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A Capa da "Revista Militar"

Uma espada antiga e uma pena, do emblema da "Revista Militar", 

passada em aspa, acompanhadas de quatro escudos, o do chefe de 

um leão marinho, alado, segurando na garradextra uma espada 

antiga, o do flanco dextro, de um leão rampante, segurando na garra 

dianteira dextra uma espada antiga (Exército), o do flanco sinistro, 

de uma águia estendida (Força Aérea) e o da ponta de um golfinho 

(Marinha), simbolizando o âmbito da actividade da "Revista Militar"; 

tudo assentado no colar da Ordem Militar de Santiago da Espada, de 

que a "Revista Militar" é Grã‑Cruz, e sendo encimado pela divisa tradi‑

cional: Pró‑Pátria.
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General José Luiz Pinto Ramalho*

Editorial

* Presidente da Direção da Revista Militar.

Passados quase quinze dias após o Ato Eleitoral nos EUA, embora sem a 
confirmação oficial dos resultados finais é, desde já, possível dizer que o 
próximo Presidente será Joe Biden. Assim, importa ponderar o que mais 
previsivelmente se irá alterar na política americana e que outras interrogações 
permanecem.

Estamos perante uma realidade interna, que terá de ser gerida pelo novo 
Presidente e que resulta do facto de, se por um lado estas foram as eleições 
mais participadas, a oposição, leia-se, os apoiantes de Donald Trump cresce-
ram, relativamente à eleição anterior e representam agora cerca de 48%.  
O novo Presidente terá de lidar com um Congresso, órgão legislativo, em que 
a Câmara Alta, o Senado, tem uma maioria republicana e a Câmara Baixa, a 
Câmara dos Representantes em que, embora em minoria, os republicanos 
reforçaram a sua presença. Esta é uma situação cujas implicações a nível da 
política interna mais se farão sentir.

Em termos de política externa, face aos recentes discursos de Biden, ex-
traem-se orientações que se podem traduzir numa maior previsibilidade, 
designadamente, o regresso à Organização Mundial de Saúde (OMS) e ao 
diálogo relativo às alterações climáticas, eventualmente ao Acordo de Paris, 
embora quanto a isso seja mais prudente aguardar a evolução da situação 
interna. Também relativamente ao diálogo transatlântico, com a OTAN e com 
a União Europeia (UE), a postura de Biden é mais consentânea com a pos-
tura americana anterior a Trump, contudo, não será de esperar que se altere 
a posição dos EUA relativamente à exigência da meta dos 2% nos investi-
mentos na Defesa, conforme acordado em Cales, em 2014, ou que se altere 
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a orientação estratégica Asia-Pacífico, a favor do espaço europeu, ou se 
manifeste uma atitude de censura para com o Reino Unido, na questão rela-
cionada com o Acordo de Saída com a UE, a propósito do Brexit.

Mais complexo será certamente o que fazer relativamente ao Irão e ao 
Acordo denunciado, tendo em vista a posição europeia, por um lado, a reacção 
de Israel, por outro, e o comportamento iraniano, em matéria de tratamento 
do urânio. Esta situação tem implicações decisivas na estabilidade do Médio 
Oriente e nas políticas de relacionamento americano com os diversos estados 
da região.

Relativamente à liderança estratégica, em termos de Segurança, a que os 
europeus e canadianos se habituaram até à chegada de Trump, o que se irá 
alterar? Iremos assistir a um maior envolvimento militar dos EUA, nas regiões 
de tensão de onde, progressivamente se foram retirando e continua a ser 
realidade na Síria, na Somália, no Iraque e no Afeganistão, ausência na Líbia 
e distanciamento dos comportamentos da Turquia, na Síria, Líbia, ou no 
Nagorno-Karabakh? E também em termos políticos, no seio da Aliança Atlân-
tica, como retomar um diálogo de concertação face a uma atitude para com 
a Rússia, de uma política de sanções decorrente da situação da Ucrânia? Ou 
relativamente ao relacionamento da Turquia, quer com a Rússia quer com os 
aliados, Grécia e França? E relativamente à China, qual será a orientação 
estratégica futura dos EUA? E será a mesma concertada, com a UE e com os 
aliados europeus?

Outra área a aguardar com expectativa, prende-se com os acordos sobre 
o Nuclear, face à denúncia do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Inter-
médio (Tratado INF) e os desenvolvimentos relativos à revisão do Tratado  
de Redução de Armas Estratégicas (START), que deverá ocorrer em 2021.  
A mesma interrogação se poderá colocar, relativamente aos Vários Acordos 
Comerciais que Trump pôs em causa, para além das múltiplas “guerras” de 
Tarifas que desencadeou.

A Portugal interessa prospetivar esta mudança e antecipar implicações para 
os interesses nacionais. Se tivermos presentes as declarações que, no passado 
recente, foram produzidas pelo Embaixador dos EUA em Lisboa, importa 
perceber se a liberdade de ação política nacional, no relacionamento com a 
China, não é posta em causa e se, do ponto de vista económico e no quadro 
da cooperação de defesa, se conhecem melhores dias, quer quanto a inves-
timento americano quer um maior interesse, relativamente à presença militar 
nos Açores/Base das Lages.
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Resumo do Acervo Articular da Revista

Resumo do Acervo Articular da Revista

1.  Processo Estratégico da Lei de Defesa Nacional: Contributos para o 
aperfeiçoamento

 Almirante António Silva Ribeiro

Identificando as oportunidades de melhoria do processo estratégico da Lei 
de Defesa Nacional, e através de algumas informações sobre o desempenho, 
são enunciadas algumas propostas para promover a sua melhoria, gerando 
valor para o serviço que as Forças Armadas prestam a Portugal, satisfazendo, 
assim, as necessidades de Defesa Nacional.

2.  Pessoal para o Exército
 General António Eduardo Queiroz Martins Barrento

Perante a recente publicação num jornal de que fora “estancada a saída 
de pessoal” do Exército, o autor relembra que as características próprias e 
distintivas dos três ramos das Forças Armadas permitem concluir que a solu-
ção não é “estancar as saídas”, mas substituir, renovar e aumentar os efetivos.

3. A Escravatura: alguns elementos históricos
 Tenente-general António de Jesus Bispo

O presente artigo é o resultado de algumas leituras sobre o tema, que se 
resolveu partilhar com os leitores da Revista. Interessou-nos saber sobre as 
origens da escravatura e, de pronto, concluímos que elas estão no princípio 
da Humanidade, muito embora se conheça normativo regulador, a sua insti-
tucionalização, só a partir de cerca de mil e quinhentos anos antes de Cristo. 
De seguida, procurámos um conceito consensual que caracterize o escravo, 
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para o distinguir de outras formas de servidão ao longo da História e na 
actualidade; seria uma tarefa muito complexa, mas a síntese que encontramos 
é suficiente para o pretendido. Procurámos saber sobre os factos, e verificá-
mos que o tráfico de escravos, ou seja, o seu comércio, teve várias prepon-
derâncias no tempo, desde a Ásia, a Rússia, para desembocar no Mediterrâneo, 
onde as repúblicas italianas imperaram; que foi praticado em África, desde o 
princípio da História, tendo sido aproveitado pela “invasão” árabe ou muçul-
mana, cerca de seis séculos antes do tráfico transatlântico.

Pretendemos acompanhar o pensamento e as práticas políticas ao longo 
de várias épocas históricas, e verificámos que a questão moral só tardiamen-
te foi equacionada, traduzida de facto no abolicionismo.

A escravatura, no passado, tal como os fluxos migratórios do presente, 
são questões estratégicas fundamentais.

4. Os UAV nas Guerras do Século XXI
 The UAV in the 21st century Warfare
 Tenente-general Alfredo Cruz

Desde a invenção do voo do mais pesado que o ar, vulgo o avião, sempre 
foi desejo dos seus inventores a criação de uma aeronave que fosse capaz de 
voar por si própria, isto é, sem piloto a bordo. Desde os primórdios do sécu-
lo XX, a procura e o desenvolvimento permanente no campo dos veículos 
aéreos não tripulados, até aos modernos e altamente sofisticados UAV do 
século XXI, foi sempre uma constante. Este estudo é uma elaboração sobre a 
história militar das aeronaves não tripuladas, quais os seus conceitos de em-
prego operacional e como se interligam e interagem com outras forças mili-
tares, nomeadamente nas missões de vigilância aérea e ataques a alvos sensí-
veis. É também uma análise da importância dos UAV no combate contra o 
terrorismo internacional no âmbito do conflito assimétrico. Para finalizar, uma 
breve análise prospetiva sobre a evolução dos UAV, no médio e longo prazo.

5.  Lições e desafios para a Liderança Militar em tempos de Pandemia 
COVID-19

 Major-general João Vieira Borges

O artigo apresenta um conjunto de lições e de desafios à liderança, tendo 
como referência dois estudos de caso que o autor experienciou, em resulta-
do da participação das Forças Armadas no combate à pandemia COVID-19, 
que podem ser consideradas no presente e em situações futuras.
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Resumo do Acervo Articular da Revista

6.  A segurança sanitária e o bioterrorismo
 Mestre Joana Araújo Lopes

Determinar a viabilidade do uso de substâncias NRBQ (nucleares, radio-
lógicas, biológicas e químicas), por parte de grupos terroristas, é um assunto 
controverso entre especialistas e académicos, nomeadamente no que respei-
ta à utilização de substâncias biológicas ou agentes patogénicos. Contudo, 
perante as tentativas de perpetração de ataques terroristas com patogénicos 
e os apelos ao seu uso, quer a nível internacional quer europeu, bem como 
os seus possíveis impactos, o bioterrorismo não deve ser marginalizado da 
análise política e securitária. Portugal não é imune a um ataque NRBQ, mas 
dispõe de uma rede coordenada de entidades que interagem, de forma ho-
lística, para garantir a segurança sanitária, prevenir e responder em caso de 
ataque bioterrorista.

7. Turquia – Potência Regional?
 Capitão-de-mar-e-guerra José Diogo Pessoa Arroteia

Através de um breve enquadramento histórico e da análise à sua política 
externa a oriente e a ocidente, e da sua política interna, o autor expõe uma 
apreciação sobre a posição de charneira que a Turquia ocupa entre dois 
continentes, questionando, face ao seu comportamento nas últimas duas dé-
cadas, se as suas ações têm sido coerentes com a intenção de se afirmar como 
uma potência regional.

8. Elementos de informação constantes dos capítulos das crónicas:
 a) Crónicas Bibliográficas:

   •  Testemunho de Catorze Anos de Forças Nacionais Destacadas no 
Kosovo. Forças Lusas nos Caminhos da Paz (1999-2001 e 2005-2017)

    Major-general Adelino de Matos Coelho

   • Sociedade Quântica: um caminho possível para tempos incertos
    Major-general João Jorge Botelho Vieira Borges

   •  As Grandes Batalhas Navais do Mundo Antigo. Dos egípcios aos 
romanos, mil anos que marcaram a História Marítima Mundial

    Prof. Doutor Luís Manuel de Araújo
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pp. 911-915 Processo Estratégico da  
Lei de Defesa Nacional:

Contributos para o aperfeiçoamento

* Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Sócio efetivo da Revista Militar.

