 29 de Janeiro desse ano.
A consequência de tudo o atrás apontado foi a neutralização dos exércitos
convencionais, que se alinharam frente a frente, sobretudo, na Europa – na
tal “Cortina de Ferro” – e a estratégia passou a ser indirecta, usando-se todos
os tipos de coacção, mas evitando-se (até hoje) o confronto directo entre as
duas superpotências – a que se deve juntar a China que, entretanto, também
entrou para o clube nuclear, ao detonar a sua primeira bomba em 16 de
Outubro de 1964 – dado o grau de destruição que tal podia implicar 9.
Possuir armas nucleares e pertencer ao cobiçado “clube nuclear” passou
a ser, para outros países, a maneira de poderem ter influência no mundo e
para serem reconhecidos como “potências” (a França, Índia, Paquistão e Coreia do Norte seguiram este modo de pensar; Israel nunca admitiu, oficialmente, ter armas nucleares e, actualmente, pensa-se que o Irão pretende
obtê-las). Sem embargo da existência das armas nucleares, dezenas de conflitos e guerras locais continuaram a existir um pouco por todo o mundo, em
que os EUA e a URSS e respectivos aliados se confrontavam através de ter-

9 A China realizou o seu último teste nuclear em 29 de Julho de 1996.
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ceiros países, nomeadamente, na Indochina, América Central e do Sul, África
(a maioria apelidadas de “Guerras de libertação”), Médio Oriente, etc.
Desde 1945 até meados dos anos de 1990, estima-se que tenha havido
cerca de 125 milhões de mortos, em 149 guerras, em todo o mundo 10.
Aparentemente, o único conflito em que ambos os países estiveram quase
a entrar em guerra aberta foi na “Crise dos mísseis de Cuba”, entre 16 e 28
de Outubro de 1962, resolvida “in extremis”, com cedências de parte a parte11.
A existência de armas nucleares, com o seu desenvolvimento tecnológico
e capacidade destruidora, nunca pararam de crescer exponencialmente, requeria estratégias específicas para o seu desenvolvimento, instalação, uso e
controlo. Deste modo, nasceu a “MAD” que continua a existir como uma
doutrina geopolítica, militar e estratégica12.

Desenvolvimento da “MAD”
“Não é suficiente que os nossos maiores prometeram a paz no nosso tempo;
é também necessário que houvesse paz no tempo deles e no tempo
dos seus filhos; na verdade, meus amigos, só existe uma paz real,
que é a paz para todos os tempos”.
Dwight David Eisenhower, 23/8/195613

As primeiras referências que se podem encontrar relativamente ao conceito de “MAD” encontram-se no escritor inglês Wilkie Collins, que escreveu ao
tempo da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, o seguinte: “Eu começo a acreditar em apenas uma influência civilizacional – a descoberta um destes dias
de um agente destruidor tão terrível que a guerra significaria a aniquilação e
os medos humanos, forçá-los-iam a manter a paz”14. Seguiu-se Michael Jordan
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10 Estimativa de John Otranto, da “Global Care”, Munique, Alemanha.
11 A “Crise” foi resolvida com a retirada dos misseis soviéticos de Cuba; retirada dos misseis
americanos da Itália e Turquia; acordo sobre a não invasão americana de Cuba e o estabelecimento de uma linha directa entre Moscovo e Washington. A famosa “linha ou telefone vermelho”.
12 Para percebermos cabalmente a génese da “MAD” teríamos que fazer uma incursão sobre as
principais teorias geopolíticas, que foram influenciando os decisores políticos contemporâneos,
e sua evolução, nomeadamente, as desenvolvidas pelo alemão Friedrich Ratzel (30/8/18449/8/1904), o sueco Rudolf Kjellén (13/6/1864-14/11/1922); e depois pela “Escola de Geopolítica de Munique”, do General alemão Karl Haushoffer (27/8/1869-10/3/1946); o Inglês
Halford Mackinder (15/2/1861-6/3/1945); o Almirante americano Alfred Mahan (27/9/18401/12/1914); o Almirante francês Raoul Castex (27/10/1878-10/1/1968); e o americano Nicholas Spykman (13/10/1893-26/6/1943). Mas tal, sai fora do âmbito deste trabalho.
13 “Public Papers of the Presidents of the United States”, 1956, p. 711.
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_assured_destruction (01-10-2017).
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Gatling que inventou a metralhadora rotativa com o seu nome, com a intenção de mostrar a futilidade da guerra15. Alfred Nobel, depois de inventar a
dinamite, em 1867, também declarou “o dia em que dois exércitos se possam
aniquilar mutuamente, num segundo, todas as nações civilizadas, há que ter
esperança, abster-se-ão de entrar em guerra e licenciarão as tropas” 16.
Na sua obra “O Futuro da Guerra”, publicada em 1898, Jan Gotlib Blach
argumentou que nenhum estado podia fazer a guerra nas modernas condições
de então, sem graves destruições na sua sociedade, mesmo que fosse vitorioso17. Acreditava, assim, que a guerra fosse impossível a não ser pelo preço
do suicídio mútuo. Nikola Tesla, em 1937, publicou um tratado ”A Arte de
Projectar Energia Concentrada e não Dispersiva, através do meio natural”, em
que elaborava sobre armas de feixes de partículas, que denominava como
uma “super arma, que poria fim a todas as guerras”18. Finalmente, o memorando conhecido como de Frisch-Peirls, de Março de 1940, antecipava a
dissuasão como a principal estratégia para combater um inimigo que dispusesse de armas nucleares19.
A “MAD” acaba por ser a Estratégia da Dissuasão levada ao seu último
extremo. De facto, a doutrina é baseada no pressuposto de que um ataque
maciço com armas nucleares levaria à destruição do inimigo, mas que este
conseguiria retaliar causando igualmente a destruição do atacante. Durante
cerca de 40 anos, o mundo assistiu, simultaneamente, à escalada na multiplicação e sofisticação de armas e vectores de lançamento e à negociação de
tratados que regulassem, limitassem ou interditassem o seu uso e número!
Nos primeiros tempos da Guerra-Fria, tanto os EUA como a URSS não
tinham meios para se atacar mutuamente com armamento nuclear. Apenas
com o desenvolvimento da aviação passaram a dispôr de um vector para
penetrar no território do potencial inimigo. As primeiras aeronaves com esta
capacidade foram os B-36 e o TU-95. A primeira estratégia dos EUA, que
pode ser vista como estabelecendo os fundamentos para a “MAD”, foi proclamada por John Foster Dulles, Secretário de Estado do Presidente Dwight
Eisenhower. Ele defendia um ataque maciço contra a URSS, caso esta invadisse a Europa Ocidental, independentemente do armamento utilizado. A
partir daqui foi sendo desenvolvida a tríade de armamento e lançadores
relativamente ao uso da arma atómica, que incluía: os aviões bombardeiros,
de longo alcance, que poderiam ser posicionados no ar, ou em locais a

15
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Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,

p.2
p. 2.
p. 3.
p. 3.
p. 3.
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salvo de ataques; os mísseis balísticos, de longo alcance, baseados em silos
blindados e mísseis balísticos lançados a partir de submarinos. Desenvolveram-se, ainda, sobretudo, a partir dos anos de 1980, misseis tácticos de
curto e médio alcance, alguns dos quais montados em plataformas móveis.
Por altura da crise dos mísseis de Cuba, em 1962 (e tal foi devido à presença de mísseis americanos na Itália e na Turquia) – que foi a época em
que, até hoje, estivemos mais perto de uma guerra nuclear, já os EUA e a
URSS tinham capacidade de lançar mísseis a partir de submarinos.
Esta “tríade” – que consistia em bombardeiros e misseis lançados de terra
e de submarinos – garantia, finalmente, a “MAD”, já que seria impossível num
primeiro e único ataque, destruir todo o potencial do inimigo e garantia a
este retaliar o que, por sua vez, levaria à destruição do oponente. Para além
disto, a detonação destas armas não afectaria apenas os territórios dos países
envolvidos no conflito, mas todos os restantes países da terra.
A detonação destas armas, além da destruição causada através do sopro
(ondas de choque) geraria uma onda de calor a uma escala, até então, inaudita, poluiria o ar, a água, a terra, os animais e plantas, enfim, tudo, com
partículas radioactivas. Por um longo período de tempo, no futuro, também
afectaria a meteorologia e poderia causar Alterações Climáticas. Finalmente,
as perdas em vidas humanas e doenças causadas pela radiação deixada no
ar seriam enormes. Na verdade, não havia maneira de saber ou calcular a sua
verdadeira extensão e consequências do seu impacto. A escalada nuclear,
todavia, não parou.
A Força Aérea dos EUA (USAF) criou o Comando Aéreo Estratégico (SAC),
em 1955, e chegou a ter um terço dos seus aviões em alerta prontos a descolar em 15 minutos e aptos a atacarem alvos pré-designados dentro da URSS.
O Presidente Kennedy alocou fundos para se aumentar esta prontidão para
metade dos aviões em alerta. As capacidades dos aviões não pararam de
aumentar e a sua autonomia foi aumentada através do reabastecimento no
ar. Durante períodos de maior tensão havia aviões no ar permanentemente,
de modo a garantir uma retaliação mais rápida.
No início dos anos de 1960, o Secretário de Estado Robert Nacnamara
proclamou a doutrina “MAD”. Esta doutrina previa o perigo real de um dos
contendores tentar a aniquilação do outro, com um ataque de surpresa devastador e conseguir “ganhar” uma guerra desta magnitude. Assim, um ataque
de retaliação só seria possível, caso a nação atacada dispusesse de meios
capazes de o lançar, ou seja, que tivesse a capacidade de sobreviver ao ataque inicial. Tentou responder-se à questão através de aviões em alerta no ar,
já referido, mas tal decisão era muito dispendiosa e não havia garantias de
que as defesas aéreas soviéticas não conseguiriam abater os aviões antes de
eles realizarem o ataque. Deste modo, passou a dar-se prioridade aos mísseis
balísticos intercontinentais (ICBM), relativamente aos bombardeiros. Mas foi
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apenas com a capacidade de lançar estes mísseis, a partir de um submarino,
que esta capacidade de sobrevivência e para realizar um ataque retaliatório
ficou garantida, já que seria praticamente impossível detectar e destruir a
totalidade da frota. O ano de 1959 marca a entrada ao serviço destes submarinos designados “classe George Washington”.
Inventou-se, entretanto, a bomba de hidrogénio ou termonuclear, cuja
primeira detonação (a bomba “Ivy Mike”) ocorreu, em 1 de Novembro de
1952, em Eniwetok (EUA) – um atol das Ilhas Marshall – e que se revelou
ser cerca de 750 vezes superior às das primeiras bombas atómicas. Estas
bombas são baseadas na “fusão” e não na “fissão” nuclear20.
Apareceu ainda a “bomba de neutrões”. Esta bomba é a última variante
da bomba atómica, constituída por um dispositivo termonuclear pequeno,
com corpo de níquel ou crómio. Os neutrões gerados na reacção de fusão
não são absorvidos pelo interior da bomba, escapando-se para a atmosfera.
A sua principal acção destruidora deriva da emanação de raios “X” e neutrões
de alta energia. A principal característica desta arma é que apenas actua sobre
organismos vivos, deixando intactas todas as infraestruturas e armamento,
podendo, inclusive, ser utilizada sobre território amigo que esteja ocupado.
Uma arma destas se for usada, por exemplo, contra uma divisão blindada,
deixaria os veículos intactos e as guarnições mortas no seu interior. Daí que
esta arma tivesse sido apelidada pelos soviéticos de “bomba capitalista”21.
Com o fim da Guerra-Fria, o arsenal destas bombas foi sendo desmantelado,
tendo as últimas armas sido destruídas, em 2003.
Historicamente, o primeiro esforço de paz esteve limitado à negociação
de tratados que pudessem regular, limitar ou interditar o seu uso e números.

Armas nucleares tácticas e estratégicas
“… por um processo de suprema ironia (nós) chegámos a um estado nesta história
em que a Segurança será um forte terror das crianças,
e a sobrevivência o irmão gémeo da aniquilação”.
Wiston Churchill, discurso, 1 de Março de 1955.