Almirante António Silva Ribeiro*

O processo estratégico da Lei de Defesa Nacional (LDN) é uma sequência 
de tarefas essenciais que, por serem responsáveis por edificar, estruturar e 
empregar os meios das Forças Armadas, geram o valor do serviço que estas 
prestam ao país, satisfazendo as necessidades da defesa nacional.

Nestas circunstâncias, como precisamos de ter, nas Forças Armadas, um 
processo estratégico bem planeado e estruturante para atingir bons resultados, 
vamos, neste artigo, identificar as oportunidades de melhoria do processo 
estratégico da LDN, apresentar algumas informações sobre o seu desempenho 
e enunciar propostas para promover a sua melhoria. 

Em Portugal, a componente militar da estratégia de defesa nacional não 
está directamente ligada nem resulta de uma doutrina estratégica preventiva 
ou de resposta integral existente ao mais alto nível do Estado, mas sim de 
grandes orientações de natureza política e da prática quotidiana, e materiali-
za-se, sobretudo, por decisões político-militares sobre o dimensionamento, a 
organização e a escolha de meios das Forças Armadas. A nível operacional 
contempla, face a cada crise internacional, negociações diplomáticas, seguidas 
de decisões políticas sobre o emprego das Forças Armadas. 

Esta abordagem, a nível geral militar, da estratégia de defesa nacional, em 
contraponto com a reflexão sistemática sobre os fins, os meios e as circuns-
tâncias da acção militar, no quadro da acção integral de defesa nacional, 
existe e persiste devido às deficiências do processo estratégico instituído pela 
LDN em 2009, cuja primeira promulgação ocorreu em 1982, com o nome de 
Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas (LDNFA). Embora tenha sofri-
do diversas alterações, entre as quais a sua designação, manteve o processo 
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de elaboração da estratégia de defesa nacional 
focalizado na definição das competências legais de 
diversos órgãos políticos e militares («quem?» e 
«quando?»), para a composição, a nível integral, da 
política de defesa nacional e do conceito estraté-
gico de defesa nacional. A nível geral, apenas 
contempla a documentação estruturante da defesa 
militar, nomeadamente, o Conceito Estratégico 
Militar, as Missões das Forças Armadas, o Sistema 
de Forças Militar e o Dispositivo de Forças Milita-
res. 

Em 1980, o general Abel Couto, na obra intitu-
lada Elementos de Estratégia (figura 1), apresentou 
uma base conceptual, tão profunda e sólida que, 
caso tivesse sido considerada, teria minimizado 
grande parte das deficiências do processo estraté-
gico da LDNFA, em virtude de desenvolver, consi-
deravelmente, a fundamentação teórica e metodo-
lógica da elaboração da estratégia integral do Es-
tado.

No mesmo contexto, mas em 1983, o general 
Loureiro dos Santos, em Incursões no Domínio da 
Estratégia (figura 2), apresentou um novo contri-
buto, que também poderia ter servido para aper-
feiçoar o modelo instituído pela LDNFA, de forma 
a conferir-lhe um carácter integral no Estado, es-
sencial à articulação das acções estratégicas dos 
diferentes departamentos públicos em matéria de 
defesa nacional. 

Em Abril de 1990, o Instituto de Defesa Nacio-
nal (IDN) publicou a primeira crítica profunda, 
sistemática e rigorosa ao processo de elaboração 
da estratégia de defesa nacional, como resultado de um trabalho intitulado 
Linha de Investigação sobre Sistemas de Planeamento no âmbito da Política 
de Segurança e Defesa, no qual participaram o tenente-general Jesus Bispo, 
o major-general Lemos Pires, o capitão-de-mar-e-guerra Martins Godinho e o 
coronel Araújo Geraldes. Como aconteceu aos trabalhos anteriores, desta 
excelente investigação nada foi aproveitado para aperfeiçoar o processo ins-
tituído pela LDNFA.

Tendo em consideração o essencial dos três trabalhos referidos, em 1998, 
elaborámos um estudo intitulado Planeamento da Acção Estratégica aplicado 

Figura 1 – Elementos de 
Estratégia.

Figura 2 – Incursões no 
Domínio da Estratégia.
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ao Estado, que aprofundou a teoria e o método do processo estratégico a 
nível integral. Contudo, como então afirmámos, apesar do esforço desenvol-
vido, ainda ficava quase tudo por fazer e dizer a nível geral militar. Por isso, 
em Março de 2007, apresentámos uma breve análise crítica complementar, 
intitulada O Modelo Português de Planeamento Estratégico e de Forças, proces-
so e deficiências. 

Tendo constatado que a LDN, promulgada em 2009, mantinha as deficiên-
cias do processo estratégico que existiam na LDNFA, em 2010, realizámos 
uma nova investigação, da qual resultaram dois trabalhos: um, intitulado 
Planeamento Estratégico e de Forças, Processo da LDN e da LOBOFA; outro, 
denominado Política de Defesa Nacional e Estratégia Militar: Modelo de Ela-
boração (figura 3). 

Figura 3 – Planeamento Estratégico e de Forças, Processo da LDN  
e da LOBOFA. Política de Defesa Nacional e Estratégia Militar:  

Modelo de Elaboração.

O primeiro trabalho, na linha do publicado em 2007, detalhava as defi-
ciências processuais identificadas relativamente: ao conceito de defesa nacio-
nal adoptado; à elaboração do programa do governo; à inexistência de um 
órgão de apoio ao exercício, pelo Primeiro-Ministro, das responsabilidades 
de decisão na política de defesa nacional; à elaboração do conceito estraté-
gico de defesa nacional; à falta de mecanismo que harmonize as acções de 
todos os departamentos públicos na área da defesa nacional; à definição da 
doutrina estratégica militar, sem ponderação das consequências genéticas, 
estruturais e operacionais; à excessiva duração da revisão do sistema de for-
ças; às competências do Conselho Superior Militar em matéria de mobilização 



Revista Militar

914

e requisição; à intervenção de cada órgão no processo de elaboração e apro-
vação da lei de programação de infra-estruturas; e ao processo instituído pela 
directiva ministerial para o planeamento militar. Para corrigir estas deficiências, 
relativamente às quais se enumeraram possíveis soluções, preconizou-se a 
elaboração de um estudo profundo e sustentado na ciência política e no 
planeamento estratégico. 

O segundo trabalho, desenvolvido em âmbito académico no Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas, apresentou as bases científicas neces-
sárias para a concretização de tal estudo. Para isso, propôs um novo modelo 
de elaboração da política de defesa nacional e da estratégia militar, funda-
mentado nos conceitos operacionais da ciência política e da estratégica, e em 
procedimentos proporcionados pelas regras básicas e pelas técnicas aplicadas 
em conhecidos modelos de elaboração política, de planeamento estratégico 
e de gestão estratégica, que poderá conferir maior sustentação teórica e rigor 
metodológico ao processo instituído pela LDNFA/LDN. Convirá ter presente 
que este modelo não visa representar ou interpretar o conteúdo estratégico 
(produto do processo), ou o contexto estratégico (conjunto das circunstâncias), 
aspectos suficientemente estudados e divulgados em literatura nacional e 
estrangeira da especialidade. Está focalizado no processo estratégico e, den-
tro dele, no «como?» elaborar a estratégia de defesa militar considerando, 
harmoniosamente, os aspectos genéticos, estruturais e operacionais, visto que 
a LDNFA/LDN esclarece cabalmente sobre «quem?» participa e «quando?» deve 
ser feito.

Tendo em consideração as deficiências iden-
tificadas nos aspectos genéticos e operacionais 
da estratégia de defesa militar, em Fevereiro de 
2020, o Estado-Maior-General das Forças Armadas 
elaborou a publicação “Planeamento Estratégico 
Militar” (PEMFA/PLA 001), que estruturou o pla-
neamento de forças, nas componentes de edifi-
cação e emprego, segundo o ciclo de planea-
mento de defesa militar (CPDM), para o desen-
volvimento de capacidades militares, e o ciclo 
de planeamento das forças nacionais destacadas 
(CPFND), para o empenhamento das forças no 
exterior. O CPDM foi harmonizado com os seus 
correspondentes na NATO e na UE, respectiva-
mente, o NATO defense planning process (NDPP) 
e o capability development plan (CDP), o que 
permite a Portugal estabelecer os seus compro-
missos no quadro destas duas organizações, ao 

Figura 4 – “Planeamento 
Estratégico Militar”  
(PEMFA/PLA 001).
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mesmo tempo que agiliza os procedimentos, conferindo-lhes um carácter mais 
rigoroso, prático e útil para os planeadores militares.

Tendo sido concretizado um importante aperfeiçoamento do processo 
estratégico militar importa, ainda, proceder às correções ao nível de «como?» 
formular, a nível integral, a política de defesa nacional e o conceito estraté-
gico de defesa nacional. A nível geral, é indispensável estabelecer o processo 
necessário ao desenvolvimento da documentação estratégica para os diferentes 
sectores do Estado que concorrem para a defesa nacional, tomando como 
referência o que existe e está perfeitamente testado e validado a nível geral 
militar, nomeadamente, o Conceito Estratégico Militar, as Missões das Forças 
Armadas, o Sistema de Forças Militar e o Dispositivo de Forças Militares. 
Porém, as tarefas necessárias são complexas e requererão uma intensa e cui-
dada coordenação interdepartamental.

Processo Estratégico da Lei de Defesa Nacional:
Contributos para o aperfeiçoamento
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Pessoal para o Exército

* Sócio efetivo da Revista Militar. Ex-Chefe do Estado-Maior do Exército.

General António Eduardo Queiroz Martins Barrento*

Foi recentemente publicada num jornal, dando a ideia de que se tratava 
de uma grande vitória, a notícia de que fora “estancada a saída de pessoal” 
do Exército. Consideramos esta notícia muito preocupante, porque ela vem 
demonstrar, uma vez mais, que no nosso país há muitas pessoas, mesmo na 
classe dirigente e nos media, que não entende o que é o Exército, desconhe-
ce as suas características e ignora as suas necessidades. 

As Forças Armadas, com os meios humanos, materiais e o know how que 
possuem, podem cumprir muitas e variadas missões, conforme foi demons-
trado no actual período pandémico, mas elas existem porque são uma orga-
nização imprescindível para a segurança e defesa do país. Com efeito, elas 
têm o monopólio da violência organizada que, quando necessário, é por 
decisão da direcção política utilizada. Esta característica manifesta-se pela sua 
capacidade em realizar o combate, o que lhe dá a possibilidade de coagir, 
ou até dissuadir, poderes e forças militares inimigas. 