As forças nucleares foram-se desdobrando entre o nível táctico e estratégico. A partir de 1961 e até ao fim da Guerra-Fria, em 1990, passou a haver
1081
20 A maior bomba de hidrogénio detonada pelo homem teve um poder de destruição 4.000
vezes superior ao da bomba de Hiroshima (teste de “Castle Bravo”, realizado em 1 de
Março de 1954, pelos EUA).
21 A invenção da bomba de neutrões é atribuída a Samuel Cohen, que desenvolveu o conceito,
em 1958, tendo o primeiro teste sido realizado, em 1963, no deserto do Nevada. A sua produção
foi suspensa pelo Presidente Carter, em 1978, e retomada pelo Presidente Reagan, em 1981.
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sempre no ar um avião especialmente concebido para servir como um comando aéreo de emergência. Tal começou com aviões EC-135. Ainda nos
anos de 1960, tanto os soviéticos como os americanos desenvolveram sistemas
de mísseis antibalísticos, respectivamente, os A35 e os LIM-49 (Nike Zeus)
que poderiam colocar em causa a “MAD”, já que estariam aptos a interceptar
e destruir os ICBM lançados, destruindo assim a dissuasão e, com ela, a própria doutrina. Deste modo, desenvolveu-se os “multiple independently targetable re-entry vehicle” (MIRV). Ou seja, cada ICBM podia ser equipado com
várias cabeças de guerra separáveis e assim garantir novamente a “MAD”, já
que anularia a capacidade da defesa aérea em conseguir destruir todos os
alvos. O que permitia restaurar a “MAD” na sua plenitude.
Os primeiros MIRV continham, no início, apenas três cabeças de guerra
independentes (os misseis “Minuteman”), mas, passado algum tempo, por
exemplo, já o LGM-118A “Peace Keeper”, transportava 10 cabeças de guerra
cada com a potência de 300 quilotoneladas de TNT. O que equivalia, na sua
totalidade, a 230 bombas iguais às utilizadas em Hiroshima! Mas os soviéticos
replicaram que, independentemente do tipo de arma nuclear usada, a retaliação seria massiva. Consequentemente, também ao nível dos MIRV houve
uma escalada, a partir de 1976, quando os mísseis SS-18 “Satan”, soviéticos,
foram instalados, já que as suas numerosas ogivas independentes podiam
colocar em causa a sobrevivência dos silos dos “Minutenan III”, o que levou
alguns estrategas americanos a pensarem que um primeiro ataque estava a
ser preparado. Foi o bastante para os EUA desenvolverem os “Pershing II”;
os “Trident I e II”, bem como os mísseis “MX” e o Bombardeiro B-1.
Para completo entendimento do acima expresso é necessário dizer que os
ICBM baseados em terra são considerados os mais capazes para um primeiro
ataque ou mesmo para um segundo ataque retaliatório, já que a sua precisão
(erro circular provável) e fiabilidade é superior aos mísseis lançados de submarino; o tempo de resposta é muito superior ao dos aviões e têm a capacidade de destruir, apenas com um míssil devido à sua capacidade MIRV,
vários alvos em simultâneo22. Ora, este avanço tecnológico conferia vantagem
a quem atacasse primeiro.
A Doutrina “MAD” foi modificada, em 25 de Julho de 1980, com a Directiva 59 do Presidente Jimmy Carter, que fez adoptar a “Countervailing Strategy”, da autoria do Secretário de Defesa Harold Brown. Basicamente, esta

22 Erro Circular Provável (CEP), em termos de ciência militar da balística, é a medida de precisão
de um sistema de armas. É definido como o raio de um círculo, centrado na média, cujo
contorno é esperado poder incluir os pontos de 50% dos impactos; ou seja, uma bomba tem
um CEP de 100 metros, por exemplo, quando 100 disparos são direccionados para o mesmo
ponto e 50 vão cair dentro de um círculo de 100 metros à volta do ponto de impacto médio.
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doutrina defendia que qualquer ataque à URSS devia privilegiar a sua classe
dirigente e depois alvos militares e não as cidades e população. Isto visava
que a URSS se rendesse antes que o seu país, ou os EUA, estivessem completamente destruídos. Ora, esta nova doutrina desequilibrava a “MAD”, no
sentido em que tinha uma estratégia ganhadora e não completamente dissuasora. Mas foi exactamente esta estratégia que foi desenvolvida pelo Presidente Ronald Reagan, com a sua Iniciativa Estratégica de Defesa (SDI),
conhecida pela “Guerra das Estrelas”. O seu objectivo era o de desenvolver
tecnologia militar capaz de destruir os mísseis soviéticos após o seu lançamento, mas baseada no Espaço.
Todos os estrategistas que acreditavam na “MAD” criticaram o projecto, a
começar pelos soviéticos, pois tal poderia provocar uma nova corrida aos
armamentos, além de causar problemas políticos pela desestabilização que
criaria. Mas acabou por ser a incapacidade da liderança comunista em conseguir acompanhar económica, financeira e tecnologicamente esta prevista
corrida, que ajudou à implosão do regime soviético.
A implosão começou com a grande desestabilização ocorrida na Polónia,
causada pela acção do Sindicato “Solidariedade” e do seu líder, Lech Walesa;
a acção do Papa João Paulo II e a deterioração do controlo político e social
por parte das lideranças políticas na URSS e seus satélites europeus, que levou
à queda do Muro de Berlim, em 1989, e ao subsequente fim da Guerra-Fria.
Com isto, a “MAD” ficou em estado de hibernação.

Outros eventos que acompanharam a “MAD”
“Nenhum vento é favorável se não souberes
qual o porto para onde deves navegar”.
Séneca (4AC-65DC)23

À medida que se foi desenvolvendo a doutrina da “MAD” e se assistia a
uma corrida desenfreada ao aumento do número, tipo e melhoria tecnológica de todas as armas, equipamentos e sistemas de defesa vários, foram surgindo, também, tentativas de desanuviamento, limitação e até propostas de
destruição equitativa de armamentos. Estas tentativas de acordo foram muito
prejudicadas pelos numerosos períodos de crise e desconfiança mútua.
Em 9 de Julho de 1955, foi publicado o “Manifesto Russell-Einstein”, por
Bertrand Russell. Este manifesto destacava os perigos das armas nucleares e

23 Séneca; “L. A. Ad, Lucilium Epistulae Morales”, London; William Heinemann, Lda, 1917.
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pedia aos líderes internacionais que buscassem formas de resolução pacífica
para os conflitos. Os signatários incluíam onze cientistas e intelectuais de
renome (como Albert Einstein). Este manifesto deu origem a várias conferências patrocinadas pelo filantropo Cyrus S. Eaton, que se realizaram na sua
terra natal, Pugwash, na Nova Escócia.
Para além do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNT), e
da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), à frente referidas,
conseguiu-se assinar o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares,
em 1963, pelo qual foram restringidos os testes nucleares na modalidade de
“subterrâneo”, a fim de evitar a contaminação do meio ambiente.
Em 1996, foi assinado outro Tratado de Interdição Completa de Ensaios
Nucleares, que proíbe qualquer tipo de testes com armas desse tipo. Aderiram
a este tratado 44 países, mas, em 2012, ainda faltava a ractificação de 12
deles.
À margem da ONU foram tentados acordos de limitação e uso das armas
nucleares, entre os EUA e a URSS, mais tarde Federação Russa.
Os tratados assinados até hoje, incluem:
– As Conversações para a Limitação das Armas Estratégicas (SALT), traduziu-se em rondas de conversações bilaterais, sobre o controlo de armas. As
duas rondas de negociações ficaram conhecidas por SALT 1 e SALT 2;
– As conversações sobre o SALT 1 iniciaram-se em Helsínquia, em Novembro de 1969 (mais tarde também, em Viena), e deram origem ao
SALT 1 – Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, assinado em 26
de Maio de 1972, em Moscovo, por Leonid Brezhnev e Richard Nixon.
Este tratado congelou o número de lançadores de mísseis balísticos
estratégicos e permitiu o acrescento de misseis balísticos lançados de
submarino, apenas depois dos velhos lançadores de ICBM e SLBM terem
sido desmantelados; limitou o número de ICBM que estivessem dentro
do alcance, na fronteira Nordeste dos EUA e na fronteira Noroeste da
URSS; e limitou o número de submarinos nucleares a serem operados
pelos EUA e pela NATO, a 50, com um máximo de 800 SLBM;
– Tratado de Mísseis Anti-Balísticos (ABM Treaty): este tratado estava incluído no SALT 1 e destinava-se a limitar o número de sistemas de
misseis anti-balísticos usados na defesa de áreas; nos termos do tratado,
cada país ficava limitado a ter dois complexos de mísseis, não podendo
exceder cada um, 100 mísseis; entrou em vigor por 30 anos. Quando a
URSS deixou de existir, em Dezembro de 1991, o tratado continuou em
vigor tendo os novos países daí nascidos, o Cazaquistão, a Bielorrússia
e a Ucrânia, entregue as armas nucleares baseadas no seu território, à
Rússia. Em 13 de Dezembro de 2001, o Presidente George W. Bush
informou que os EUA se iam retirar do Tratado;
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– SALT II: estas conversações ocorreram entre 1972 e 1979 e são uma
continuação das SALT e levaram à assinatura do Tratado SALT II, que
visava a redução mútua das forças estratégicas de todas as categorias,
para 2.250 lançadores, para cada lado; foi assinado em 18 de Junho de
1979, em Viena, pelos Presidentes Jimmy Carter e Leonid Brezhnev; o
tratado bania ainda novos programas de mísseis, limitando, também, o
número de mísseis com capacidade MIRV, a 1.320. Seis meses depois
de o Tratado ter sido assinado, a URSS invadiu o Afeganistão e a Casa
Branca referiu ter descoberto uma brigada soviética, em Cuba, pelo que
os EUA nunca ractificaram o tratado, embora tenham honrado os seus
termos até 1986. Os soviéticos acabaram também por não o ractificar.
Terminou em 31 de Dezembro de 1985 e não foi renovado24. Os acordos SALT foram sucedidos pelos tratados START, em 1991. Seguiram-se
outros tratados;
– O Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF Treaty):
foi assinado, em 8 de Dezembro de 1987, em Washington, D.C., pelos
Presidentes Gorbatchev e Reagan. Este tratado, que se tornou efectivo
a partir de 1 de Junho de 1988, destinou-se a eliminar todos os mísseis
convencionais e nucleares e os seus lançadores com alcances entre os
500 e 1.000 Km e entre 1.000 e 5.500 Km, à excepção dos mísseis lançados de submarinos. Em Maio de 1991, 2.692 mísseis tinham sido eliminados (846 dos EUA e 1.846 soviéticos), a que se seguiu um período
de 10 anos de inspecções de verificação mútua, nos diferentes locais.
Deve recordar-se que este acordo – talvez dos mais notáveis que se
tenham feito – seguiu-se à reacção ocidental (NATO) de contrabalançar
os mísseis SS-20 soviéticos, entretanto surgidos, no início de 1977, com
a instalação de 108 modernos mísseis Pershing II, na República Federal
Alemã, e 464 BGM-109 mísseis de cruzeiro, na Bélgica, Itália, Holanda
e Grã-Bretanha, com início em Dezembro de 198325. Por esta altura, a
URSS montou, possivelmente, a maior campanha de propaganda a nível
mundial, jamais levada a cabo, contra a instalação destas armas, fomentando uma onda enorme de manifestações pacifistas na Europa Ocidental e EUA. Sem embargo, os mísseis foram instalados;
– Em 13 de Dezembro de 2001, o Presidente George Bush deu o pré-aviso de seis meses de que os EUA iriam abandonar o Tratado ABM,
de modo a que o seu país pudesse desenvolver um programa com o
nome de “National Míssil Defense” (NMD), o que violava o tratado. Na

24 Ver http://en.Wikipedia.org/wiki/Stratgic_Ams_Limitation_Talks (01/11/2017).
25 Ver http://en.Wikipedia.org/wiki/Intermediate-Range_Nuclear_Forces_Treaty (01/11/2017).
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sequência, em 10 de Fevereiro de 2007, o Presidente Vladimir Putin
declarou que o Tratado INF já não servia os interesses da Rússia e que
a sua saída do mesmo dependia da intenção dos EUA em colocar o
sistema de defesa contra mísseis, chamado “Sistema de Defesa de Misseis
de Médio Alcance, Baseado em Terra”, na Polónia e República Checa
(mais tarde, o plano foi alterado para se colocarem mísseis MK-41 em
bases na Polónia e Roménia). A posição russa também pode estar relacionada com a China que está a desenvolver armas de curto e médio
alcance, e não está vinculada ao Tratado INF. Desde 2012, tem havido
queixas mútuas de ambos os países (Rússia e EUA), de cada um estar
a violar o tratado por diferentes razões;
Tratado de Reducção de Armas Estratégicas (START): este tratado foi
originalmente proposto pelo Presidente Ronald Reagan, em 9 de Maio
de 1982. O primeiro tratado (START I), foi assinado em 31 de Julho
de 1991, em Moscovo, pelos Presidentes George W. Bush e Mikhail
Gorbatchev. Entrou em vigor, em 5 de Dezembro de 1994; limitava o
número de ICBM e bombardeiros a 1.600 e 6.000 cabeças de guerra
nucleares. Foi o tratado mais complexo e alargado de controlo de armas
efectuado em toda a História. Na fase final da sua implementação, em
1991, resultou na remoção de cerca de 80% das armas nucleares estratégicas existentes. O START I expirou em 5 de Dezembro de 2009;
Tratado START II: foi assinado em 3 de Janeiro de 1993, em Moscovo,
pelos Presidentes George H. Bush e Boris Yeltsin, sendo efectivo em 14
de Abril de 2000. Este tratado bania o uso de MIRV em ICBM; foi ractificado por ambos os países, mas nunca entrou em vigor, pois a URSS
retirou-se do tratado em resposta à saída dos EUA do Tratado ABM;
Entretanto, em 2001, o Presidente George W. Bush apresentou um plano para reduzir a força de mísseis dos EUA de 6.000 para entre 1.700 e
2.200. Tal plano deu origem ao Tratado “SORT” (no fundo, o substituto
do START II) – Tratado de Redução de Meios Ofensivos Estratégicos –
assinado em Moscovo, pelos Presidentes G. W. Bush e Vladimir Putin,
em 24 de Maio de 2002, o qual reduziu o arsenal para os números
acima apontados. Entrou em vigor, em 1 de Junho de 2003, depois de
ractificado. Expiraria, em 31 de Dezembro de 2012, caso não fosse substituído pelo tratado “NEW START”;
NEW START: foi assinado, em Praga, em 8 de Abril de 2010, pelos Presidentes Barack Obama e Dmitri Medvedev, tornando-se efectivo, em 5
de Fevereiro de 2011. O nome completo do tratado é “Medidas para
Maiores Reduções e Limitações de Armas Estratégicas Ofensivas”. Está
previsto durar até 2021, com opção de 2026. Este tratado substitui todos
os tratados START e SORT e prevê a redução do número de lançadores
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de mísseis estratégicos nucleares para metade. Um novo mecanismo de
verificação e inspecção será estabelecido. E não limita o número de
cabeças de guerra em depósito, operacionais mas inactivas, que se contam por muitos milhares nos arsenais de ambos os países.
A nova administração americana, liderada por Donald Trump, ameaçou
retirar os EUA do Tratado INF, em 2018, e consumou essa ameaça, em Agosto do ano seguinte. Em causa esteve a entrada ao serviço do novo, e moderno, sistema de mísseis russo 9M729, que Washington afirmou violar o Tratado (por ter um alcance superior a 500 Km), no que foi secundado pela NATO
e desmentido por Moscovo.
Vladimir Putin acabou mesmo por suspender o Tratado, em Fevereiro de
2020.
O fim deste tratado - um dos mais importantes até hoje firmados - veio
lançar uma grande incerteza para o futuro e perspectivar uma nova corrida
às armas nucleares de alcance intermédio.
A grande turbulência política que tem caracterizado a actual administração
americana, poderá não ter sido de molde a favorecer outros desenvolvimentos em todo este âmbito, nomeadamente, quanto ao futuro do Tratado “New
Start”, assinado em 8 de Abril de 2010, e que é o único em vigor, que regula a corrida aos armamentos nucleares entre as duas super-potências.
De facto, o Tratado expira em Fevereiro de 2021 (agora já não há tempo
para o renegociar), estando prevista a hipótese de ser prolongado por mais
cinco anos, mas nada se sabe o que vai acontecer. A Rússia pediu, em 2019,
que se desse início a conversações relativas ao futuro do Tratado, mas a Casa
Branca não se mostrou interessada na ideia, tão pouco na sua renovação
automática.
E com a ideia do actual Presidente americano em incluir a China nos
futuros tratados sobre armas nucleares - o que este país tem rejeitado - surgiram complicações acrescidas para futuros entendimentos. Note-se que se
prevê um aumento significativo na capacidade nuclear chinesa para os próximos anos.
É previsível, sem embargo, que dados os actuais constrangimentos económicos e financeiros, a corrida ao armamento nuclear fique condicionada, e
que uma extensão do actual Tratado “New Start”, mesmo que limitada, seja
acordada.
Em síntese, a Rússia e os EUA dispõem ainda, actualmente, de cerca de
90% das armas nucleares existentes a nível global. A Rússia lidera com 6.375
ogivas nucleares, seguida dos EUA, com cerca de 5.800. Segue-se a China,
com 320, a França, com 290, e as Grã-Bretanha, com 215.
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Outras iniciativas de Paz
“A Tolerância e a falta de interesse são
as últimas virtudes de uma sociedade moribunda”.
Aristóteles, mestre de Alexandre, “o Grande” (384 aC-322 aC)

Para além de todos os acordos e tratados já discutidos, houve acordos
diferentes um pouco por todo o mundo, de que são exemplos os “Tratado
de Pelindaba”, em 1964, que proibiu as armas nucleares em muitos países de
África e o “Tratado de Tlatelolco”, em 1967, que proibiu qualquer produção
ou utilização de armas nucleares na América Latina e no Caribe.
A Igreja Católica declarou: “qualquer acto de guerra com o objectivo indiscriminado de destruir cidades inteiras ou áreas extensas, incluindo a sua
população, é um crime contra Deus e contra o próprio Homem. Merece, sem
hesitação, inequívoca condenação26. Esta afirmação pode ser aplicada ao uso
das armas nucleares e à “MAD”. E numa Carta Pastoral, em 1983, os bispos
americanos acrescentaram: “esta condenação, no nosso julgamento, aplica-se
mesmo quanto ao uso retaliatório de armas nucleares, atingirem cidades,
depois das nossas terem sido atacadas”.
Finalmente, o Papa Francisco, numa mensagem à Conferência de Viena
sobre o “Impacto Humanitário das Armas Nucleares”, em 2014, declarou que
“a dissuasão nuclear e a ameaça da “MAD” não podia ser a base de uma
ética de fraternidade e coexistência pacífica, entre povos e estados”. O Conselho dos Bispos Metodistas foi ainda mais longe tendo concluído, em 1986,
que a “dissuasão não deve mais merecer a bênção das Igrejas, mesmo sendo
uma garantia temporária para a manutenção das armas nucleares” 27.
O Tribunal Internacional de Justiça (ONU), sito na cidade de Haia, emitiu,
em meados de 1996, um parecer, indicando que o uso ou ameaça de uso,
de armas nucleares seria uma violação de vários artigos da Lei Internacional,
incluindo as Convenções de Genebra e da Haia, a própria Carta das Nações
Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem28.
O Comité Internacional da Cruz Vermelha apelou aos Estados para não
usarem essas armas, independentemente de as considerarem legítimas ou
não.
1088
26 Concílio Vaticano II (11/10/1962-8/12/1965), A Igreja no Mundo Moderno (196), 80.
27 David P. Barash; http://aeon.co/essays/nuclear-deterrence-is-more-ideology-than-theory.
28 Esta “opinião” foi pedida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 3 de Setembro de
1993: “em vista dos efeitos sobre a saúde e o ambiente, o uso de armas nucleares por um
Estado, numa guerra ou conflito armado é uma quebra das suas obrigações à face da lei
internacional, incluindo a “Constituição” da OMS.
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Em 2006, uma “Zona Centro Asiática Livre de Armas Nucleares” foi estabelecida entre as, outrora, Repúblicas Soviéticas da Ásia Central.

A “MAD” no mundo contemporâneo
“Na maioria das sociedades actuais falta geralmente aos homens públicos o valor
não só para ousar o bem, mas até, para praticar fracamente o mal”
Alexandre Herculano
(História de Portugal, Bertrand, Lisboa, 1980-82, Tomo 1, p.10)

Presentemente, para além das cinco potências que têm lugar cativo no
Conselho de Segurança da ONU (EUA, Federação Russa, China, França e
Grã-Bretanha), justamente por possuírem capacidade nuclear, após a fundação
desse fórum que pretende ser a fonte do Direito Internacional e obter a resolução dos conflitos por meios pacíficos – o que na realidade nunca conseguiu – existe conhecimento dos seguintes países, com essa capacidade:
– A Índia, desde 18 de Maio de 1974 (data do primeiro teste nuclear);
– O Paquistão, desde 28 de Maio de 1998;
– Israel, desde o final dos anos de 1960 (embora nunca o tenha reconhecido, ou desmentido, oficialmente);
– A Coreia do Norte efectuou pelo menos seis ensaios nucleares, desde 9
de Outubro de 2006 até hoje, não se conhecendo a sua verdadeira capacidade29.
Em 1 de Julho de 1968, foi assinado o Tratado de não Proliferação de
Armas Nucleares (TNT), numa tentativa de conter a multiplicação de países

29 O programa nuclear da Coreia do Norte tem as suas raízes na Guerra da Coreia, principalmente depois dos EUA terem instalado armas com ogivas nucleares no território da Coreia
do Sul. Estas armas começaram a ser retiradas nos fins dos anos 1970, durante a Administração Carter, mas só terminou com H. W. Bush, em 1991. Existe informação de alguns
programas “clandestinos” de desenvolvimento nuclear – em face aos acordos internacionais
estabelecidos entre as datas citadas. A primeira instalação de investigação nuclear norte-coreana é de 1965, quando a então URSS forneceu um reactor de pesquisa, que foi instalado
em Yongbyon. Devemos ainda referir que a Coreia do Norte possui as suas próprias minas
de urânio. O programa de mísseis começou com os “Scuds” (mísseis balísticos móveis, de
origem soviética), importados do Egipto. Presentemente, acredita-se que a Coreia do Norte
tem cerca de 1.000 mísseis de diferentes categorias, tais como: o “Hwasung” e “Pukguksong”,
que são mísseis com 1.000 Km de alcance; o “Nodung”, com 1.300 Km; o “Musudan”, com
3.500 Km; o “Hwasong 14”, com 6.700 Km de alcance; em fase de teste existe, ainda, o
“KN-14” e o KN-08 com, respectivamente, 10.000 e 11.500 Km de alcance. “James Martin
Center” para “Non-Proliferation Studies/NTI”.
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com esta capacidade. Este tratado tornou-se efectivo desde 5 de Março de
1970 e foi assinado por 189 países, incluindo os cinco países que detém armas
nucleares e fazem parte do Conselho de Segurança da ONU – e que detém
cerca de 90% das armas nucleares existentes (a China e a França, porém, só
ractificaram o tratado em 1992). Estes países comprometeram-se a limitar os
seus arsenais e a não transferir as suas armas para países que não tivessem
essa capacidade nem a ajudarem a obtê-la. Todavia, a Índia, o Paquistão e
Israel, não fazem parte do Tratado.
A Coreia do Norte retirou-se do Tratado, em 2003, ao passo que o Brasil
aderiu, em julho de 1998. Só a República da África do Sul, que tinha construído armas nucleares no passado, desmontou todo o seu arsenal após o
fim do “Regime de Apartheid” e aderiu ao TNP30. Este tratado foi renegociado, em Maio de 2010, na sede da ONU, em Nova Iorque, tendo havido
consenso em interditar o uso de armas de destruição maciça em todo o
Médio Oriente; foi acordado ainda a redução dos arsenais dos primeiros
países a possuir armas nucleares e a relatar tais reduções; obteve-se ainda
o acordo de Israel para autorizar visitas às suas instalações da Agência Internacional para a Energia Atómica (AIEA), fundada, em 1957, no âmbito das
Nações Unidas31.
Todos os países estão, sem embargo, autorizados a desenvolver tecnologia
nuclear para fins pacíficos, desde que monitorizados pela AIEA. No entanto,
torna-se muito difícil e até contraditório a existência desse acordo e a pressão
efectuada sobre outros países nesse sentido, quando há países que não o
assinaram, ao passo de que aqueles que já a possuem não mostram sinais de
renúncia a essa capacidade, tão pouco a reduzir sequer, faseadamente, o seu
potencial. Mesmo partindo do princípio que é melhor para o mundo que as
armas nucleares não proliferem mais, mantem-se a questão de saber por que
é que a alguns países, que primeiro desenvolveram armas nucleares, lhes é
outorgado o direito a deterem este tipo de armas e a outros é negado este
estatuto?
Um dos países que pretende, aparentemente, entrar para o “clube” é o
Irão, que conta com a oposição estrita de Israel e, por arrastamento, dos EUA.
E que já esteve a um passo de ser atacado, em 2012.
Deve ainda recordar-se que Israel, em 1981, atacou o reactor nuclear em
construção, em Osirak, no Iraque, a fim de impedir que esse país pudesse

30 O Programa Nuclear Sul-Africano começou nos anos 60 do século XX e progrediu até aos
anos 80.
31 Esta Agência foi estabelecida, a fim de fomentar as aplicações pacíficas da tecnologia nuclear; fornecer salvaguardas internacionais contra o seu uso indevido e facilitar as medidas
de segurança na sua aplicação.
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vir a ter capacidade nuclear. Fê-lo com uma “bomba suja”, isto é, uma bomba não nuclear, mas radioactiva, causando a morte a milhares de iraquianos.
Atacou ainda um outro reactor nuclear, que estava a ser construído na Síria,
em 2007. E a razão principal para o ataque ao Iraque, em 2003, por parte da
coligação internacional chefiada pelos EUA, foi a alegação (nunca provada)
de que aquele país estava a desenvolver armas de destruição maciça.
Muitos outros países existem que têm capacidades para, a breve trecho,
terem reactores nucleares capazes de fabricarem ogivas atómicas, como são
o Brasil, a República da África do Sul, a Alemanha, o Japão, o Canadá, a
Austrália e, se para tal estiverem virados, a Argentina, o México, a Espanha,
a Itália e a Turquia. Actualmente, o maior problema no âmbito da proliferação nuclear chama-se Coreia do Norte, o que ameaça desestabilizar toda a
região. A divisão da Península Coreana, pelo paralelo 38 é, provavelmente,
o maior problema remanescente da Guerra-Fria32.
Outra ameaça que existe há muitos anos é o do roubo e tráfico de uma
arma nuclear, o que foi exponenciado na altura, pela fragmentação e debilidade do Estado Soviético, após a queda do muro de Berlim, em 1989, e que
levou, em consequência, à independência de muitas das Repúblicas Soviéticas
da Ásia Central e Cáucaso.
Tal receio continua, não só pela proliferação destas armas como da sua
miniaturização e melhoria da tecnologia disponível e pelo aumento geométrico das ameaças terroristas um pouco por todo o lado. Tal só não ocorreu,
estamos em crer, por um cuidado extremo que se pensa existir na segurança das instalações onde este material é guardado e na selecção do pessoal
que as utiliza, como também na dificuldade em operacionalizar um vector
de lançamento destas armas e o de detoná-la num local previamente escolhido.
Contudo, estas barreiras podem não ser suficientes para que um país que
possua armas nucleares possa permitir que grupos terroristas as usem, indirectamente, contra um Estado não amigo.
Finalmente, não é de excluir a ocorrência de um acidente, como aqueles
que já se deram em centrais nucleares, com consequências que apenas se
podem imaginar. E, como exemplo, devemos recordar aquele que se pode
considerar o acidente mais famoso, envolvendo armas nucleares, conhecido
como “Acidente de Palomares”.