Os três ramos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea, têm 
como possibilidade comum destruir ou neutralizar meios e forças inimigas, 
mas cada um deles possui características próprias e bem diferenciadas. Aliás, 
se assim não fosse seria desnecessário a existência dos três ramos. 

Aquilo que seguidamente vou referir é evidente e conhecido mas, por ser 
frequentemente esquecido, como mostra a satisfação contida no “estancar de 
saídas”, vou procurar relembrar algumas características dos três ramos que 
permitem concluir que a solução não é “estancar as saídas”, mas substituir, 
renovar e aumentar os efectivos. Olhando com atenção para o Exército, a sua 
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singularidade decorre de vários factores e características que o diferenciam 
com nitidez dos outros ramos, como seguidamente se refere: 

–  A Marinha e a Força Aérea movimentam-se e manobram no espaço 
marítimo e aéreo, respectivamente, podendo também actuar sobre  
objectivos em terra; o Exército movimenta-se e manobra no espaço 
terrestre;

–  A Marinha e a Força Aérea actuam em meios bastante homogéneos, 
ainda que dependentes das condições meteorológicas; o Exército actua 
num meio muito diversificado devido à orografia, hidrografia, clima e 
condições meteorológicas, pelo que necessita de variadas forças e meios 
que requerem um volumoso potencial humano para as constituir e ope-
rar;

–  A Marinha e a Força Aérea têm um número reduzido de dispendiosas 
“plataformas de combate”, que são “concentrados de alta tecnologia” e 
que dispõem de um elevado poder de fogo; o Exército é composto por 
numerosas pequenas unidades, por forma a conseguir o poder de fogo 
e de manobra de que necessita para combater com sucesso;

–  Os meios de combate da Marinha e da Força Aérea são as “plataformas” 
de que dispõem, navios e aviões; o poder do Exército resulta em gran-
de parte da quantidade de pessoal combatente de que dispõem;

–  A Marinha e a Força Aérea, com um número reduzido de militares, 
conseguem utilizar os seus meios e sistemas de armas; a eficácia do 
Exército depende do volume do seu pessoal combatente;

–  A Marinha e a Força Aérea, com os seus meios e sistemas de armas, 
realizam um “combate afastado”, que é muito exigente da qualidade e 
treino do pessoal que os opera; o Exército realiza um “combate próxi-
mo”, que é muito exigente do vigor, preparação e aptidão do seu pes-
soal;

–  O dispositivo territorial da Marinha e da Força Aérea é composto de um 
número reduzido de bases e instalações; o Exército, para a instrução e 
treino das várias unidades das armas e serviços, tem que dispor de um 
dispositivo alargado que necessita de um potencial humano significativo;

–  Exceptuando a utilização de armas de destruição maciça, como sucedeu 
em 1945, no Japão, a vitória só é conseguida quando o território é con-
quistado ou mantido e controlado pelas forças terrestres. 

Resumindo, o que mais diferencia o Exército dos outros dois ramos das 
Forças Armadas é o facto de operar no espaço terrestre e da variedade des-
se espaço; exigir o número elevado de unidades de diversos tipos; da sua 
capacidade e aptidão para ocupar e manter território e controlar populações, 
condições que são fundamentais para se obter a vitória; de efectuar o “com-
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bate próximo”, o que exige pessoal jovem e vigoroso; e de necessitar de um 
dispositivo alargado mesmo em tempo de paz. Por estas razões, o seu poder 
e eficácia dependem essencialmente do potencial humano de que dispõe, da 
quantidade, vigor, robustez e até “juventude” do seu pessoal.

Quanto aos quadros, oficiais e sargentos, há muito tempo que o Exército 
não tem problemas significativos. Todos os anos concorrem aos cursos da 
academia militar e da escola de sargentos um elevado número de candidatos. 
Esta circunstância permite seleccionar e depois ministrar uma sólida formação, 
no início e ao longo da carreira, a qual tem sido admirada pelos nossos alia-
dos nas missões internacionais em que participamos. 

Quanto às praças, se a sua formação e desempenho em missões interna-
cionais tem sido eficaz e enaltecida, o seu número é manifestamente insufi-
ciente. Este deficit em pessoal não se resolve “estancado as saídas”, porque 
isso se traduz no “envelhecimento” de um pessoal ao qual se exige vigor e 
“juventude”. Este problema, pondo de parte os “mercenários”, que não de-
vemos querer ter, só pode ser resolvido de duas formas: restabelecendo o 
serviço militar obrigatório, que tinha a vantagem de ser mais democrático, 
por entregar a “defesa da cidade” aos cidadãos; ou criando condições sufi-
cientemente atractivas para que surjam voluntários. 

O serviço militar obrigatório só será adoptado se o poder político e a 
opinião pública constatarem que o actual “turbilhão estratégico” pode dege-
nerar num conflito grave para o nosso país. Quanto aos voluntários, porque 
a maior parte das especialidades do pessoal do Exército, exceptuando as 
forças de segurança, não têm paralelo nem aplicação fora das Forças Armadas, 
há que arranjar incentivos que levem os jovens a alistarem-se no Exército. 
Tal pode ser alcançado se os candidatos a servirem nas forças de segurança 
tiverem que servir no Exército durante um certo período e se se conseguir 
outros voluntários para servir durante um período que não deve exceder os 
oito anos. Para estes últimos, terá que se garantir, durante esse tempo, que 
recebem uma formação que lhes permite entrar no mercado de trabalho 
quando passarem à situação de disponibilidade.

Em conclusão, preocupa-nos a ideia de que a falta de praças no Exército 
se possa resolver “estancando as saídas”, porque para a eficácia do Exército 
o problema só se resolve substituindo os que saírem e aumentando signifi-
cativamente os efectivos, por forma a estarem completas as unidades opera-
cionais e se preencham os lugares orgânicos da componente territorial. 

Pessoal para o Exército
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A Escravatura: alguns elementos históricos

* Vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Revista Militar.

Tenente-general António de Jesus Bispo*

Sobre o processo histórico da escravatura tem sido publicada imensa  
bibliografia, em especial nas últimas décadas e em língua inglesa. Algumas 
narrativas são altamente chocantes para os padrões da actualidade, no que 
concerne ao conceito de dignidade humana, à forma como seres humanos 
eram tratados. As etapas para a escravidão passam pela captura ou declaração 
de estado, pelo negócio, pelo transporte, terrestre, fluvial ou marítimo, pelas 
longas marchas através do deserto, ou pelas viagens marítimas tormentosas, 
pelo tratamento descondicionado dos sobreviventes, depois do fim da viagem 
sem direito a queixa. 

Se considerarmos uma linha representativa da mediana do estado da rea-
lização humana, teremos no extremo positivo a liberdade e a independência 
do ser humano, e no extremo negativo a opressão brutal e a dependência 
– o extremo negativo corresponde à escravidão, consistindo o outro extremo 
na sociedade ideal (a meio da escala teremos a possibilidade de coerção e a 
interdependência). Embora queiramos pensar o contrário, a verdade é que 
ainda estaremos a uma distância significativa do extremo positivo; a escravi-
dão dos tempos actuais chama-se tráfico de pessoas, fome, pobreza extrema, 
em muitas zonas do globo e abrangendo muitas populações – no passado 
distante, a relação entre o senhor e o escravo estava institucionalizada e 
caracterizava-se pela negação de direitos do mais fraco e pelo não 
condicionamento das medidas de coerção do lado do mais forte. Com o de-
correr do tempo foi-se reconhecendo esta brutalidade e defendendo princípios 
elevados de salvaguarda da dignidade humana, através de declarações universais 
de direitos; contudo, durante muito tempo o idealismo da declaração não 
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teve correspondência com a realidade dura da escravatura, ficando-se pela 
verbalização do protesto ou da queixa sem efeitos apreciáveis (nos finais do 
século XIX extinguiu-se a instituição, mas continuam a existir situações que 
configuram escravatura, sem regulação).

A escravatura é o mais baixo escalão da servidão, onde o ser humano é 
colocado ao nível de objecto pertencente a um dono; a procura de uma 
descrição objectiva deverá contribuir para uma compreensão dos contextos 
onde se manifestou, tendo em vista um futuro mais digno. A condenação do 
passado e dos actores que nele intervieram, com base exclusiva no contexto 
actual, não parece ter muito sentido e eficácia; a descrição objectiva dos 
factos e dos padrões morais do passado ajudar-nos-á a compreender a situa-
ção, e a perguntar se será possível a sua repetição no futuro, caso as 
circunstâncias voltem a ocorrer; conhecendo os parâmetros circunstanciais 
será mais fácil julgar e actuar num sentido de prevenção. Para se actuar sobre 
o presente, na tentativa de se evitar a situação danosa do futuro, é preciso 
compreender o passado, e não apenas fazer julgamentos morais pouco sus-
tentados sobre esse passado, com as normas do presente.

A utilização de bandeiras políticas, utilizando como instrumento a escra-
vatura, para fazer sobressair aos outros o papel de vítima, procurando res-
sarcimentos, ou para valorizar o homem ideal em que os novos autores se 
arvoram, com base em juízos distorcidos ou superficiais, corre o risco de 
banalizar uma questão que é muito mais importante do que o aproveita-
mento político conjuntural – o julgamento histórico implica ausência de 
preconceito.

O texto que se segue contém dados históricos, que se extraíram de três 
obras, designadamente The Problem of Slavery in Western Culture, de David 
Brion Davis, The Problem of Slavery as History, de Joseph Miller, Racismos, de 
Francisco Bettencourt, assim como das obras de Thomas Sowell sobre con-
quistas e culturas, e migrações, sendo as interpretações, comentários ou de-
duções, de nossa autoria, assim como é nossa a responsabilidade por todo o 
conteúdo, como é evidente. Alguns historiadores portugueses contemporâneos 
têm-nos oferecido obras de grande objectividade, fruto de investigações cui-
dadas; porém, algumas dessas obras não estarão suficientemente divulgadas, 
dando-se muito mais atenção aos julgamentos sintéticos supostamente éticos 
com base no enquadramento político e moral da actualidade.

A escravatura existiu desde os princípios da Humanidade, em todas as 
partes do Mundo. Parece-nos plausível assumir as suas origens em vários 
tipos de situações: a guerra, a consciência das diferenças e das supremacias, 
a punição por crime social, a evolução económica com a necessidade de 
mão-de-obra e com a criação de desigualdades, a incapacidade de sustentação 
individual e a resignação dos dependentes. Na luta violenta entre grupos 
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gerada pelas diferenças, seria mais razoável a captura e manutenção de pri-
sioneiros, para benefício do grupo, do que o seu extermínio; aliás, muitas 
guerras das sociedades primitivas e guerreiras, ou até de mais evoluídas, ti-
veram por objectivo a captura de escravos. Nas sociedades antigas onde 
existiam relações de poder muito rígidas, por força da vontade de sobrevivência 
individual e grupal, aquele que não fosse capaz de se prover a si próprio, 
ou de dar um contributo positivo para o colectivo, facilmente cairia na con-
dição de escravo, se preenchesse os requisitos físicos e mentais para o de-
sempenho de certas funções normalmente atribuídas aos escravos. 