32 Temos que esperar para ver o resultado do “histórico” encontro e acordo provisório, entre
os Presidentes Donald Trump e Kim Jong-Un, em Singapura, em 12 de Junho de 2018. E,
claro está, quanto mais forte for o programa nuclear norte-coreano mais forte será o poder
negocial desse país.
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Este acidente ocorreu em 17 de Janeiro de 1966, quando um bombardeiro B-52 G, da USAF, colidiu com um KC-135, durante uma missão de reabastecimento em voo, a 31.000 pés, sobre o Mar Mediterrâneo, perto da costa
de Espanha. Ambos os aviões foram destruídos e os quatro tripulantes do
KC-135 e três dos sete tripulantes do B-52 pereceram. Os restantes quatro
conseguiram ejectar-se com sucesso.
Das quatro bombas de hidrogénio do tipo MK 82, três foram encontradas
em terra, perto da pequena vila de Palomares, nas imediações da cidade de
Almeria. Os detonadores não nucleares de duas das bombas explodiram no
impacto, resultando na contaminação de uma área de dois quilómetros quadrados, com plutónio. A quarta bomba caiu no mar e foi recuperada em
segurança, depois de dois meses e meio de buscas, envolvendo um grande
número de navios, aviões, pessoal e equipamento. No meio deste grande
azar, acabou por haver muita sorte…

Últimos desenvolvimentos
“Si vis pacem para bellum”.
Citação Latina33
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Depois da implosão da URSS, e da “descolonização” levada a cabo em
variadas Repúblicas Soviéticas, a completa libertação dos países da Europa
de Leste e assinatura do Acordo 2+4, que levou à reunificação da Alemanha
Ocidental com a Alemanha “Central”, as relações entre a Federação Russa e
os EUA bem como com os países da Europa Ocidental, sofreu uma grande
distensão e melhoria.
As relações entre os EUA e a China também melhoraram, para o que muito contribuiu a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio
(OMC) e a adopção por parte de Pequim da fórmula “um regime, dois sistemas”
(mesmo continuando a chamar-se de “regime comunista”, agora ao contrário
da doutrina comunista, o Estado permite uma economia de mercado).
Este caminho inicial positivo foi interrompido, em Junho de 2002, quando o Presidente George W. Bush retirou os EUA do Tratado de Mísseis
Anti-Balísticos. As razões invocadas eram as de que o sistema de defesa que
queriam construir tinha uma capacidade nuclear restrita, destinando-se apenas a evitar qualquer tipo de chantagem por países com capacidade nuclear

33 “Se queres a Paz, prepara a Guerra”.
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limitada e não se destinava a alterar a relação entre os EUA e a Rússia 34.
Tal, porém, punha em causa a “MAD” e não agradava à Rússia, já que a
sua capacidade nuclear no período que atravessava tinha declinado, sobretudo, devido à destruição do número de lançadores e ogivas; antiguidade do
material e falta de inovação tecnológica e, ainda, por a Rússia se sentir ameaçada por um ataque dos EUA que a pudesse deixar sem capacidade de retaliar já que um primeiro ataque desta natureza podia destruir todos os seus
submarinos, bombardeiros e mísseis balísticos. Além disso, em tempo de
crise a instabilidade existente poderia mais facilmente causar um acidente ou
erro de cálculo.
As tensões entre os EUA e a Rússia voltaram a aumentar, todavia, quando
Presidente Vladimir Putin começou a estabilizar a agitação política na Rússia;
o poder militar de Moscovo começou a aumentar de novo e o Kremlin passou a intervir na arena internacional com uma voz forte.
Tal deveu-se ao facto de que os EUA e seus aliados europeus, aproveitando-se da fraqueza política, económica, social e militar da Rússia começarem
a “cercá-la”, intervindo no Cáucaso (exemplo da Geórgia e Crimeia), na
Ucrânia, tentando-a atrair para a União Europeia (UE); atraindo os Países
Europeus de Leste e os Países Bálticos para a NATO e instalaram mísseis
anti-balísticos em alguns destes países, com a desculpa de que se destinavam
a fazer frente a uma eventual ameaça iraniana e norte coreana 35.
Tudo isto exacerbou o secular “complexo” de cerco do antigo Ducado da
Moscóvia, levando o Kremlin a reagir em conformidade: intervenção militar
rápida na Geórgia; idem para a Crimeia; intervenção no leste da Ucrânia,
apoiando separatistas daquele país e acabando no apoio ao governo sírio,
em cujo território a Rússia possui a sua única instalação militar no Mediterrâneo. Em tudo isto não é estranho a “guerra subterrânea” que se passa com
os gasodutos e oleodutos e com a capacidade de exportação russa destas
matérias-primas36. Por outro lado, a qualidade e sofisticação dos novos armamentos desenvolvidos pelo Kremlin têm melhorado muito e o seu custo tem
sido mantido relativamente baixo.

34 “U. S. Withdrawal from the ABM Treaty: President Bush’s Remarks and U. S. Diplomatic Notes”.
(http://www.armscontrol.org/act/2002_01-02/docjanfeb02).
35 Os mísseis foram instalados na Roménia, em Maio de 2016 (lançadores verticais MK 41 e
mísseis SM-3, com provisões também, para a instalação de mísseis de cruzeiro “Tomahawk”;
o mesmo está a ser instalado na Polónia.
36 Como podemos constatar nos conflitos que surgiram com o fornecimento de gás e petróleo
russo, à Ucrania; a construção dos “north and southstream pipelines”; a diversificação de
abastecimento aos países europeus; a guerra na Geórgia; a discussão sobre as diferentes
rotas para trazer o gás e o petróleo do Médio Oriente e da Ásia Central, para a Europa e
outros locais, e muito, muito mais.
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Estas reacções russas provocaram do lado ocidental uma retaliação em
termo de sanções económicas – que acabam por afectar todos de igual modo
– e do reforço dos efectivos da NATO nalguns países da Europa de Leste e
Báltico, com o respectivo aumento de exercícios militares.
A tensão dos EUA com a China também aumentou, em termos de “guerra comercial”, por causa do aumento da marinha chinesa e a tentativa de
projecção de poder no Mar da China através da construção de atóis artificiais;
constante reivindicação sobre a Formosa e apoio ao governo da Coreia do
Norte, sem o qual este, provavelmente, não se sustentaria. Para além disto, a
China tem atraído a deslocalização da indústria ocidental e aumentado extraordinariamente as suas exportações a preços muito competitivos, sem embargo
da falta de qualidade de grande parte dos produtos. A China passou a ter uma
estratégia a nível mundial e não é de excluir que tente construir uma moeda
de referência que se possa bater com o dólar e o euro.
Se estas tensões não baixarem a “MAD” voltará a ser uma realidade e terá,
possivelmente, mais interlocutores com hipóteses, embora remotas, de conflitos nucleares regionais, conflitos convencionais por interpostos países e
continuação do terrorismo.
Quer dizer incerteza, insegurança, paz armada, dissuasão pelo medo/terror,
tácticas de guerrilha e terrorismo, devido a potencial assimétrico dos contentores, desenhadas para mudar a situação em favor de quem se possa sentir
tratado injustamente, ou esteja em desvantagem, ou queira tornar-se mais
poderoso. Por outras palavras, mais do mesmo que já conhecemos do passado, contudo com um número de sistemas de armas com um grau de destruição ainda maior.

Conclusão
“Ultima ratio regia”
Frase escrita nos canhões do Exército de Luís XIV e
que significava – última razão real
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As críticas à doutrina da “MAD” baseiam-se fundamentalmente na possibilidade de falharem os parâmetros que são assumidos puderem garantir a
dissuasão. São exemplos disso:
–
Que um primeiro ataque não consiga destruir toda a capacidade de
retaliação de um país alvo, o que irá constantemente fazer com que os
países eventualmente ameaçados escalem constantemente as suas defesas e capacidades ofensivas e tentem dispersar os vectores de lançamento sobre áreas cada vez mais afastadas, e dividam a sua capacidade em
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armamento pelo mar, ar, terra e espaço, de preferência com lançadores
amovíveis;
– Que não haja erros de identificação no equipamento e procedimentos
que têm que identificar um lançamento da outra parte. Isto pode levar
a erros de interpretação e a uma guerra nuclear por acidente. Durante
a Guerra-Fria houve vários casos conhecidos de incidentes que quase
levaram a que tal ocorresse. É possível que muitos outros tenham ocorrido e não se saiba;
–
Que não haja qualquer possibilidade de camuflar um lançamento. A
tecnologia “stealth”, por exemplo, utilizada no bombardeiro B-2 pode
permitir, eventualmente, que tal ocorra;
– A identificação perfeita de quem lança um primeiro ataque, pode não
ser possível, ou seja, por exemplo, como saber em tempo real, quem
lançou um míssil que seja disparado de uma fronteira entre a Rússia e
a China; a China e a Coreia do Norte; a Índia e o Paquistão? Ou até
garantir a identificação da assinatura de um míssil lançado de um submarino?
– A capacidade de desenvolver métodos de transportar armas nucleares,
até muito próximo do alvo, sem serem detectadas, pode impedir a hipótese de retaliar (por falta de tempo de resposta/capacidade);
– A manutenção da racionalidade sã de decisores, ou até de outros comandantes que estejam na cadeia hierárquica do cumprimento das ordens
que decidem um ataque, pode não ser assegurada. É conhecido o caso
de um comandante de submarino soviético (Capitão Savitsky) durante a
crise dos mísseis de Cuba, que ficou sem comunicações, tendo este dado
ordem para disparar, o que foi recusado pelo seu imediato Vasili Arkhipov. E nada pode garantir que um lunático que seja insensível ao sofrimento alheio não se importe (ou até goste) de provocar o “Armagedom”;
Finalmente, argumenta-se que é impossível garantir a capacidade de
–
sobrevivência, através seja de que meios forem (por exemplo, protecção
civil), de uma parte considerável da população e indústria, de um qualquer país.
Toda esta argumentação, que é plausível, não foi suficiente, todavia, para
que o conceito fosse abandonado ou modificado. Nem sequer a declaração
feita pelo Estado-Maior-General Soviético, em 1981, de que “o uso de armas
nucleares será catastrófico”, teve impacto na “MAD”37. As armas nucleares

37 “Previously Classified interviews with former Soviet Officials Reveal U.S. Strategic Intelligence
Failure over decades”, Savranskraya, Svetlana, Eds, September 11, 2009.
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foram diversificadas no âmbito do seu potencial uso, em tácticas e estratégicas e ainda em termos de curto, médio e longo alcance. Sem embargo, estas
armas não mantêm, por si só, a Dissuasão. Toda uma panóplia extensa de
armas convencionais foi desenvolvida e têm sido criadas outras armas no
campo químico e biológico bem como, mais recentemente, armas que pretendem mudar o clima e, possivelmente, os equilíbrios tectónicos de modo
a causar catástrofes naturais de dimensões catastróficas. Também se desenvolvem estratégias indirectas de actuação que passam pela guerra de guerrilha; terrorismo; golpes de estado e, ultimamente, migrações.
Em 1980, o Presidente Carter, através da sua directiva 59, “Nuclear Weapons Employment Policy”, determinava:
“To continue to deter in an era of strategic nuclear equivalence, it is necessary to have nuclear (as well as conventional) forces such that in considering
aggression against our interests any adversary would recognize that implausible outcome would represent a victory or any plausible definition of victory.
To this end and so as to preserve the possibility of bargaining effectively to
terminate the war on acceptable terms that are as favorable as practical, it
deterrence fails initially, we must be capable of fighting successfully so that the
adversary would not achieve his war aims and would suffer costs that are
unacceptable, or an any event greater than his gains, from having initiated
an attack”38.
Sem embargo de durante anos e anos a doutrina soviética ter defendido
que poderia sobreviver a uma guerra nuclear (por causa da extensão do seu
território e do desenvolvimento de medidas de protecção civil), e ganhar uma
guerra convencional, que pensavam se seguiria ao holocausto nuclear 39.
Tão pouco a “MAD” foi molestada por ter sido atacada como “imoral”
por uma quantidade apreciável de individualidades e organizações, no sentido em que o medo que as armas nucleares inspiravam não era justificação
para a sua existência, que a insegurança se matinha e que tais meios de
defesa aterrorizavam tanto como o medo de um ataque. Tudo o que se dis-
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38 http://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_assured_destruction (01-10-2017).
39 Richard Pipes (1977). “Why the Soviet Union Thinks it could Fight and Win a Nuclear War”.
(http://people.reed.edu/~ahm/Courses/Reed-Pol-422-2012-S1_NP/Syllabus/EReadings/05.2
Pipies1977Why-the-Soviet-Union.pdf). Reed College. Retrieved September 4, 2013. Captain
John W. Drough, Jr. “Soviet Civil Defense U.R.S.S. preparations for industrial-base war survival”. (http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1977/mar-apr/dorough.
html). Air University Review, March-April 1977. Leon Gouré Reviewed by John C. Cambell
(1977). “War Survival in Soviet Strategy: URSS Civil Defence”, (http://www.foreignaffairs.com/
articles/30948/john-c-campbell/war-survival-insoviet-strategy-urss-civil-defence). Foreign Affairs
Magazine.
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se é razoável e compreensível. Porém, a “MAD” tem garantido de facto a
dissuasão que, por sua vez, tem evitado a guerra nuclear. Embora não tenha
evitado as restantes guerras. Basta dizer que o número de vítimas, desde que
se inventaram as armas nucleares até hoje, já se aproxima dos números da
II Guerra Mundial (1939-1945) – entre 60 a 85 milhões de mortos – que foi
o conflito mais mortífero até hoje ocorrido em 7.000 anos de História 40.
A “MAD” só terá hipótese de deixar de existir se todos os países que
possuem armas nucleares se dispuserem a abdicar delas faseadamente através
de um compromisso assumido e, seguramente, muito difícil de supervisar.
E, ainda, se fosse possível garantir que mais nenhuma unidade política
quisesse obter essa capacidade o que, por mais que se pudesse melhorar o
Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares, seria muito difícil de conseguir.
Até agora, têm andado a brincar ao “gato e ao rato”, vendo como poderiam
ultrapassar-se uns aos outros (ou um ao outro…), em termos de ver quem
obteria uma eventual vantagem no âmbito da melhoria e diversificação das
armas ofensivas e defensivas e, por outro lado, retaliando no cumprimento
dos acordos de limitação ou redução de armas, face ao comportamento do
outro.
A “MAD” não é só um mal por causa do perigo que encerra, mas também pelo custo que tem. A quantidade de esforço, junto com as somas
astronómicas em dinheiro – e também em matérias-primas – que se têm
gasto em construir (e destruir!) tamanho arsenal daria, certamente, para erradicar toda a pobreza da Terra e a aumentar a qualidade de vida em todo
o planeta…
Ora, não se vislumbra qualquer indício ou sinal que tal possa vir a ocorrer.
E algumas “elites” do planeta Terra já andam a tentar limitar o uso de
armas, pelo menos, desde o Segundo Concílio de Latrão, em Abril de 1139,
quando se pretendeu interditar o uso da “Funda”, do “Arco” e da “Besta”,
entre cristãos…
Os cerca de 2.000 testes e demonstrações nucleares já realizados, até hoje,
onde engenhos nucleares foram detonados, são uma prova insofismável da
dificuldade de se conseguir proibir tais armas.
Outra prova dessa dificuldade é a provável existência, actualmente, de
cerca de 15.000 armas nucleares no mundo, localizadas em 107 locais, em 14
países. Cerca de 9.400 destas armas estão armazenadas em arsenais militares,

40 É muito difícil, senão impossível, as figuras exactas nestes contextos. Estima-se que tenham
morrido cerca de 42 milhões de pessoas nas diferentes guerras (convencionais e de guerrilha), em todo o mundo, entre 1945 e o ano 2000.
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das quais 4.000 estão operacionais e 1.800 delas estão em estado de prontidão
elevado ou prontas a serem usadas em “short notice”. As restantes armas
mencionadas estão fora de serviço e a aguardar desmantelamento. Estes números são retirados de estimativas da Federação dos Cientistas Americanos,
feitas em 201741.
Ora, não existindo confiança entre os potenciais adversários/inimigos,
nunca se poderá estabelecer-se uma base estável que leve ao desaparecimento das armas nucleares (o que teria de ser alargado aos arsenais químicos e
biológicos), e ao subsequente desaparecimento da “MAD”. O que levará, um
dia, ao desaparecimento das guerras será a erradicação das suas causas, o
que exige a mudança da natureza humana. As armas são apenas um instrumento da guerra, não a sua causa. Por isso, a “MAD” arrisca-se a subsistir
por muitos e bons anos, sob formas variadas e alargando-se a outros países
e não só aos agora “clássicos”, Federação Russa (continuação da URSS) e
EUA.
Manter a dissuasão ao mais baixo nível possível seria, então, um objectivo
excelente. Tal é, porém, um objectivo muito complexo, que apenas pode
aspirar ao sucesso através de querer político, entre países; a criação de “medidas de confiança”, que devem ser baseadas na eliminação das causas dos
conflitos, entre as entidades envolvidas.
Estas são as únicas medidas que podem gerar estabilidade para o futuro,
Simultaneamente, é fundamental educar os cidadãos, nomeadamente as elites,
dos diferentes países, para saberem e terem em mente, a importância destes
assuntos e apelar ao instinto natural de protecção da vida na Terra e de um
modo a preservar o “Bem” em detrimento do “Mal”. Todas estas medidas
destinam-se a gerar pressão sobre as elites políticas, militares e diplomáticas,
de modo a aperfeiçoar o Direito Internacional e apontadas à redução equitativa dos arsenais militares, nomeadamente as mais mortíferas armas nucleares, químicas e bacteriológicas. Precisamente o tipo de armas que podem,
mais facilmente, aniquilar a vida no nosso planeta.
As armas convencionais devem ser mantidas no nível que satisfaçam as
necessidades de segurança básicas. No entanto, tal só será possível se houver
suficiente estabilidade no mundo e as pessoas estiverem determinadas a resolver os conflitos de forma pacífica. Temos de ter o cuidado de não alterar
ou destruir os equilíbrios existentes (toda a vida na Terra e no “Cosmos” vive
de equilíbrios…) ou a balança de Poder que se tiver conseguido estabelecer
numa região ou entre alguns países.

41 “Worldwide deployments of nuclear weapons, 2017”; bulletin of the atomic scientists, (http://
thebulletin.org/2017/September/worldwide-deployments-nuclear-weapons-201) (10-01-2018).

As armas nucleares e o equilíbrio do terror

Por outro lado, existe a possibilidade de se provocarem guerras por falsos
ou utópicos pacifismos e pela negação do direito à auto-defesa. Até à data,
nada conseguiu travar o aumento dos arsenais militares, excepto nos países
da Europa Ocidental, onde membros da UE (acompanhados pelo Canadá)
entenderam enviar a maior parte dos seus exércitos para casa, o que, na
minha opinião, fizeram deteriorar a sua segurança e prejudica a sua soberania,
devido à negligência, indolência, relativismo moral, degradação ideológica,
demagogia, “correcção política” e, por último, mas não menos importante,
por alguma cobardia e pura falta de senso42.
De notar, ainda, que em todas estas questões fundamentais, nem a Assembleia-Geral, nem o Conselho de Segurança da ONU, alguma vez resolveram qualquer conflito sério ou preveniram qualquer guerra, desde a sua
fundação, em 24 de Outubro de 1945. Tendo em conta a sua passada experiência, a ONU representa um “Fora” que é irreformável, e que se tem mantido quase sempre à margem do que importante se tem passado, sendo as
negociações quase sempre no âmbito bilateral. O que demonstra a sua quase irrelevância apesar do seu elevado custo e da maioria dos seus funcionários apenas existir para e justificar a si próprio...
Todavia, mesmo sendo o seu funcionamento muito questionável, ainda
existe lugar para a ONU nos arranjos da segurança mundial (e não se deve
deitar um “edifício” abaixo sem ter outro para o substituir…). O seu funcionamento melhoraria, provavelmente, em verdadeiramente servir a Humanidade e promover soluções pacíficas se as decisões do Conselho de Segurança não estivessem reféns do direito de veto dos seus cinco membros permanentes.
Não querendo matar a Esperança e deixar uma nota pessimista nestas
questões da guerra e da paz, quero enfatizar a necessidade de ir renovando
os esforços para um mundo melhor e mais pacífico. Mas sem deixar de ter
os pés bem assentes na Terra, tendo em vista a natureza humana e desejo
que os humanos têm em simultâneo de aumentarem o seu Poder e de estabilidade e que não poucas vezes e tornam incompatíveis e tendem a destruir
os equilíbrios geopolíticos. Pois a Terra não é o Céu.
E talvez fosse sensato meditarmos neste pensamento de um autor desconhecido: “Fala-se tanto na necessidade de deixar um planeta melhor para os
nossos filhos, e às vezes esquece-se da urgência de deixarmos filhos melhores para o nosso planeta”.

42 Esta asserção não deve ser considerada ofensiva: é apenas um facto, claro como cristal. E
cada um de nós tem a sua própria responsabilidade na sociedade em que vive.
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1. Introdução
Este artigo analisa as capacidades do Exército Português e as suas inerentes competências distintivas com potencial de emprego no Apoio Militar de
Emergência (AME).
O atual ambiente estratégico, hoje caracterizado por uma ampla gama de
ameaças e riscos, não permite o afastamento das ameaças tradicionais, ao
mesmo tempo que impele a que o instrumento militar terrestre se prepare,
numa lógica polivalente, multifacetada e com elevada capacidade de adaptação, em resposta a situações de emergência, mormente complexas.
Assim, numa comparação com o passado, as circunstâncias do presente e
os plausíveis futuros colocam uma ênfase similar nas quatro tipologias de operações – ofensivas, defensivas, de estabilização e de apoio civil – que, por
natureza, competem às forças terrestres. É, por isso, num espetro cada vez mais
alargado de missões neste domínio operacional, que o instrumento militar
terrestre situa a sua ação. Consequentemente, a estratégia quanto ao desenvolvimento e aplicação da força, traduzida nas suas vertentes genética, estrutural
e operacional, é o elemento fulcral, porquanto exigente é o papel dos exércitos nas sociedades atuais, onde se defende o primado do ser humano.
A situação pandémica que assolou, e ainda assola, o país e o mundo,
expôs as vulnerabilidades da sociedade em que vivemos, mas, simultaneamente, reforçou a necessária existência e pertinência do emprego militar,
nomeadamente do Exército, nas designadas emergências complexas. Na última década, o mesmo tem ocorrido no combate aos fogos rurais, nas situações
* Investigador integrado do Centro de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Universitário
Militar.
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de cheias e de seca extrema. Inevitavelmente, o Exército é um ator fundamental na resposta a estas e outras ações, naturais ou provocadas, com graves repercussões nas condições de vida dos portugueses. As suas competências distintivas emanam da preparação para o cumprimento da sua missão
principal, a defesa militar da República, ditando as circunstâncias atuais, que
esta defesa se materialize, internamente, através da criação de um sentimento de segurança e com a adoção de um cariz eminentemente supletivo, e,
externamente, por intermédio da participação efetiva em operações militares
sob a égide das organizações ou coligações que Portugal integra.
O poder das circunstâncias internas promove a casuística e é gerador de
desafios que conferem ao Exército um patamar de relevância associado às
suas competências distintivas. Mas, como poderá o Exército assumir esse
papel, considerando que, na sua matriz, se prepara, nomeadamente, para
lidar com ameaças, ou seja, para atos que estão associados a uma intenção?
É isso que nos propomos neste artigo – analisar que competências podem
ser alocadas ao AME e, de entre estas, avaliar quais se afiguram distintivas.
Na prossecução deste objetivo, considera-se o modelo de análise que consta
da figura seguinte e que coincide com as três partes deste artigo. Assim, numa
primeira fase, procuraremos caracterizar as forças terrestres. Segue-se uma
abordagem às operações de apoio civil (OAC) que, no espetro de operações
militares terrestres, se associam a situações de não guerra em território nacional. Destas, extrairemos as ações/tipologias de operações realizadas pelo
Exército. Finalmente, numa incursão pelo AME, procuraremos perceber quais,
de entre as várias operações realizáveis pelo Exército, as que se configuram como distintivas. Uma abordagem ao apoio do Exército no combate à
COVID-19 servirá de mecanismo de validação do argumento.
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Figura 1 – Modelo de análise.

Conclui-se que o Exército encerra em si competências distintivas inerentes
ao cumprimento da sua missão no quadro de um ambiente operacional e
estratégico cada vez mais abrangente e desafiante.
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2. Caracterização das Forças Terrestres
Em 1991, Theodore Reed Fehrenbach, historiador norte-americano, no seu
livro “This Kind of War: A Study in Unpreparedness” (2001, p. 290), sobre a
guerra da Coreia, escreveu talvez uma das melhores definições da singularidade das forças terrestres dentro do emprego do instrumento militar.
“Poder-se-á voar sobre a terra perpetuamente; poder-se-á bombardeá-la, atomizá-la, pulverizá-la e limpá-la de qualquer forma de vida, mas se o desejo for
defendê-la, protegê-la e preservá-la para a civilização, ter-se-á de o fazer em
terra, da mesma forma que as Legiões Romanas o fizeram, pondo os seus jovens
no terreno.”