O desenvolvimento das sociedades fez criar a separação funcional e a 
necessidade de mão-de-obra, assim como uma especialização de trabalho que 
originou a hierarquia social, no extremo inferior da qual se colocou o escra-
vo, à força, ou pelo reconhecimento da sua própria dependência. O que é 
um facto é que a escravatura surgiu de forma intuitiva, sem muitas explicações, 
foi um dado adquirido, e só muito depois se iniciou a reflexão teórica sobre 
as suas origens e a sua caracterização – aceitou-se a situação, pela própria 
natureza das coisas, procurando-se a seguir a sua justificação teórica sem, no 
entanto, negar a realidade; durante um longo tempo histórico não houve 
condenação moral. Iremos desenvolver esta questão, adiante. 

O documento legal mais antigo que se conhece, regulando a escravatura, 
sobre os direitos dos donos e os deveres dos escravos, data de cerca de mil 
e quinhentos anos antes da era cristã, produzido durante a décima oitava 
dinastia no Egipto; este facto dá ideia da ancestralidade do fenómeno, em-
bora não signifique que a escravatura tenha passado a ter lugar apenas a 
partir dessa data, certamente terá ocorrido muito antes. Verdi presenteia-nos 
com o Coro dos Escravos Hebreus, de forma trágica e libertadora, na ópera 
Nabucodonosor, acerca de um acontecimento ocorrido em 597 antes da era 
cristã. Mas ainda antes daquele documento, o Código de Hamurabi, datado 
de 1772 antes de Cristo, na Mesopotâmia, e descoberto em 1901, continha 
disposições sobre o escravo.

Com variações ao longo do tempo, mais de natureza semântica do que 
substantiva, o conceito de escravo significava o ser humano colocado ao 
nível de uma coisa; na escala inferior da espécie; pertença do seu dono que 
o poderia transaccionar; sem vontade própria submetendo-se à autoridade 
patronal que não tinha limitações na aplicação de medidas de coerção, po-
dendo ir até à morte impune. Em todo o caso, a escravatura apresentou 
formas relativamente diferentes na aplicação do conceito, consoante os 
contextos culturais e as regiões (as normas e as práticas nos Estados Unidos 
da América e no Brasil, por exemplo, foram muito diferentes, sendo muito 
mais violentas na América do Norte), e a matriz inicial sofreu alguma evolu-
ção sem no entanto alterar significativamente as suas características básicas; 

A Escravatura: alguns elementos históricos
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questões como por exemplo o casamento, a descendência, a conversão reli-
giosa e seus efeitos, as penas por adultério ou promiscuidade, a manumissão, 
entre muitas outras, tiveram entendimentos diferentes.

A faculdade do dono do escravo o poder transaccionar, como se disse, 
fez criar o mercado e as rotas correspondentes à oferta e à procura.

O tráfico no Mediterrâneo
A escravatura foi uma instituição existente nas antigas civilizações do 

Médio Oriente, da China e da Grécia Antiga. Com o nascimento e expansão 
do Império Romano estabeleceu-se uma rota de escravos a partir do Egipto 
e da Ásia, assim como da Grécia, em direcção a Roma. Para além de colma-
tar as necessidades do Império, Roma alargou o mercado para todos os 
territórios ocupados, o que aconteceu por exemplo na Península Ibérica. O 
Reino Visigótico continuou essa prática. Durante o período carolíngio os 
mercadores de escravos judeus e sírios abriram rotas de escravatura através 
da Rússia, Polónia e Alemanha, em direcção ao Mediterrâneo. Na Europa, a 
escravatura declinou com a introdução do sistema feudal, onde foram adop-
tadas outras formas de servidão (os servos da glebe, vinculados à terra). As 
tropas mouras, ou berberes, atravessaram o Mediterrâneo e derrotaram o rei 
visigótico em Jerez de la Frontera, procedendo a partir daí à invasão da 
Península Ibérica, que consideraram ocupada seis anos depois; sensivelmen-
te pela mesma altura, os árabes iniciaram uma incursão em África com ob-
jectivos comerciais e religiosos, para implantar o Islão. Por volta do ano 900, 
desenvolveu-se um comércio de escravos regular entre o vale do Rio Niger 
e os muçulmanos de Espanha. Com negros trazidos da África Ocidental e 
Oriental e eslavos da Rússia, Córdova tornou-se um dos maiores mercados 
de escravos do Mundo.

A Reconquista Cristã teve como objectivo a expulsão muçulmana que só 
veio a concluir-se sete séculos depois; ora, a instituição da escravatura existia 
neste espaço do anterior, segundo os moldes do fim do Imperio Romano 
(legislação com uma “tonalidade” mais suave), que veio a ser agravada com 
a experiência muçulmana. 

Os muçulmanos e os cristãos escravizaram prisioneiros, de parte a parte; 
foi esta guerra que manteve “a escravatura viva, como instituição vital, com 
uma continuidade não interrompida desde os tempos romanos à revitalização 
do tráfico mediterrânico”. De facto, no Leste, os mercadores suecos, por vol-
ta do século X, descendo a partir dos vales do Volga e do Dniepre, estabe-
leceram contacto com o Califado de Bagdade e com o Império Bizantino, 
trocando escravos russos por especiarias e sedas orientais (os príncipes russos 
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baseavam as suas fortunas no comércio de escravos); assim se intensificou o 
comércio mediterrânico com as cidades italianas, especialmente Veneza e 
Génova, a dinamizar este processo de valorização do transporte marítimo, 
ligando o Mar Negro com o Mediterrâneo, onde o objecto da transacção era, 
entre artigos comerciais característicos das culturas europeias e asiáticas, o 
escravo – é óbvio que, nesse tempo, não se pensava sequer no comércio 
atlântico (a experiência mediterrânica serviu de base à aventura atlântica, 
alguns séculos depois). O comércio em geral, e de escravos em particular, 
no Mediterrâneo, atingiu o seu máximo nos séculos XIV e XV; a captura de 
Constantinopla e o fecho dos Dardanelos dificultou o comércio de escravos 
do Mar Negro. Devido à ameaça e aos ataques frequentes da pirataria na 
bacia do Mediterrâneo, o comércio de escravos na rota leste/oeste pratica-
mente desapareceu, por volta de 1600. A rota transariana inflectiu para leste 
em direcção aos portos do Índico, em especial Zanzibar.

A escravatura em África
“Em África a escravatura era aceite como norma em quase todas as socie-

dades. Antes dos europeus chegarem, e durante muito tempo depois, milhões 
de africanos marcharam para Norte, através do deserto, conduzidos por tra-
ficantes árabes. Muitos deles tinham sido apanhados na guerra. As armas 
dadas em troca ajudavam a ampliação dessas guerras. Os prisioneiros abas-
teciam os navios que procuravam carga humana, desde a Gâmbia a Moçam-
bique. Outros africanos eram vendidos como escravos porque não cumpriam 
com as suas dívidas, outros pelas suas próprias famílias, especialmente crian-
ças” (Economist, 23 Dez1999).

Mais do que em qualquer outro continente, a geografia condicionou de 
forma relevante a interacção cultural entre os povos africanos ao longo da 
História. A fragmentação linguística (com cerca de um terço de todas as 
línguas mundiais, para uma população que era de cerca de dez por cento 
da população mundial na era moderna) é um dos exemplos da rarefacção 
social e política, em termos históricos, no segundo maior continente do 
Mundo. De facto, a condição geográfica, caracterizada pela grande extensão 
continental, pela barreira do deserto a Norte, pelos oceanos a Oeste (onde 
o acesso era difícil pela natureza física da costa), Leste e Sul, forçaram ao 
isolamento e consequente tribalismo. As condições económicas e de segu-
rança, reforçadas pelo sentimento de diferença, provocaram naturalmente 
conflitos; as alterações climáticas de sentido positivo, com terrenos mais 
apropriados à agricultura, e a descoberta do ferro favoreceram uma mudan-
ça onde se verificaram migrações em grande escala, alguns séculos antes da 
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era cristã; estas migrações continuaram, em algumas regiões, até ao colonia-
lismo europeu (por exemplo, algumas etnias chegaram à Guiné muito depois 
dos portugueses). Tal com terá acontecido noutros continentes, as comuni-
dades ter-se-ão constituído pelo parentesco, evoluindo muito lentamente para 
uma ideia de estado (no sentido da centralização do poder) baseada na 
cultura étnica; em cada uma destas fases a escravatura esteve presente sob 
formas diferentes, como iremos analisar brevemente. Tudo isto se passa numa 
fita do tempo muito longa. De uma maneira muito esquemática poderíamos 
dizer que a escravatura em África começou por ser continental interna (com 
mais raridade no interior dos grupos e com maior frequência entre cada um 
deles; em qualquer caso, os escravos permaneciam em África). Os africanos 
escravizavam-se uns aos outros, desde uma data muita antiga; é uma forma 
comum da maior parte das sociedades que pratiquem uma agricultura basea-
da no trabalho manual, embora não tenha sido esta (a procura de mão-de-
-obra) a única motivação. Num tempo mais avançado, o escravo passou a 
ser objecto de exportação (num conceito de mercado), primeiro, segundo a 
rota transariana para o Mediterrâneo e para o Médio Oriente, depois, através 
do Índico, conduzido pela revolução islâmica e pelos árabes; a partir do 
século XVI, tem início o tráfico transatlântico (a partir de meados do século 
XV já havia o tráfico atlântico, entre a África Ocidental e o território portu-
guês, incluindo as ilhas atlânticas, onde a casa de Lagos constituía ponto de 
distribuição) que não anula as rotas anteriores. Antes do comércio árabe, os 
escravos africanos ficavam obviamente em África – a escravatura, já muito 
antes, era prática instituída e um dos instrumentos de poder dos líderes na-
turais – cada chefe dispunha de escravos que exerciam funções simbólicas 
e domésticas, para além do trabalho na agricultura. É interessante a visão de 
alguns autores credenciados na matéria, especialmente aqueles em que nos 
baseamos para o presente trabalho, sobre a evolução do processo da escra-
vatura no continente africano.

A meados do século XVI, o número total de escravos africanos exportados 
era da ordem dos dez mil por ano, sendo cerca de dois mil e quatrocentos 
o correspondente ao tráfico transatlântico; dois séculos depois, este valor 
total subiu para cerca de cem mil. No caso do tráfico terrestre, essa rota de 
exportação seguia a savana do Norte e o Corno de África (por exemplo, 
Darfur foi, por um largo período, um entreposto de grande importância), mas, 
a partir de meados do século XVII, a costa ocidental de África passou a ser 
o principal fornecedor – a população da África Ocidental, no princípio do 
século XVI, era da ordem dos onze milhões, tendo aumentado para cerca de 
vinte milhões, no princípio do século XIX, e os mercadores muçulmanos já 
dominavam não só esta região como também a África Oriental e o Norte de 
África. Com o declínio da Espanha muçulmana a maior parte deste negócio 
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mudou-se para a África Oriental, e Zanzibar tornou-se o grande império de 
escravos. As guerras entre tribos africanas não eram desencadeadas muitas 
vezes por razões de estratégia territorial, mas para tomar prisioneiros que 
poderiam ser trocados com os mercadores de escravos árabes (depois com 
os ocidentais) por bens importados. 

 Os mercadores europeus, ao contrário dos muçulmanos, não eram auto-
rizados inicialmente a penetrar no interior do território africano, não passan-
do além dos pontos da costa a que estavam “autorizados” a abicar pelos 
angariadores, que eram os chefes tribais – a maior parte dos escravos envia-
dos através do Atlântico eram comprados e não capturados (os Árabes, no 
entanto, também capturavam os seus escravos). Quando se iniciou a consti-
tuição de feitorias, a edificação de cidades e de portos, o avanço para o in-
terior, as relações passaram a ser diferentes, mas o negócio de escravos 
continuou em moldes semelhantes. Os chefes tribais em várias regiões afri-
canas determinavam quem controlava o acesso ao comércio atlântico de es-
cravos. E algumas elites africanas tiravam vantagem deste controlo e usavam-
-no em seu proveito pela escravidão e venda de outros africanos aos trafi-
cantes europeus (Lyn Nelson, The Slave Trade). 

Ao longo dos séculos, cerca de doze milhões e meio de escravos foram 
exportados através do Atlântico, enquanto cerca de catorze milhões foram 
enviados para as nações do Sul da Europa, do Médio Oriente e Norte de 
África através da rota continental e também do Índico (a instituição perma-
neceu por muito mais tempo em território africano e árabe, do que no 
mundo ocidental). “Entre os Tuareg do Sul do Sara, provavelmente entre 70 
a 90% da população eram escravos durante o século XIX. No Sahel e na 
savana, metade da população deveria ser composta por escravos, enquanto 
nas florestas este valor descesse para 10 a 20%” (Thomas Jacson in Slavery, 
1992). 

Alguns autores concebem a existência de vários períodos da história afri-
cana para neles enquadrarem o problema da escravatura. Assim, o primeiro 
período, vem de tempos muito remotos (várias dezenas de milhares de anos 
antes de Cristo) até por volta de quinhentos anos antes da era cristã. Neste 
período, África sofreu grandes mudanças, incluindo vários ciclos de deserti-
ficação no Saará, com domínio da pastorícia, da agricultura e da descoberta 
do ferro, por esta sequência intervalada por grandes períodos, o que provo-
cou correspondentes organizações sociais. Em certas sociedades consolidadas, 
em resultado da sedentarização, estima-se que a escravatura tenha existido a 
partir de três mil anos antes de Cristo; contudo, as formas de organização 
que se foram esboçando eram caracterizadas por uma descentralização e por 
comunidades de pequena dimensão. Neste caso, o Homem Grande de cada 
uma delas usava a escravatura para reforço do seu poder pessoal face ao 
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hipotético vizinho, e em termos internos, aumentando os recursos da comu-
nidade; os escravos serviam para realizar tarefas domésticas e para alargar o 
parentesco. Quando a centralização começou a ter lugar os escravos passaram 
a ser usados como soldados, funcionários e trabalhadores, e a manterem a 
sua condição por muito mais tempo, por toda a sua vida; aqui, o escravo 
estava fora da possibilidade de parentesco, ou de integração.

O segundo período, que vai de quinhentos anos antes de Cristo até 1500 
corresponde ao início e desenvolvimento da comercialização e militarização 
de escravos, por várias fases e regiões. Esta expansão estava associada às 
revoluções políticas, militares e económicas que reconfiguraram uma grande 
parte de África. Os chefes guerreiros que se iam tornando mais poderosos, 
na savana africana e no Sahel, para além do seu ofício dominante, a guerra, 
iam incentivando o comércio de bens onde se incluía o escravo. Na África 
Ocidental, os escravos eram utilizados na limpeza de florestas, nas minas de 
ouro e como serventes domésticos, um pouco afastados da comercialização 
em massa. Ao contrário, a África Oriental passou a fazer parte de novas rotas 
comerciais em direcção ao Índico aumentando a escravatura na região, com 
predominância islâmica neste comércio. O Islão legitimava o uso de escravos, 
tendo criado o quadro legal que regularizava as formas da sua aquisição e 
tratamento, numa perspectiva de protecção, mas cuja regulação os senhores 
da guerra e do comércio ignoravam. É de notar que, ao contrário do que 
sucedeu na costa ocidental, nesta costa prevaleceu, por um período muito 
longo, o comerciante (em grande parte árabes e indianos) ao chefe guerreiro, 
de que resultava uma configuração e intensidade diferentes no tráfico de 
escravos. Os guerreiros, que capturavam escravos essencialmente com a 
guerra, colocavam esses escravos em colónias junto de cidades para a pro-
dução, para elevação do prestígio e também para o combate; os “excedentes” 
entravam nas redes comerciais.

O último período considerado vai de 1500 a 1800 e é dominado pelo 
tráfico transatlântico. A forte procura europeia por mão-de-obra destinada às 
plantações e minas na América, recorreu ao trabalho escravo explorando a 
oferta de escravos africanos (os indígenas americanos sobrantes foram con-
siderados inaptos para os trabalhos previstos, e defendidos por idealistas 
ocidentais). Face a esta procura de dimensão totalmente desproporcionada 
em relação aos padrões desse tempo, o mercado africano existente expandiu-
-se; a inclusão de escravos no comércio do Atlântico consistiu num prolon-
gamento do mercado de escravos pré-existente na África Ocidental, onde a 
escravatura estava institucionalizada. Os escravos integrados nos impérios 
africanos próximos da costa, que eram utilizados como soldados, funcionários 
e serventes domésticos, mantinham o Reino e contribuíam para o aumento 
de poder que reforçava a capacidade de captura de mais escravos para dar 
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resposta à procura. O comércio atlântico servia os interesses das elites e das 
massas africanas, pela natureza da troca: artigos de luxo, armas, assim como 
têxteis, tabaco e bebidas alcoólicas; para além dos escravos, os africanos 
ofereciam ouro e produtos agrícolas raros. É razoável admitir que esses reinos 
africanos entrassem em competição e guerra, entre eles, para a obtenção de 
posições privilegiadas no referido comércio, e este facto terá contribuído para 
a ascensão e queda de vários impérios criando convulsões e instabilidade 
geopolítica. A primeira potência europeia a entrar neste comércio foi Portugal, 
através de agentes cobertos pela Coroa. Seguiram-se a França, a Holanda, a 
Dinamarca e a Grã-Bretanha. Não parece que haja um consenso quanto aos 
números relativos aos escravos deste mercado atlântico; em todo caso, para 
que se possa fazer uma ideia, poderemos dizer que, segundo alguns autores, 
os valores totais foram de cerca de doze milhões e quinhentos mil, entre 1500 
e 1875, sendo cerca de cinco milhões e oitocentos mil transportados por 
navios portugueses, cerca de três milhões e trezentos mil por navios britâni-
cos, cerca de um milhão e quatrocentos mil por navios franceses, cerca de 
um milhão por navios espanhóis, quinhentos e cinquenta mil por navios 
holandeses, trezentos mil por navios americanos (de 1626 a 1875) e cento e 
onze mil com navios dinamarqueses. O volume de escravos transportados 
aumentou de forma significativa a partir do último quartel do século dezas-
sete atingindo um pico de cerca de dois milhões no último quartel do sécu-
lo dezoito, a partir do qual começou a declinar. Um volume desta natureza 
(no máximo, cerca de oitenta mil por ano) deveria ter implicado um aumen-
to extraordinário da área de captura pelos reinos intervenientes e uma incur-
são cada vez maior em território africano. Por outro lado, teriam sido neces-
sárias cerca de 5000 viagens de navios negreiros nesses vinte e cinco anos 
de pico, ou seja, duzentas por ano; cada viagem levava entre 30 a 40 dias, 
o que dá uma dimensão mínima da frota de mais de trinta navios em opera-
ção contínua. 

A escravatura em Portugal
O território português foi invadido por diversos povos provenientes de 

várias origens. Parece razoável admitir que essas incursões raramente terão 
sido pacíficas, donde a ocorrência de escravatura, a par de uma certa inte-
gração, nesses períodos relativamente curtos. A ocupação romana resultou de 
grandes conflitos, primeiro, no enquadramento das Guerras Púnicas, e, depois, 
para vencer as resistências dos povos. Estes choques duraram mais de cem 
anos, tendo começado dois séculos antes da era cristã. O estatuto jurídico da 
ocupação não foi uniforme. Como vimos, a escravatura estava instituída em 
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Roma, sendo razoável admitir que ela também tivesse sido aplicada pelo 
ocupante na Península. A seguir à derrocada do Império Romano, para além 
da invasão da Península por vários povos do Norte, uns que foram integrados, 
outros que apenas passaram, surgiu o Reino Visigótico que manteve a sua 
implantação entre os séculos V e VIII, como continuidade jurídica do Impé-
rio Romano (Código Visigótico), tendo vindo a implodir por lutas internas 
pelo poder. A sociedade visigótica era muito mais estratificada e a prática da 
escravatura foi mantida segundo os moldes romanos, com algumas especifi-
cidades, a mais importante das quais era a possibilidade da escravatura inter-
na, isto é, no interior da sociedade, como resultado, por exemplo, de crime 
de difamação, falta de cumprimento de dívida e de outras razões do mesmo 
teor julgadas pelos senhores. Para preencher o vazio criado pela implosão, 
o território peninsular foi parcialmente ocupado pelos mouros vindos do 
Norte de África que haviam sido chamados por uma das facções visigóticas. 
A reacção a esta situação foi designada por Reconquista Cristã e ocorreu de 
norte para sul durante vários séculos. Neste período, a escravatura dos dois 
lados manteve-se, ou intensificou-se, com escravos cristãos e árabes, muçul-
manos, consoante os resultados dos confrontos. À medida que a Reconquis-
ta ia avançando a escravatura ia evoluindo no sentido da sua redução, por 
razões conjunturais (necessidade de mais soldados, que deveriam ser livres, 
e de maior autonomia na produção nos terrenos conquistados, integração de 
escravos cristãos), e promoção a servos da gleba. A partir do século XIV, a 
escravatura deixou de ser interna, excluindo o caso dos mouros conquistados, 
e passou-se ao comércio de escravos, como intermediário no caso da nave-
gação mediterrânica, e como agente activo na navegação atlântica que se 
iniciou com a captura de escravos canários (ou canarinos) para a ilha da 
Madeira. Os primeiros escravos de raça negra transportados a partir da costa 
ocidental de África, essencialmente por navios portugueses, entraram em 
Portugal em 1441. Em meados do século XVI, existiam em Lisboa cerca de 
dez mil escravos, para uma população total de cem mil, e o mesmo rátio se 
passava noutras capitais europeias. Sobre o tráfico transatlântico já a referimos 
acima.