Esta permanente e genética ligação ao terreno, ambiente físico onde a
interação biunívoca com o ser humano é uma constante, é sem dúvida o
aspeto dominante das forças terrestres, pois dele derivam as capacidades, as
características e o modus operandi do instrumento militar terrestre.
Mantendo em mente que apenas é possível conquistar e controlar território com forças terrestres, é inegável que, desde o final do século passado, o
seu papel tem vindo a focar-se no estabelecimento de um ambiente seguro
e estável, facilitando a intervenção de instrumentos não militares. No entanto,
importa manter nesta parte uma abordagem holística às forças terrestres, até
porque, como C. Gray (2006, p. 13) nos adverte, “a perspetiva histórica é a
única proteção contra a captura involuntária pelas preocupações do momento e ideias da moda”. Para o autor, estas ideias e preocupações podem ser
válidas e importantes na atualidade, mas são uma base inadequada para
entender o futuro. Em nossa opinião, mais do que inadequada, correm o
risco de ser uma base incompleta, que só a análise histórica e a procura de
padrões evolutivos pode colmatar. É neste contexto que enquadraremos conceptualmente as forças terrestres, incluindo neste esforço as operações de
combate.
Importa ainda salientar que os atores, estatais ou não, não conduzem
operações aéreas, marítimas, terrestres, espaciais ou cibernéticas, mas simplesmente operações. Neste paradigma de aplicação da força seria irrealista
analisar as operações terrestres de forma isolada. No presente artigo, apesar
de nos centrarmos na aplicação das forças terrestres no ambiente terrestre,
realça-se que os efeitos produzidos pelas restantes componentes do instrumento militar neste ambiente físico são impossíveis de dissociar.
O instrumento militar terrestre é definido, no Exército Português, como “a
capacidade, através do emprego ou da ameaça de emprego de forças terrestres, para ganhar, manter e explorar o controlo sobre o terreno, os recursos
e população” (2012, pp. 1-14).
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Como materialização desta capacidade, estabelece-se a necessidade de as
forças terrestres poderem alcançar os seguintes fins:
– Impor a vontade sobre um adversário, recorrendo ao uso da força se
for necessário (2012, pp. 1-14). Esta será, porventura, a competência
básica dos exércitos e a qual terá tido, ao longo da história, maior influência no desenho genético das forças;
– Estabelecer e manter um ambiente estável, criando condições para o
desenvolvimento político e económico (2012, pp. 1-14). Nesta competência, pede-se que sejam criadas e mantidas as condições de estabilidade, após o estabelecimento de condições de segurança, para que os
restantes instrumentos não militares possam intervir de forma a atingir
a paz duradoura num determinado território ou região;
– Após a ocorrência de acontecimentos catastróficos, naturais ou provocados pelo homem, restaurar as infraestruturas e restabelecer os serviços
básicos (2012, pp. 1-14). Esta atividade vai contribuir diretamente para
o ambiente estável, com possíveis implicações na segurança, ao garantir
a satisfação das necessidades da população;
– Apoiar e garantir uma base a partir da qual a força conjunta poderá
influenciar e dominar as dimensões marítima e aérea (2012, pp. 1-14).
Nesta situação, as forças terrestres serão apenas um apoio à aplicação
do instrumento militar em situações específicas que não requeiram a sua
utilização de forma conjunta.
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Sintetizando um possível conceito alargado de capacidades das forças
terrestres, estas terão de derrotar um adversário no ambiente terrestre, seja
num confronto com forças regulares ou perante uma ameaça assimétrica, ou
mesmo híbrida. Para que seja atingido e mantido um ambiente estável, principalmente através da segurança estabelecida, já que a estabilidade será
atingida maioritariamente por instrumentos não militares, será necessária a
capacidade de controlar terreno, mesmo que por longos períodos, e, talvez
a tarefa mais difícil, garantir segurança à população. Adicionalmente, tirando
partido das suas capacidades singulares, desenho genético para o ambiente
terrestre e habituação à omnipresença da população, contribuir para o bem-estar desta, sobretudo, em situações de calamidade ou emergência.
Definido o espetro das atividades das forças terrestres, avançamos para
uma sucinta abordagem da sua utilização. Compreendendo o seu desenho
genético e respetivo conceito de emprego, permitirá extrapolar a sua aplicação no AME, objeto em estudo.
No emprego de forças terrestres o seu potencial de combate é aplicado
para atingir um o estado final pretendido. Este potencial de combate consiste em seis funções de combate, sincronizadas sinergicamente pela liderança
e potenciadas pela informação (2012, pp. 2-22).
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As funções de combate, comando-missão que inclui o comando e controlo, movimento e manobra, informações, fogos, proteção e apoio de serviços,
não são componentes físicos separados de cada força. São uma conceptualização que agrupa tarefas e sistemas por afinidade do seu contributo para a
aplicação da força em operações (Army, 2017, pp. 5-2).
Esta contribuição das componentes de uma força terrestre para cada uma
das funções de combate, embora em proporções distintas, implica que se
considere que a capacidade de uma força, independentemente do seu escalão,
é obtida através de um conjunto coerente. É um sistema que depende de
todas as suas partes para se manter ativo, podendo, de acordo com o tipo de
operação, exigir mais de uma delas, mas não podendo dispensar nenhuma.
A sinergia entre funções de combate está na base do conceito de emprego de uma força terrestre, o conceito de armas combinadas, ou seja, a aplicação sincronizada e simultânea de todos os elementos do potencial de
combate, obtendo-se um resultado superior ao somatório do alcançado por
cada uma das partes (Army, 2017, pp. 3-10). É com base na construção conceptual das funções de combate, seguindo o princípio das armas combinadas
que a aplicação do instrumento militar terrestre é planeada e executada como
um todo coerente. Neste modelo, as forças terrestres conduzem, de forma
simultânea ou sequencial, operações defensivas, ofensivas, de estabilização e
de apoio civil, estas últimas que serão detalhadas na próxima parte do artigo,
enquadrando o AME.
Para completar a caracterização das forças terrestres, falta abordar a sua
constituição e tipologia. Uma força terrestre é composta por elementos de
combate, de apoio de combate, de apoio de serviços e de apoio ao comando (Exército, 2014, pp. A-2 – A-3). Cada um destes elementos contribui, em
diferentes proporções, com atividades e sistemas para diversas finalidades,
ou seja, para as funções de combate. Esta múltipla contribuição é a razão,
como referido anteriormente, da necessidade de encarar uma força terrestre
como um todo coerente que não pode dispensar um dos seus subsistemas
para funcionar. O conjunto coerente, um verdadeiro sistema de sistemas interdependentes e interconectados, agrupam-se no Exército Português, seguindo a mesma taxonomia da Aliança Atlântica, em forças terrestres pesadas,
médias e ligeiras (Exército, 2014, pp. A-3 – A-9). Qualquer uma delas está
apta a cumprir qualquer uma das tipologias de operações, incluindo as OAC.
Finalmente, e orientando a aplicabilidade do instrumento militar terrestre
para o AME, é importante referir uma característica das suas forças que reside essencialmente em fatores culturais, a habituação a sistemas complexos.
Será inegável que situações de catástrofe, de pandemia, ou outras que
levem ao emprego em massa das Forças Armadas (FFAA) em apoio da população, são complexas. É neste ambiente, o complexo, que as forças terres-
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tres conduzem as suas operações. Basta referir a interação permanente com
a população e a interconectividade permanente através da tecnologia para
caracterizar o ambiente terrestre como complexo. Assim, as forças terrestres
estão “aculturadas” a planear, executar e avaliar na perspetiva de Edward
Lorenz sobre a complexidade e imprevisibilidade, tão bem representado no
efeito borboleta, em contraponto a uma abordagem taylorista aos sistemas,
no limite, complicados.

3. Operações de Apoio Civil
Na sua matriz genética, os militares preparam-se para a guerra e, por essa
via, para os seus vários atributos, designadamente: a fricção, a incerteza, a
fluidez, a desordem, o perigo e as múltiplas forças físicas, morais e mentais
que daí advêm (Osinga, 2005). Nas últimas décadas, as situações de conflito
que eclodiram pelo mundo expuseram o instrumento militar terrestre a um
ambiente tático e operacional de elevada exigência, dadas as circunstâncias
que caracterizam os teatros de operações, eminentemente terrestres.
A conflitualidade mudou. Os impactos multidimensionais da globalização,
refletidos numa nova tipologia de ameaça e carácter da guerra, criaram um
quadro de instabilidade e conflito persistente, colocando novos desafios aos
Estados ao nível da sua segurança e defesa (S&D). O ambiente conflitual
caracteriza-se, hoje, pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade 1.
Nos conflitos contemporâneos, os adversários testam continuamente os limites das capacidades militares, o que torna o caos uma constante (Bazin, 2017).
Na procura de combater a instabilidade ou o caos, compete ao instrumento
militar terrestre exercer influência sobre a volatilidade, gerir a incerteza, lidar
com a complexidade e solucionar a ambiguidade, em termos favoráveis aos
interesses e objetivos do Estado e em conformidade com a orientação política (Yarger, 2006, p. 18).
Aliado a esta nova conflitualidade, surgem outros desafios decorrentes do
crescente número de catástrofes humanitárias. Na realidade, o número de
cheias, ciclones e tempestades quase triplicou nos últimos 20 anos, verificando-se um acréscimo de operações militares, em ações de apoio a civis, sem
1108
1 O ambiente é volátil, porque está sujeito a uma rápida e explosiva reação e mudança, frequentemente caracterizada pela violência. É incerto, e por inerência problemático e instável.
É extremamente complexo, pois é composto por muitas partes, intrinsecamente relacionadas,
de modo que não é possível entendê-las coletiva e separadamente, e distingui-las. O ambiente é também ambíguo, porque pode ser interpretado de múltiplas perspetivas, com
várias conclusões que podem sugerir uma variedade de soluções atrativas iguais, algumas
corretas e outras erradas (Yarger, 2006, p. 18).

O Exército e o Apoio Militar de Emergência.
Competências distintivas

precedentes. Este novo paradigma fez com que, para muitas forças militares,
o apoio a Operações de Assistência Humanitária (OAH) assuma hoje um
carácter primário (NATO, 2012).
Na sequência da análise a estas grandes tendências mundiais, o Conceito
Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), aprovado em 5 de abril de 2013, veio
estabelecer novos quadros de empenhamento para as FFAA (PCM, 2013). O
CEDN13 define como linha de ação estratégica no plano interno, o aprofundamento da ligação e da capacidade de resposta das FFAA com as entidades
responsáveis, em situações de catástrofe e calamidade (como as decorrentes
de um sismo ou de uma pandemia), materializada em parte, na criação de
uma unidade militar de ajuda de emergência.
Do CEDN13 emanou, em 2014, um novo Conceito Estratégico Militar
(CEM14), que identifica cenários gerais de emprego do instrumento militar,
dos quais, para o propósito do presente artigo, se destaca o “apoio ao desenvolvimento e bem-estar”, numa lógica de reforço deste instrumento ao serviço
do bem comum. Este cenário considera a preparação, aprontamento e disponibilização de meios militares em ações colaborativas com as autoridades de
proteção civil e outras instituições do Estado, no esforço integrado de apoio
à proteção e salvaguarda de pessoas e bens, em ações de defesa nuclear,
biológica, química e radiológica (NBQ-R), de cibersegurança, de apoio sanitário, de combate à poluição, de vigilância e combate a incêndios, de apoio
geral de Engenharia Militar, e de apoio em caso de catástrofe natural.
Não se limitando a um apoio responsivo, a componente militar deverá
ainda assumir uma postura preventiva, contribuindo para o desenvolvimento
do conhecimento e do tecido científico nacional através de atividades de
investigação e desenvolvimento, gerando produtos que beneficiem a exploração dos recursos, a segurança das atividades económicas e o bem-estar da
população, conduzindo, simultaneamente, ações de divulgação e consciencialização para as questões de S&D.
É através das OAC que, doutrinariamente, o Exército materializa este conceito de ação, isto é, o apoio a prestar às autoridades civis, em território
nacional, na prevenção e combate a novas ameaças, em matéria de segurança interna, em situações de declaração de um estado de exceção e noutras
que lhe possam ser solicitadas, autorizadas e para as quais disponha de capacidade (2012, pp. 9-2). Para o Exército, a condução de OAC configura um
objetivo comum – a segurança das populações. Para o apoio civil, em sentido restrito, as forças terrestres colaboram em funções de proteção civil, empregando meios e capacidades em apoio das autoridades civis competentes
e especializadas, na prevenção de riscos coletivos inerentes a situações de
acidente grave ou catástrofe, na atenuação dos seus efeitos e na proteção e
socorro a pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram.
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Para o cabal cumprimento destas operações, o Exército emprega as suas
capacidades, tirando partido dos meios gerados para o espetro de missões
intrinsecamente militares, pelo que importa perceber quais são residentes e
quais os distintivos, no quadro das cinco tarefas primárias doutrinariamente
consideradas, nomeadamente: (1) o apoio na prevenção e resposta a acidentes graves ou catástrofes; (2) o apoio na satisfação das necessidades básicas
e melhoria da qualidade de vida das populações; (3) o apoio na resposta a
acidentes graves/incidentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos,
com possibilidade de associação a explosivos (NBQR-E); (4) apoio a autoridades civis e Forças e Serviços de Segurança (FSS) no restabelecimento ou
na manutenção da lei e ordem; e, (5) outros apoios específicos.
Salvaguardando outras que possam ser solicitadas, genericamente esses
apoios englobam ações de prevenção, auxílio no combate e de rescaldo a
incêndios, reforço do pessoal civil nos campos da salubridade e da saúde,
em especial na hospitalização e evacuação de feridos e doentes, ações de
busca e salvamento, disponibilização de equipamentos e de apoio logístico
para as operações, reabilitação e reforço de infraestruturas, execução de reconhecimentos terrestres e prestação de apoio em comunicações.
Concomitantemente, o Exército desenvolve trabalhos em apoio a entidades
civis, fundamentalmente no domínio da rede viária rural e das infraestruturas
ligadas ao desenvolvimento económico das regiões com acessibilidade limitada, principalmente através da Engenharia Militar. Neste quadro, o apoio do
Exército pode ainda materializar-se através da montagem de pontes militares,
de ações relacionadas com a proteção do ambiente e de preservação do
património cultural, histórico e artístico a seu cargo.
Nos termos da lei, o Exército pode empregar meios em ações de apoio
na prevenção e resposta a acidentes graves ou catástrofes, em colaboração
com as FSS e demais entidades, tendo, naturalmente em vista, a satisfação
das necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida das populações.
O terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa (ADM)
são duas das principais ameaças inscritas no CEDN13 e CEM14. Perante uma
hipotética ação terrorista com recurso a ADM, o Exército poderá prestar apoio,
disponibilizando um catálogo vasto de capacidades especializadas (e.g.: Defesa NBQR-E e ações de Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)) e
apoio genérico diversificado com outras forças, de modo a apoiar as operações
de resposta e de recuperação (e.g.: apoio sanitário). Estas ações podem combinar a resposta a acidentes/incidentes graves com o apoio ao restabelecimento da lei e ordem em ambiente operacional contaminado (sujeito à presença de agentes BQR).
Neste contexto, sublinha-se que, em 2012, o Exército inseriu na sua doutrina o apoio na resposta a pandemias (2012, p 9-8). Internamente, assegu-
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rando que as suas instalações cumprem todos os requisitos sanitários adequados a preservar a prontidão das suas forças. Externamente, apoiando as autoridades civis competentes na implementação das medidas necessárias para
lidar com a propagação da doença. Neste domínio, veremos adiante, a forma
como o Exército delineou a resposta no combate à COVID-19.
Outras situações podem assumir proporções igualmente sérias e originar
o apoio de forças terrestres, entre as quais surtos de doenças em animais
(e.g.: febre aftosa) e infestações de colheitas causadas por fungos, bactérias
ou vírus. Impõe-se, neste contexto, o planeamento atempado.
Assim, identificou-se um conjunto de tarefas genéricas no âmbito das OAC,
das quais decorrem tarefas essenciais, que podem ser cometidas ao Exército,
e para as quais é possível inferir um conjunto de competências residentes no
instrumento militar terrestre, conforme se expõe no quadro 1.
Quado nº 1 – Tarefas essenciais a realizar no âmbito das OAC.
Tarefas Genéricas