A escravatura no discurso político e filosófico ao 
longo da História

Num texto desta natureza, para além da descrição dos factos, apenas para 
retermos uma ideia da magnitude do problema, em termos globais, impõe-se 
uma retrospectiva sobre a evolução do pensamento ou das atitudes perante 
a escravatura ao longo da História, ainda que em traços muito genéricos.  
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É uma tarefa arriscada, naturalmente muito imperfeita, mas indispensável. 
Colocar num pedaço de texto o que foi o pensamento sobre a escravatura 
poderá ser muito redutor, mas como a pretensão é limitada à ideia geral, 
julga-se de prosseguir, com perdão dos filósofos e cientistas. 

Como já referimos, até ao Abolicionismo (tema fundamental na história 
da escravatura, e que muitas vezes não se lhe dá a importância que merece), 
dos séculos XVIII e XIX da nossa era, a escravatura era dada por adquirida, 
apesar de algumas posições em sentido contrário denunciando a sua imora-
lidade, que não tinham a força suficiente para vingar; o debate era muito 
mais orientado para a aceitação de situações determinísticas, ou para a sua 
regulamentação, do que para a explicação ou fundamentação e avaliação 
em termos morais. A escravatura existia de facto, não sendo importante saber 
donde vinha e porque vinha, e o maior esforço que entretanto se realizou 
foi a sua institucionalização, tentar regulá-la, ainda que com eficácia muito 
limitada. 

No Mundo Antigo não se conhece teoria ou afirmação de que “a escra-
vatura era um mal intolerável que devesse ser erradicado de toda a Nação 
Civilizada”; as críticas que também se verificaram nunca chegaram ao ponto 
de sugerir a condenação moral, e muito menos a abolição. A escravatura, 
no sentido da dependência real, total e definitiva de um ser (que perdera a 
sua humanidade) a um amo, era considerada como uma inevitabilidade, e 
a libertação do verdadeiro ser humano só deveria conduzir a uma outra 
dependência, mas a um nível superior, abstracto (escravo do Senhor); esta 
posição significava que, afinal, todos somos escravos da vontade suprema 
da Natureza, o que justificava a escravatura num plano inferior, mais terreno. 
A escravatura não foi excluída da República Ideal de Platão, que neste âm-
bito da organização política tinha apenas como objectivo circunscrevê-la aos 
estranhos, aos não helénicos (esta questão, a não escravização dos membros 
da mesma comunidade política ou religiosa, constituiu debate permanente 
até ao abolicionismo). A inferioridade permanente do escravo implicava que 
os seus descendentes continuassem escravos (outra questão recorrente, com 
variantes), e essa inferioridade era a base natural da escravatura. “As relações 
entre o corpo e a alma, entre o soberano e os súbditos, entre o senhor e o 
escravo, constituíam a base de uma única teoria da autoridade e obediência” 
– a autoridade dos senhores associada ao princípio da ordem cósmica; o 
escravo pertencia ao mundo caótico e vazio de inteligência (aqui se aplica-
va o princípio da plenitude, em que a ordem não está dissociada do caos, 
em que o Mal está em confronto com o Bem para manter o equilíbrio; aos 
nossos olhos, na actualidade, parece perverso este pensamento: será que o 
Bem só existe em função do Mal, não haverá um conceito absoluto de Bem?). 
A escravatura era considerada como “deficiência inata na beleza e virtude 
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interior da alma, em que à nascença uns são marcados para a sujeição en-
quanto outros o são para comandar; o melhor escravo é aquele em que a 
sua humanidade foi apagada quase por completo, e em que os seus inte-
resses são os interesses do seu senhor”. “Mas a escravatura é também rela-
tiva a uma entidade superior ao Homem, e nessa altura é considerada po-
sitiva, assim como é relativa aos vícios, às paixões, ao medo da morte, às 
opiniões das massas”. “O verdadeiro escravo é um homem ignorante do  
que é permitido e do que é proibido pela lei natural” (continuará a ser um 
homem, ou um seu desvio?).

Apesar de nenhuma das teorias do Mundo Antigo condenar explicitamen-
te a prática da escravatura, algumas delas concluíam que essa prática resul-
tava de um confronto entre o direito natural e o direito dos povos, ou da 
essência do pecado. Num sentido, a escravatura correspondia a uma punição 
resultante de um pecado ou de um defeito da alma que impedia a conduta 
virtuosa. Num outro sentido, a escravatura era vista como um modelo de 
dependência material e auto resignação.

O pensamento dos principais autores medievais seguiu uma linha de con-
tinuidade do período clássico, quanto à base ética da escravatura: a associa-
ção mental às ideias de pecado, de subordinação e de ordem divina do Mundo 
(a escravatura como Mal que não prosseguia as funções desta ordem). Aqui 
parece haver uma contradição, ou uma posição dual: se é um Mal deverá ser 
erradicado, o que não é explicitamente recomendado, e, por outro lado, a 
escravidão não é voluntariamente desejada pela esmagadora maioria dos 
escravos. Nesta visão é fatalmente assumida, de forma aleatória, diríamos. 
Poderá dizer-se que sendo um pecado se deverá punir o pecador? O pecador 
é quem faz o outro escravo, ou aquele que é “designado” como o próprio 
escravo? Parece, no entanto, de se admitir que estes autores não estariam 
muito inclinados para “encontrar uma razão e um fim para a escravatura”. A 
teoria da escravatura como punição para o pecado só deveria ser considera-
da válida se os donos, ou patrões, fossem agentes da vontade divina e fossem 
fiéis seguidores das leis de Deus. No estado de natureza, o Homem vivia em 
perfeita liberdade e igualdade; foi a sua queda (o pecado e a necessidade de 
redenção) que o conduziu à desigualdade e à dependência. Por outro lado, 
“apesar da queda do Homem, o contraste entre o estado de natureza e a 
ordem social existente não é preocupantemente grande; a diferença entre 
escravidão e subordinação natural é mais uma questão de grau do que de 
espécie”. Deverá existir uma razão para que a escravatura tenha lugar (relação 
de poder, reconhecimento de diferenças insanáveis, interesse, etc.), razão que 
se sobreponha aos padrões morais da época; foi esta dualidade que muitos 
autores não puderam resolver (por um lado, consideravam a escravatura 
contra o Direito Natural, ou tinham dúvidas, e, por outro, ratificavam a sua 
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prática) – “a escravatura era consistente com aquela parte da lei natural que 
ainda era aplicável ao Homem pecador”. Como se vê, a doutrina medieval 
aceitava a escravatura, em princípio, e nesta conformidade o debate centrou-
-se muito mais em questões práticas, tais como o casamento do escravo, o 
crime de violação e de provocação ao adultério, a descendência do escravo 
que deveria continuar a ser escravo, a escravidão de crentes de uma religião 
após serem recuperados da escravidão por uma outra religião, o baptismo do 
escravo como instrumento de libertação, a legitimidade da escravatura quan-
do conduzida contra elementos de outra religião (o escravo infiel; a guerra, 
o nascimento, a auto-venda voluntária, tudo razões legítimas para a escrava-
tura), o poder soberano do dono e a punição do escravo. Todo este tipo de 
questões preocupou a generalidade dos pensadores medievais, assumindo a 
legitimidade da escravatura, sem prejuízo de vozes abolicionistas com fraco 
eco, aliás, “patrões e escravos deverão aceitar as suas posições actuais, dado 
que o reino terrestre não poderá sobreviver sem que alguns homens sejam 
livres e outros sejam escravos”.

A era moderna assistiu a um declínio da escravatura na Europa, por razões 
a que já aludimos, ao de leve; ao contrário, expandiu-se noutros continentes. 
Por esta razão, as correntes dominantes de pensamento, sem eliminar o tema 
em definitivo procuraram circunscreve-lo ao quadro racional. O facto de, 
ainda assim, continuar a existir escravatura, levou alguns autores a aceitar um 
profundo “dualismo entre a lei de natureza, por princípio eterna, e a lei das 
Nações orientada pela conveniência e condicionada pelas circunstâncias; não 
é necessário que uma instituição – a escravatura – sancionada pela utilidade 
e pela prática comum seja conforme com o ideal absoluto da Natureza”, isto 
é, se a escravatura for, por vezes, vista como um instrumento necessário para 
a disciplina e governança secular, não necessitando de um sancionamento da 
lei natural ou divina, as circunstâncias poderão justificá-la. Esta era da racio-
nalidade não aceitava as provisões do jus gentium (direito dos povos, dos 
que são exteriores, equivalente ao actual direito internacional) para escravizar 
prisioneiros de guerra, pois não se tratava de caridade poupar a vida de um 
homem somente para explorar o seu trabalho (na realidade, não se tratava 
de caridade, tratava-se de exploração de seres humanos para vantagens eco-
nómicas; poderia admitir-se caridade no sentido em que a alternativa seria o 
abate físico dos prisioneiros). Por outro lado, os que levantavam a voz con-
tra os argumentos do tempo, defendiam que “o apelo ao precedente e às 
práticas comuns das Nações não tem fundamento, dado que toda a espécie 
de malvadez, incluindo o sacrifício humano, foram considerados virtuosos em 
dados momentos do passado. A escravatura sempre trouxe consigo crueldade, 
conspiração, corrupção e rebelião”. Mas ficava-se por aqui, a escravatura 
continuava a existir com grande pujança, noutras latitudes. Por outro lado, a 
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“escravatura está associada ao tecido social da disciplina e autoridade, as 
pessoas alinhadas com os seus príncipes e os escravos submetidos aos seus 
patrões. A razão por que os escravos não devem desobedecer ou resistir aos 
seus patrões está nos direitos externos (estabelecidos fora da relação patrão/
escravo) dos patrões, originados na utilidade e permitidos pela razão natural 
que os tribunais judiciais protegem e apoiam (Hugo Grócio, 1583-1645).  
Segundo Hobbes (1588-1679), a escravatura é uma parte inevitável da lógica 
do poder, não significando qualquer tensão entre a obediência e disciplina 
global e o estado ideal de liberdade natural. 