Tarefas Essenciais
– Apoio médico-sanitário
Reforço do pessoal civil no campo
– Evacuação terrestre de sinistrados e de popuda salubridade e saúde
lações afetadas
Busca e salvamento
– Busca e salvamento terrestre
– Produção de água
– Produção de eletricidade
– Apoio e distribuição de combustível
Disponibilização de equipamento e
– Transporte terrestre
de apoio logístico
– Apoio e disponibilização de material e serviços
(geradores, depósitos de água, depósitos de
combustível)
Prestação de apoio em comunicações – Apoio especializado em comunicações
– Deteção, identificação, monitorização, proteApoio na resposta a acidentes gração, descontaminação e gestão de perigos e
ves/incidentes NBQ-R
riscos associados a agentes NBQ-R
Disponibilização de trabalho indife– Distribuição de alimentação e de víveres
renciado
– Inclui recurso a ferramentas de apoio à deciApoio ao (e no) planeamento
são
Realização de treino e simulacros
Reconhecimentos
Apoiar ligação e coordenação de – Ligação e coordenação com outras entidades
atividades de e entre meios civis
e serviços
– Segurança e proteção de infraestruturas críticas
Apoio e colaboração a FSS
– Manutenção da lei e ordem
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Complementarmente ao referido, segundo José Luís Zêzere2, as cheias, as
derrocadas e um eventual sismo constituem-se como os riscos naturais mais
prováveis para Portugal (Zêzere, Pereira, & Morgado, 2005). Com este dado,
analisaram-se situações recentes semelhantes, tendo-se identificado as ocorridas no Haiti3, nas Filipinas4 e no Japão5. Este racional conduziu às tarefas
constantes no Conceito Supporting LIFE 6, conforme quadro 2.
Quadro nº 2 – Tarefas realizar decorrentes da aplicação do Conceito LIFE.
LIFE

Domínios

Capacidades

Descrição do apoio
Transporte de pessoal

Transporte
Transporte de material

L

Observações
Tipo de carga
Raio de ação
Capacidade de
carga
Tipo (refrigerado,
medicamentos)
Restrições ao tipo
de carga
Número de camas
Alimentação
Segurança
Locais de trabalho
Conectividade

Armazenagem

Disponibilização de infraestruturas

Alojamento

Disponibilização de infraestruturas

Produção de
água

Utilização de meios próprios
Quantidade
para produção de água

Produção de
eletricidade

Disponibilização de geradores e fornecimento direto

Logística

Combustível

Pessoal

Fornecimento de combustível
Limpezas
Distribuição

Tipo de corrente
Quantidade

Tamanho
Equipamento
específico

Avaliação
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2 Professor Catedrático no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.
3 Sismo, em 2010.
4 Sismo e tsunami, em 2011.
5 Sismo e tsunami, em 2011, com implicações na Central Nuclear de Fukushima.
6 L – Logística, I – Informações, F – Proteção da Força, E – Apoio Especializado.
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Resposta a
Pedidos de
Informação
Cobertura de
media

I

F

E

Acesso a bases de dados

Recurso a pessoal de
relações públicas
Através de meios rádio,
Informação
internet
Disseminação Reuniões com população,
da informação key leaders
Produção e distribuição de
panfletos
Conectividade Utilização de meios WIFI
Escoltas
Patrulhas
Presença durante distribuição
Proteção da Garantir
Avaliação do grau de ameaça Restrições ao uso da
Força
Segurança
em apoio a ações humanitárias força
Constituição de Força de
Reação Imediata para
situações de emergência
Especialidades
Pediatria, obstetrícia…
Evacuação médica
Avaliação, Primeiros-socorros, TratamenEquipas móveis
to, Visitas, VacinaApoio Médico
ção
Número de camas
Apoio
Apoio geral
Cirurgia
EspeciaRaio-X
lizado
Avaliação
Engenharia civil
Reparações simples
Mecânicos
Apoio Técnico Técnicos de telecomunicações
Técnicos de eletrotecnia
NBQR
EOD

Em síntese, as OAC vieram alargar o espetro de emprego das forças terrestres, não apenas pela centralidade da pessoa humana nos valores a preservar por um Estado, como pela maior frequência de ocorrência de fenómenos extremos que reclamam a participação das competências do Exército em
emergências complexas. Vejamos a preponderância do Exército no AME.
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4. O
 Apoio Militar de Emergência e as competências distintivas do Exército
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Partimos para esta última parte com o argumento de que a utilidade da
“força” do Exército é absolutamente essencial no AME. Mas qual será o porquê da sua singularidade neste âmbito?
Vários aspetos poderão ser considerados. Desde logo, a ampla necessidade de interagir com vários organismos e entidades. Esta “multiagencialidade”,
inerente à resposta, sugere competências de coordenação, algo que é inato
à natureza do Exército face à sua implantação territorial (no território continental e arquipelágico), que obriga a uma simbiose com as inúmeras entidades e forças vivas da região de inserção de uma determinada unidade, estabelecimento ou órgão (U/E/O). Neste quadro, ao longo das últimas décadas,
o Exército celebrou inúmeros protocolos de colaboração com autarquias e
várias outras entidades, reforçando um vínculo de presença e de serviço. A
capilaridade proporcionada pela implantação territorial é o alicerce em que
assenta um Exército próximo dos portugueses, transmitindo-lhes, por essa via,
um sentimento de segurança (na forma percecionada). O Exército é, indiretamente, um “produtor de segurança interna”.
Acresce à “multiagencialidade inata” a “disponibilidade supletiva”, enquanto característica intrínseca do Exército, na ordem interna e em tempo de
paz. Um dos aspetos que o combate à pandemia da COVID-19 evidenciou
foi a disponibilidade para empenhar meios de forma dedicada e distintiva à
emergência, libertando, por exemplo, as FSS para o cumprimento da sua
missão primordial, a segurança dos cidadãos em território nacional.
É, por isso, com um rótulo de pertinência que se analisam as “competências distintivas” do Exército que, embora concebidas para situações de conflito ou guerra, são colocadas, de forma intrínseca e indissociável, ao serviço
do país por via de um imperativo de salvaguarda das suas pessoas e bens.
Como facilmente depreendemos, pelo exposto até ao momento, o AME, no
que à sua natureza, finalidade e conceito diz respeito, não representa novidade de monta para a missão, doutrina e atuação do Exército.
No entanto, o facto de esta designação não traduzir uma mudança ou
inovação no emprego do Exército, no apoio às mais diversas autoridades e
entidades civis nacionais, especialmente nos momentos mais exigentes, envoltos por circunstâncias complexas, graves e, sobretudo, com sérias implicações na segurança e bem-estar dos portugueses, o AME evidencia, de
forma inequívoca, uma abordagem diferente e realça as competências e capacidades distintivas do Exército.
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a. Apoio Militar de Emergência. Mais que uma nova definição
O termo AME surgiu na última revisão dos documentos estratégicos, enformadores da Defesa Nacional. Desde o CEDN13, onde é determinada a
criação de uma unidade militar de ajuda de emergência, passando pelo CEM14,
que define como orientação para a edificação do sistema de forças “gerar
sinergias civis-militares, através do desenvolvimento de capacidades civis e
militares integradas, onde se inclui a criação de uma unidade militar de ajuda de emergência e a valorização do princípio do duplo uso”, e por último,
operacionalizado no Exército, através da criação, na sua componente operacional, da Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME), unidade esta
que dá “rosto” à capacidade de AME7.
Acresce a este quadro a implementação do sistema de forças, assente em
capacidades8, o que implica uma edificação sistemática, abrangendo os vários
vetores desenvolvimento. Sendo uma dessas capacidades, o AME implicou o
desenvolvimento do designado Sistema Integrado de Apoio Militar de Emergência do Exército (SIAMEE), que congrega o conjunto de valências, estruturas,
normas e procedimentos e assegura a pronta e articulada atuação das forças,
sob um comando único, sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional.
Sendo o AME prestado, na máxima extensão possível, numa ótica de polivalência9, foram constituídos módulos de intervenção, que espelham a mais-valia e o carácter distintivo do Exército, tanto pela sua presença territorial,
como pela singularidade e especialização de algumas das suas valências.
b. Conceito de emprego do Apoio Militar de Emergência
O AME materializa-se numa capacidade, com uma estrutura modular dedicada, reconfigurável em função dos cenários de emprego, capaz de integrar
meios e forças do Exército, em estreita ligação com as entidades civis responsáveis. Nesta perspetiva, foi identificado um conjunto de valências passíveis de mobilização, consoante os diferentes cenários de intervenção (Exército, 2019).
O comando, controlo e comunicações, a engenharia militar, o apoio sanitário e intervenção psicológica, o reabastecimento e serviços, manutenção e

7 Simultaneamente, foi criado, na componente fixa, o Regimento de Apoio Militar de Emergência com a missão primária de aprontar a UAME.
8 Conjunto de elementos que se articulam de forma harmoniosa e complementar e que contribuem para a realização de um conjunto de tarefas operacionais ou efeito que é necessário
atingir, englobando componentes de doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal,
infraestruturas e interoperabilidade, entre outras (SF 2014).
9 Entendida como a possibilidade de empregar o mesmo meio tanto no âmbito estritamente
militar como em apoio à população (âmbito civil). Também designado de duplo uso.
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transportes, a defesa BQR, a busca e salvamento terrestre, a segurança, a
vigilância e sensibilização e o apoio ao combate de incêndios, representam
o core das capacidades, articuladas em Módulos de Intervenção preparados
para mobilização, no quadro do SIAMEE.
Os Módulos de Intervenção traduzem, assim, um catálogo de capacidades
dedicadas ao AME. Estas são acionadas pelo Comando das Forças Terrestres
(CFT) e colocadas sob Comando Operacional da UAME, de acordo com o
Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército (PAMEEX). Em situações
de urgência, o CFT poderá ativar a UAME para coordenar o emprego dos
meios mobilizados e disponibilizados a priori pelas Unidades.
Temos, assim, que a colaboração do Exército se faz de forma faseada,
progressiva, com comando centralizado na UAME, sendo a execução descentralizada, através de Módulos de Intervenção aprontados nas diferentes U/E/O.
c. Nichos de capacidade no Apoio Militar de Emergência
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A par da presença e disponibilidade supletiva em todo o território nacional, o Exército dispõe de competências distintas e distintivas, em determinadas áreas de atuação que lhe conferem relevância e o catapultam para um
papel primordial, ao nível do AME. Salientamos, de seguida, em cada uma
das capacidades do AME, os principais aspetos que afiançam o caráter distintivo do Exército na resposta a emergências complexas, designadamente
acidentes graves ou catástrofes, naturais ou provocadas:
– O Comando, Controlo e Comunicações (C3), traduzido: (1) na capacidade de planeamento de operações complexas e de grande envergadura no domínio terrestre, sendo de destacar o facto de o Exército ser o
único Ramo que ministra, através do Instituto Universitário Militar, o
Curso Avançado de Planeamento Militar Terrestre10, no qual se aplicam
as ferramentas da arte operacional para, precisamente, ser capaz de lidar
com a complexidade; (2) na produção de ferramentas de georreferenciação com vista ao apoio à tomada de decisão, fruto da capacidade
residente no Centro de Informação Geoespacial do Exército;
– A Engenharia Militar, uma das áreas mais recorrentes que, através das suas
Unidades, realiza construções de emergência (e.g.: vias de comunicação,
estruturas e acampamentos, corta-fogos e aceiros) e procede à desobstrução de vias de comunicação, remoção de escombros, deteção, identificação e inativação de engenhos explosivos (convencionais ou improvisados),
bem como à captação e purificação de água e defesa NBQR;