Do exposto se conclui que o pensamento político do século XVII não  
se orientou no sentido do abolicionismo, muito embora tenha abandonado 
a teoria do pecado ou da força disciplinar do governo divino do Mundo;  
a ordem divina foi substituída pelo sistema da Lei e de poder no qual a 
escravatura constituía um elemento racional e harmonioso. Estávamos nas 
vésperas da época das luzes, onde prevaleceu o discurso racional e em que 
a relação entre o senhor e o escravo foi “explicada” através do processo 
dialéctico com as posições a serem susceptíveis de alteração com o senhor 
a passar a escravo e este a ser senhor. A Revolução Francesa de 1789 pro-
duziu a primeira declaração dos direitos do Homem e do Cidadão, que 
constituiu bandeira em ambientes revolucionários, por todo o Mundo, tendo 
estes princípios sido retomados na Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos das Nações Unidas, de 1948. Todos estes documentos têm por objectivo 
a salvaguarda da dignidade humana e a igualdade de todos os cidadãos 
perante a Lei. Assim se abandonou a justificação teórica da escravatura, 
apesar de na realidade se esconder a sua prática em nichos sociais especí-
ficos. A ordem, a harmonia, a disciplina, o respeito pelos outros, a defesa 
equilibrada dos interesses em vez do discurso dialéctico, a promoção indi-
vidual e o respeito pelas instituições, continuarão a ser objectivos que a 
Humanidade deverá prosseguir.

O abolicionismo
“No século XVIII, de forma gradual, foi-se constituindo um grupo de 

influência anti esclavagista na Europa, principalmente na Grã-Bretanha, então 
a superpotência dos mares. Em 1772, Lorde Mansfield, um juiz, determinou 
que um escravo fugitivo não poderia ser forçado a regressar para o seu 
patrão nas Índias Ocidentais. Esta sentença foi interpretada como confirman-
do que não poderia existir escravatura na Grã-Bretanha. Na América, essa 
sentença criou receios que a Grã-Bretanha viesse a abolir a escravatura nas 
suas colónias. O desejo de manter a escravatura não foi o último motivo 
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para a Guerra de Independência, na qual alguns negros combateram ao lado 
dos ingleses. Em 1807, a Grã-Bretanha baniu o comércio de escravos e uti-
lizou a Marinha para o acabar. Mas a própria escravatura só terminou no 
Caribe inglês, em 1838, nos EUA, em 1865, em Cuba, em 1886, e no Brasil, 
em 1888” (Economist, 23 de dezembro de 1999). Pergunta-se: donde vinham 
esses escravos e quem os transportava?

As tentativas para abolir a escravatura começaram logo a seguir à institu-
cionalização da própria escravatura (veja-se, por exemplo, a determinação de 
Ciro em libertar todos os escravos e a instituição de alguns direitos de igual-
dade humana, em 500 antes de Cristo, que não teve o efeito subsequente 
pretendido). Aquelas tentativas só tiveram sucesso, como é sabido, muitos 
séculos depois, concretamente no século XIX, razão porque, no processo da 
escravatura e anti escravatura, o abolicionismo constituiu um esforço teórico 
e prático que deve ser relevado – foi necessária uma coragem e forte deter-
minação para romper com uma instituição que tinha muitos séculos de vida. 
Sendo hoje genericamente condenado, apesar da sua existência real em cer-
tos locais e circunstâncias, poderá perguntar-se porque levou tanto tempo a 
desconstruir uma situação tão penalizante para a dignidade humana. Em 
primeiro lugar, a autoridade facultada aos donos pelas leis, e pela aceitação 
generalizada da situação de facto como uma fatalidade, o que lhes permitia 
recorrer a medidas de extrema violência, incluindo a disponibilidade da vida 
do escravo; com esta relação de forças era bastante difícil denunciar atrope-
los e apelar para uma maior contenção, incluindo a possibilidade da liberta-
ção. Apesar de tudo, no Mundo grego, principalmente, várias vozes se levan-
taram contra o fundamento da escravatura e pela denúncia da violência 
gratuita, com cobertura dos poderes instalados, mas a continuidade da con-
sideração do escravo como coisa, impedia a eficácia destes apelos. Em se-
gundo lugar, a doutrina existente não condenava a escravidão; seria quase 
impossível recorrer a uma referência filosófica, política ou moral para invocar 
o apelo à humanização. A associação do escravo ao pecador legitimava toda 
acção violenta “necessária” para manter a disciplina e obediência do escravo, 
em qualquer circunstância; esta crença impedia naturalmente o debate livre. 
Foi a situação nas Américas, a partir importação massiva de escravos para as 
plantações e minas, que fez reviver o debate clássico. É preciso, no entanto, 
notar que, nessa altura, as posições contra a escravatura incidiam, fundamen-
talmente, sobre a situação do índio. António de Montesinos, em 1511, denun-
ciou a tese do escravo natural, ao negar que para cristianizar o índio não era 
necessário escravizá-lo. Por esta altura, Bartolomeu de Las Casas trabalhava 
com escravos índios e desta experiência resultou uma crise de consciência 
que o levou a assumir uma visão diferente da escravatura; dedicou toda a 
sua vida à cruzada de proteger os americanos nativos, da escravatura e exter- 
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mínio (“os Índios e os Europeus deverão estabelecer comunidades modelo 
que proporcionem a base para uma Cristianização pacífica no Novo Mundo; 
se a Civilização Cristã não for capaz de estabelecer estes pontos de contacto 
com a natureza americana, falhará o seu teste supremo”). O esforço de Bar-
tolomeu de Las Casas não foi de imediato coroado de êxito; no entanto, ele 
veio a servir de referência para os abolicionistas dos séculos dezoito e deza-
nove. Las Casas, na sua paixão para salvar o índio, propôs que esta comuni-
dade escrava fosse substituída por escravos negros; veio no entanto a redimir-
-se deste erro mais tarde, declarando que a escravidão do negro era tão 
njusta quanto a do índio (este foi o percurso ideológico seguido, na genera-
lidade, pela Companhia de Jesus nas Américas). Em todo o caso, estaríamos 
ainda longe do movimento que se veio a designar por abolicionista que teve 
a sua origem na Grã-Bretanha, o país que maior intervenção teve no tráfico 
(não deixa de ser interessante notar que esta intervenção abolicionista teve 
a sua intensidade máxima imediatamente a seguir à independência dos Esta-
dos Unidos). 

No caso português, para além das denúncias dos maus tratos no Brasil 
feitas por várias entidades, logo no início do tráfico transatlântico, é muitas 
vezes referida a disposição real de 1761 como a primeira medida oficial anti-
-esclavagista. Convém, no entanto, precisar o objecto deste documento, o 
Alvará com força de lei de 19 de Setembro de 1761, assinado pelo Rei e pelo 
Ministro Marquês de Pombal. Desde logo, não contém qualquer referência a 
princípios filosóficos na base do anti esclavagismo, tendo uma natureza es-
sencialmente pragmática, ao chamar a atenção para os grandes inconvenien-
tes que resultam do excesso e devassidão que, contra as leis, se transportam 
dos domínios ultramarinos para estes Reinos um número exagerado de negros, 
que fazem falta ao desenvolvimento daqueles domínios (cultura das terras e 
exploração das minas) e que vêm ocupar postos de trabalho no Continente, 
criando desemprego, ociosidade e criminalidade nos jovens. Nesta conformi-
dade, determina que não se carregue nos portos daqueles domínios, e se 
descarregue nos Reinos de Portugal e dos Algarves qualquer preto ou preta. 
Incorrerão em infracção criminal as autoridades que a tal permitirem. Os 
pretos ou pretas que, apesar de tudo, venham a ser desembarcados serão  
de imediato libertos da situação de escravo, de acordo com procedimentos 
específicos. O Alvará determina ainda que as pessoas que vendam, comprem 
ou retenham sob a sua sujeição e serviço, como escravos, pretos ou pretas 
que chegarem a estes Reinos, contra sua vontade, ficarão sujeitas às mesmas 
penas que se encontram estabelecidas para as pessoas que fazem cárceres 
privados e sujeitem a cativeiro homens que são livres. Não se altera nada do 
que está regulado para os escravos que já vivam nestes Reinos, nem se in-
centiva a deserção dos escravos que se encontram nos domínios ultramarinos. 
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Em conclusão, o Alvará só tem aplicação ao tráfico entre os domínios e os 
Reinos de Portugal e dos Algarves, nada mais no que concerne à escravatura 
se altera. Esta acção concreta tem a virtude de fazer iniciar a marcha para o 
abolicionismo, o que não deixa de ser de extrema importância. 

Em 1836, por acção do Visconde Sá da Bandeira, é proibida a importação 
e a exportação de escravos nas colónias portuguesas a Sul do Equador. Em 
1842, é assinado um tratado entre Portugal e a Inglaterra que abolia o tráfico 
de escravos nos territórios dos dois países. Depois de várias disposições legais 
que tratavam de aspectos particulares relacionados com a abolição da escra-
vatura, só em 1869 é decretada a extinção da escravatura em todos os domí-
nios portugueses. Contudo, nem todas as disposições legais foram de ime-
diato cumpridas, tanto a nível interno como internacional, como se compro-
va pelos vários incidentes internacionais, e o “jogo das bandeiras” dos navios 
para encobrir as nacionalidades, de facto, envolvidas.

Apontamento final 
Nenhum Continente nem nenhuma Civilização foram imunes à prática da 

escravatura. Judeus, Cristãos, Muçulmanos, Asiáticos, Africanos, praticaram, 
em períodos históricos concretos, a escravatura.

A escravatura começou por ter um âmbito local ou regional, com vários 
fundamentos e finalidades, essencialmente relacionadas com a relação de 
poder, interna ou entre grupos; a arregimentação interna resultava da proe-
minência de certas famílias, de crime ou falha grave, de falência económica 
ou moral. O poder das famílias era também expresso pelo número de escra-
vos que cada uma tinha. A guerra entre grupos, tribos ou etnias, com fins 
estratégicos de conquista e consolidação do território, resultava em prisio-
neiros que eram tomados como escravos pelos vencedores, em vez do seu 
extermínio.

Sendo o escravo considerado como “coisa” à disposição do seu “dono”, 
incluindo a sua transacção, criou-se o comércio de escravos, passando a 
guerra a ter também como objectivo a captura de prisioneiros que, em parte, 
iriam alimentar esse comércio. 

Ao longo da História, verificaram-se várias rotas típicas de comércio de 
escravos: da Ásia e da Rússia através do Mar Negro, convergindo no Medi-
terrâneo com abastecimento da Europa e do Médio Oriente; da África, através 
do deserto do Saará com destino ao Mediterrâneo, particularmente à Penín-
sula Ibérica com Córdova como centro distribuidor, e com variante para o 
Índico; a rota atlântica ligando as costas da África Ocidental às ilhas atlânticas 
e Portugal Continental (principalmente através de Lagos), e finalmente o trá-
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fico transatlântico entre África, predominantemente África Ocidental, e o 
Continente Americano.