10 Anteriormente designado por Curso de Estado-Maior – Exército.
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–A
 Defesa BQR, alicerçada na Companhia de Defesa NBQR, uma unidade da componente operacional, bem como numa unidade modular e
constituída (o Elemento de Defesa BQR – ElDefBQR), com elevado grau
de prontidão, para ser empregue em território nacional, na resposta a
incidentes BQR. Esta força integra especialistas de diversas áreas, nomeadamente, do comando e controlo, da segurança, do apoio sanitário,
da descontaminação e defesa BQR, e da inativação de engenhos explosivos e improvisados. Acresce o sólido apoio de retaguarda da Unidade
Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química e da Unidade Militar
de Medicina Veterinária (UMMV);
– O Apoio Sanitário e a Intervenção Psicológica, onde se destaca a capacidade hospitalar de campanha garantida pelo Agrupamento Sanitário,
unidade da componente operacional, bem como o apoio suplementar
assegurado pelas várias Unidades de Saúde do Exército. Realça-se, também, as ações de vigilância e controlo epidemiológico de doenças
transmissíveis por via alimentar (incluindo água) e de doenças animais,
assim como o apoio veterinário, assegurados pela UMMV. O apoio psicossocial e intervenção psicológica em crise, realizado através do Centro
de Psicologia Aplicada do Exército, constitui outra área específica;
– O Reabastecimento e Serviços e Manutenção e Transportes, duas capacidades que se baseiam na mobilização de unidades de apoio de serviços, que habitualmente são empregues, tanto em operações como no
quotidiano do Exército. Asseguram uma disponibilidade permanente para
fornecer um conjunto alargado de serviços (e.g.: banhos, latrinas, lavandaria, alimentação, alojamento, transporte de pessoal e material, recuperação de viaturas, fornecimento de energia e lançamento de carga
aérea);
– A Busca e Salvamento Terrestre, onde se incluem as ações em condições
extremas de neve e gelo, em média e alta montanha e em espaços
confinados, executadas pelo Centro de Tropas de Operações Especiais;
– A Segurança, Vigilância e Sensibilização, através da realização de patrulhamentos. Estas ações podem integrar, em complemento, binómios cinotécnicos, uma valência consolidada nas unidades de paraquedistas e
na Polícia do Exército. No âmbito das ações de informação e sensibilização junto das populações, destaca-se a similaridade das operações de
informação e das possibilidades do Módulo de Operações Psicológicas;
– O Apoio ao Combate de Incêndios, assegurado pelo dispositivo territorial implementado, pela disponibilidade e flexibilidade de empego dos
meios, conjugados com as capacidades inerentes à Engenharia Militar
(Exército, 2019).

1117

Revista Militar

d. Apoio Militar de Emergência e a COVID-19
Até 2020, a face mais visível da aplicação do conceito de AME centrou-se
no apoio ao combate aos fogos rurais. Esta ação tem sido centralizada na
UAME, através da ativação de Módulos de Intervenção, com destaque para
os Grupos de Comando e Ligação, Patrulhas de Vigilância e Deteção, Rescaldo pós-incêndio, Destacamentos de Engenharia e Alimentação de Campanha.
Conforme estabelecido no PAMEEX e previsto no sistema de forças, a
UAME, através do seu Centro de Operações de Apoio Militar de Emergência
(COAME), tem constituído o centro nevrálgico de todo o apoio prestado
neste âmbito. Dotada de pessoal e meios próprios, com processos e fluxos
de informação normalizados e agilizados, e principalmente com a imprescindível interoperabilidade e estreita ligação com as entidades civis, a UAME
materializa o conceito subjacente ao AME.
O emprego de meios do Exército, desde o início, na ampla e diversificada resposta à pandemia da COVID-19, enquadra-se no AME e demonstra, não
só a capacidade de um sistema solidamente edificado na resposta a emergências complexas mas também a sua eficácia e pertinência. Neste âmbito, a
resposta militar terrestre tem radicado na robustez do Plano de Contingência
“COVID-19/EX”, datado de 9 de março de 2020, e demais documentos daí
emanados, em linha com a evolução da situação11. A dimensão da resposta
do Exército implicou o envolvimento maior do CFT.
Neste trajeto, também o ciclo de identificação e incorporação de lições
aprendidas tem sido encurtado, fazendo jus ao cariz de constante adaptabilidade, inerente ao conceito de AME, que assim se fortalece, sem, contudo,
desvirtuar a sua natureza. Volvidos nove meses de forte empenhamento,
importa refletir sobre as competências distintivas do Exército, mobilizadas no
apoio ao combate à COVID-19, de modo a podermos validar o conceito de
AME.
O número de entidades e municípios apoiados, associado à variedade da
tipologia dos apoios prestados12 são, só por si, indicadores suficientes para
atestar a disponibilidade permanente e a presença efetiva e ímpar em todo

1118

11 Situação que, desde março de 2020, tem empenhado meios e know-how em apoio do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho, da
Solidariedade e da Segurança Social.
12 De 14 de março a 22 de novembro de 2020, o Exército prestou apoio a 1776 entidades civis
de 273 municípios. O apoio prestado consistiu em descontaminações, desinfeções, apoio
sanitário, realização de testes à COVID-19, intervenção psicológica, distribuição de refeições,
produção de desinfetantes e armazenamento da Reserva Estratégica do Medicamento, montagem de tendas e disponibilização de camas, alojamento em infraestruturas militares, transportes e apoio geoespacial.
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o território nacional. Neste quadro, importa ter presente as dificuldades, publicamente conhecidas, nomeadamente, em termos de efetivos, o que reforça
o papel do Exército e o seu nível de esforço neste combate de todos.
A capacidade de planeamento, resultante da preparação dos Quadros para
planear e atuar em cenários complexos e em condições exigentes, características intrínsecas das operações terrestres, resultou numa resposta inicial célere13, quase antecipatória, e na constante capacidade de adaptação e sincronização das missões, incluindo as situadas fora do âmbito da COVID-19, que
todas as U/E/O tiverem que efetuar.
A realização de 12 ações de descontaminação pelo ElDefBQR, capacidade
única nas FFAA, o emprego do Agrupamento Sanitário em apoio ao Hospital
das Forças Armadas, a mobilização de pessoal da área da Saúde, assim como
o levantamento do Centro de Apoio Militar COVID-19 e o seu funcionamento em exclusivo com pessoal do Exército (para um máximo de 30 camas)14,
o apoio na georreferenciação prestado ao Ministério da Saúde, a capacidade
de alojamento, nomeadamente, a migrantes e respetiva segurança, a capacidade de transporte de cargas, especialmente evidenciada no fornecimento de
artigos da Reserva Estratégica do Medicamento, são uma amostra das competências existentes no Exército que têm sido mobilizadas e que estão incluídas
na capacidade de AME.
Estas competências configuram-se como distintivas pelo que encerram,
desde o know-how à ação, passando pelas estruturas e processos, sem retirarem
mácula aos demais compromissos do Exército, nacional e internacionalmente.

5. Conclusões
Neste artigo propusemo-nos analisar as capacidades do Exército Português
e as suas inerentes competências distintivas com potencial de emprego no
AME. Concluiu-se que o Exército dispõe de competências intrínsecas à natureza da sua missão que assumem um carácter distintivo quando empregues
em prol do AME.
Para o efeito, dividiu-se este artigo em três partes. Numa primeira parte,
caracterizámos as forças terrestres. Se apenas um parágrafo fosse requerido
1119
13 Em 9 de março de 2020, foi aprovado o Plano de Contingência do Exército (COVID-19/EX).
Desde então, e até 27 de novembro de 2020, foram difundidas 15 Ordens Parcelares.
14 A edificação e operação do Centro de Apoio Militar COVID-19 foi um esforço que transvasou
os limites da saúde militar, englobando várias valências do Exército, um verdadeiro paralelismo do emprego de uma força terrestre, “pensado” através da utilização da taxonomia das
funções de combate e da coerência do todo do instrumento militar terrestre.
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para as definir, dir-se-ia que a sua ligação ao terreno e, por consequência, à
população é o âmago das suas capacidades, características e modo de atuação.
A interação permanente com a população e a interconectividade constante
através da tecnologia conotam o ambiente terrestre de complexo.
Uma força terrestre, independentemente da sua tipologia, ligeira, média
ou pesada, é um conjunto coerente, sistema de sistemas interdependentes e
interconectados, que, ao contrário de um somatório de componentes, não
pode dispensar qualquer parte, apesar de preponderâncias distintas, incluído
nas operações civis. Dentro de todas as capacidades das forças terrestres, a
de colaborar para o bem-estar da população, sobretudo, em situações de
calamidade ou emergência, assume grande relevo, pelo que, nestas situações,
revela-se útil a habituação à complexidade do ambiente terrestre.
Seguiu-se uma incursão nas OAC, onde se relevou a pertinência que lhes
foi atribuída nos CEDN13 e CEM14, respetivamente. Neste contexto, identificou-se que o Exército tem procurado tirar partido dos meios gerados para
missões intrinsecamente militares, e que, uma vez dedicados às OAC, têm
potencial para assumir um cariz distintivo. No contexto das OAC, são cinco
as áreas de emprego de meios, em concreto: (1) o apoio na prevenção e
resposta a acidentes graves ou catástrofes; (2) o apoio na satisfação das necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida das populações; (3) o
apoio na resposta a acidentes graves/incidentes NBQR-E; (4) apoio a autoridades civis e FSS no restabelecimento ou na manutenção da lei e ordem; e,
(5) outros apoios específicos. Foram ainda referidas as tarefas genéricas e
essenciais associadas às OAC, bem como o conceito supporting LIFE, criado
pela análise de catástrofes naturais e que originou um modelo ancorado em
domínios, capacidades e detalhe do apoio.
As OAC vieram alargar o espetro de emprego das forças terrestres, não
apenas pela centralidade da pessoa humana nos valores a preservar por um
Estado, como pela maior frequência de ocorrência de fenómenos extremos
que reclamam a participação das competências do Exército em emergências
complexas.
Finalmente, analisou-se o AME e as competências distintivas do Exército.
Começamos por enunciar a “multiagencialidade inata” que coloca o Exército
num patamar de proximidade com os portugueses, bem como a “disponibilidade supletiva”, que leva a que o Exército se assuma como um elemento
de redundância, permitindo, por exemplo, que as FSS se dediquem à sua
missão primária de defesa dos cidadãos em situações de crise ou calamidade.
No âmbito das competências, verificou-se que a UAME é a unidade que dá
rosto ao AME. Por sua vez, o AME, implicou, por um lado, o desenvolvimento do SIAMEE, e, por outro, a constituição de módulos de intervenção dedicados, que vieram espelhar a mais-valia e o carácter distintivo do Exército.
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No que concerne aos nichos de capacidade, identificou-se em cada uma
das valências do AME, aquelas que concorrem para o cariz distintivo do Exército neste contexto. Seguiu-se a análise à intervenção do Exército no combate à COVID-19, por forma a validar as competências distintivas. Observou-se
que, desde março de 2020, o Exército tem-se destacado na ampla capacidade
e qualidade de resposta, designadamente nas áreas do planeamento, ações
de descontaminação e desinfeção, realização de testes à COVID-19, intervenção psicológica, distribuição de refeições, tratamento médico, produção de
desinfetantes e armazenamento da Reserva Estratégica do Medicamento,
montagem de tendas e disponibilização de camas, alojamento em infraestruturas militares, transportes e apoio geoespacial.
A implantação territorial do Exército, associada à aptidão de mobilizar e
empregar, em qualquer parte do território, as suas capacidades, releva o seu
papel no planeamento, preparação e execução de operações terrestres, onde
se inclui o AME. Neste domínio, o contributo do Exército, para além de determinante, poderá ser visto como distintivo e, por conseguinte, poderá assumir responsabilidades acrescidas no âmbito do apoio militar de emergência.
Em 1952, Wolfers (pp. 484-485) e (1962, p. 150), considerou a segurança
nacional como algo ambíguo, com um cariz objetivo associado à ausência de
ameaças aos valores fundamentais adquiridos e um cariz subjetivo, atribuído
à ausência de medo que tais valores fossem objeto de ameaça, ou atacados.
É também nesta equação que o Exército participa, uma vez que as suas competências distintivas, aliadas à sua implantação territorial, reforçam o seu papel
de contribuinte privilegiado no sentimento de segurança dos portugueses.
Em síntese, na aplicação das suas competências distintivas ao serviço dos
portugueses, o Exército é também, mesmo indiretamente, um “produtor de
segurança interna”.
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