Desde a Antiguidade, a escravatura foi-se consolidando de forma muito 
forte, pelos poderes ilimitados concedidos aos senhores. Por outro lado, na 
maioria dos casos o escravo não era voluntário, ou disposto a sê-lo, donde 
resultava indignação para os que adquiriam consciência da agressão moral, 
resistência e propensão para a revolta (que se poderia concretizar se se 
assumisse capacidade para tal); para conter esta possível disposição o senhor 
dissuadia com a demonstração da punição violenta, e com a violência ao 
pequeno sinal de desobediência. Neste quadro, seria imaginável que o senhor 
tivesse medo da mudança de situação (o escravo, quando livre e protegido 
pela lei, poderia “vingar-se” do patrão). É por este conjunto de circunstân-
cias que se julga que deverá ser dado grande relevo ao movimento aboli-
cionista, como acto corajoso que pretende alterar o quadro vigente para um 
padrão de respeito pela dignidade humana, interrompendo um ciclo e es-
tatuindo um regime de contrato com obrigações e direitos de cada uma das 
partes. 

Constitui erro histórico assumir a origem da escravatura no colonialismo, 
ou ainda mais grave nos Descobrimentos, como algumas vezes é propalado 
com outros fins que não seja a descoberta da verdade. O tráfico transatlân-
tico movimentou um volume extraordinário de escravos, mas o tráfico ter-
restre assumiu ainda valores superiores, já existia antes daquele e continuou 
por muito mais tempo. O colonialismo, pela necessidade de um grande 
volume de mão-de-obra, reforçou, de facto, a escravatura cujo processo já 
existia; sem considerar a questão moral, tratou-se de ajustar a procura com 
a oferta, usando para o efeito meios de transporte de grande capacidade que 
não existiam no passado. A tecnologia do transporte fez com que este ciclo 
entre a oferta e a procura se pudesse concretizar à escala global.

O escravo, após captura ou disponibilização, era conduzido para os pon-
tos de embarque, onde era inspeccionado. Os que não ofereciam condições 
para suportarem a viagem eram rejeitados. Antes de serem entregues à en-
tidade de destino, eram de novo inspeccionados, e aqueles que eram rejei-
tados tinham que fazer a viagem de regresso. Não seria inteligente da parte 
do traficante ou do transportador exagerar na falta das condições de como-
didade mínimas – a verdade é que, segundo algumas narrativas posteriores, 
o tratamento na viagem era desumano.

A escravatura aplicou-se em grande medida em relação ao outro, exterior 
ao grupo, quer se tratasse de religião, etnia, ou outro, por ser diferente. Tal 
não significa que as religiões ou os povos não tenham também escraviza- 
do membros da sua própria comunidade; neste caso, o fundamento era a 
punição de um crime, a demonstração de fraca solidariedade ou crença, a 
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incapacidade de se prover a si próprio, o não pagamento de uma dívida e 
outras infracções.

Sendo o racismo o preconceito da inferioridade do outro, pertencente a 
outra raça, é de supor que se tenha feito uma associação entre esse precon-
ceito e a escravatura num dado momento histórico, sendo que o racismo 
continuou para além do fim oficial da escravatura. Não parece razoável fazer 
uma associação directa de causa/efeito; o racismo nem sempre significava 
escravatura.

No tempo actual, a escravatura é vigorosamente condenável. No entanto, 
o julgamento do passado com os parâmetros do contexto actual não faz 
sentido. É preciso ter em conta que a escravatura era considerada natural, 
isto é, de acordo com a lei natural, num passado histórico distante.
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1. Objetivo
O objetivo é fornecer ao leitor uma visão linear e sucinta da realidade 

dos Unmmaned Aerial Vehicles (UAV) no âmbito dos conflitos do século 
XXI. Não pretendemos fazer uma análise exaustiva, mas, sim, elaborar sobre 
a história militar das aeronaves não tripuladas, quais os seus conceitos de 
emprego operacional e como se interligam e interagem com outras forças 
militares, nomeadamente, nas missões de vigilância aérea e ataques a alvos 
sensíveis e remuneradores, no âmbito dos conflitos assimétricos. Para fina-
lizar, faremos uma breve análise prospetiva sobre a evolução dos Unmanned 
Aircraft Systems (UAS), no médio e longo prazo.
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em diversas Esquadras da Força Aérea e tem cerca de 4500 horas de voo nos helicópteros 
Alouette III e PUMA.
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Fonte: General Atomics Aeronautical Systems

Figura 1 – MQ-9 Reaper.

2. Introdução
Uma engenhoca a que poderemos chamar “Drone”, que voa como um 

avião e que paira sobre as nossas cabeças como um helicóptero, está a revo-
lucionar a economia, o entretenimento e a arte da guerra. O veículo aéreo 
não tripulado UAV, como é vulgarmente conhecido, pode atualmente cair em 
duas amplas categorias: a primeira, é basicamente um veículo totalmente au-
tónomo que voa sem qualquer intervenção humana; a segunda, é mais pare-
cido com um veículo aéreo de comando remoto. Nesta última, o piloto con-
tinua responsável pela sua pilotagem, esteja em terra, observando-o, ou numa 
sala, observando e guiando o veículo através de um ecrã de um computador. 
Os dois tipos envolvem diferentes tecnologias e diversos potenciais, mas am-
bos são considerados “Drones”. A ideia da invenção e do desenvolvimento 
deste tipo de veículos aéreos tem mais de cem anos. Não é exatamente uma 
novela nova, nem um conceito recente terrivelmente malévolo. Foi o homem, 
no seu permanente apetite para a inovação e para o desenvolvimento, que 
inventou todas estas novas máquinas voadoras. Os precursores destes veículos 
aéreos não tripuladas foram vários e todos contribuíram para o estágio atual 
do seu desenvolvimento. Poderemos apontar para Nikolas Tesla e a sua in-
venção e a demonstração, em 1898, da “Teleautomation”, através da qual foi 
capaz de controlar à distância um pequeno barco, guiado por rádio frequên-
cias (Turi, 2014). Poderemos referir o americano Charles Kettering, o constru-
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tor do “Kettering Bug”, um primeiro míssil automatizado, durante a I GM (Turi, 
2014). Por último, talvez tenha sido o “Queen Bee”, um dos primeiros veícu-
los aéreos não tripulados utilizados pelos militares britânicos como alvos aéreos, 
nos anos 30 do século passado (Imperial War Museum-IWM). 

Não interessa onde começou a ideia, desde o início os “Drones” foram 
um puro projeto militar. Eles foram, e ainda o são, as ferramentas ideais para 
a vigilância e o reconhecimento sobre o campo de batalha. São pequenos, 
ligeiros e ágeis, capazes de evitar a deteção enquanto voam sobre território 
inimigo. Mesmo que sejam detetados e destruídos, os únicos custos serão 
aqueles ligados às despesas envolvidas na construção de um novo veículo. 
Mais tarde, aproveitando o desenvolvimento tecnológico, os militares come-
çaram a equipar os “Drones” com armamento cada vez mais sofisticado, 
permitindo a deteção e a destruição de alvos numa simples saída operacional 
(Pierce, 2018). Após o ataque terrorista às Torres Gémeas, em Nova Iorque, 
e ao Pentágono, em Washington DC, a 11 de setembro de 2001, os Estados 
Unidos da América (EUA) iniciaram uma guerra global aos diversos grupos 
terroristas internacionais. Confrontados com esta ameaça, os EUA desenvol-
veram o conceito de GWOT (Global War on Terrorism), com o instrumento 
militar como resposta essencial à ameaça terrorista. Atualmente, são bem 
patentes nos mais diversos órgãos da comunicação social, nacionais e estran-
geiros, notícias onde amiúde aparecem os termos “Drone”, UAV e, mais re-
centemente, UAS (Feith, 2008). 

Estas notícias derivam da utilização e emprego operacional intensivo des-
tas aeronaves nos conflitos globais da luta contra o terrorismo. Através do 
conceito “GWOT”, os EUA desenvolveram uma nova doutrina que chamaram 
de “Guerra Preventiva”, como forma de legitimar as suas ações no ataque ao 
terrorismo internacional. Desde então, com esta decisão unilateral dos ame-
ricanos, a polémica internacional estava instalada, alguns países apoiaram 
inequivocamente, enquanto muitos outros se mantiveram, ao longo dos anos, 
radicalmente contra. O Poder Aéreo, ao longo dos anos, desde 2001, tem tido 
um papel determinante neste tipo de novo conflito, a guerra assimétrica. Há 
variadíssimas razões para a utilização prioritária da aviação, nomeadamente, 
a neutralização e a destruição dos focos do terrorismo internacional sem a 
utilização massiva das forças terrestres e também como forma de diminuir as 
baixas das nossas forças. Embora os cenários da moderna guerra assimétrica 
sejam de relativa baixa ameaça aérea, as ameaças contra os meios aéreos 
continuam presentes.

Em termos de opinião pública, nomeadamente, nos países ocidentais, as 
baixas entre os nossos militares tornaram-se quase inaceitáveis. A pressão do 
cidadão comum, exacerbado pela comunicação social e pelas redes sociais, 
exerce um enorme escrutínio sobre as operações militares. A partir do meio 
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anos 80 do século passado, a par do enorme desenvolvimento tecnológico, 
foi possível desenvolver um novo tipo de aeronaves não tripuladas, extrema-
mente eficazes e que, de alguma forma, resolviam a problemática das baixas 
em combate. Nos anos 90 do século passado e na primeira década do sécu-
lo XXI, o desenvolvimento e a utilização destas novas armas não tripuladas 
na guerra assimétrica, foi exponencial. Os UAV, também coloquialmente 
conhecidos por “Drones”, são aeronaves sem piloto a bordo. O voo pode ser 
controlado remotamente, por um operador, a partir de terra, autonomamente 
por um computador a bordo ou ainda pré-programado. No início, eram sim-
ples aeronaves remotamente pilotadas, daí serem conhecidas pela sigla RPV 
(Remotely Piloted Vehicle). O termo Veículo Aéreo Não Tripulado é a tradução 
vulgarmente utilizada em Portugal para UAV. A designação não é de facto 
conforme a realidade, efetivamente, trata-se de aeronaves sem um piloto a 
bordo, mas pilotadas remotamente ou por um computador, como já referido. 
Para efeito deste trabalho, utilizaremos o termo UAV. 

3. História e evolução dos UAV
Neste capítulo limitaremos a nossa elaboração e análise aos UAV no âm-

bito militar. Uma breve história dos UAV. A vigilância e o reconhecimento 
aéreo são quase tão antigos quanto a história da aviação militar, aliás, foi essa 
a primeira perspetiva que se teve para o uso da terceira dimensão, visto que 
a “conquista dos pontos altos”, fundamental na estratégia das forças terrestres, 
nem sempre era possível. Desde os primórdios do avião, nos anos 10 do 
século passado, que o interesse dos militares no emprego do meio aéreo 
como plataforma para a obtenção de informações sobre o inimigo foi grande. 
O desenvolvimento e o interesse dos militares em veículos aéreos não tripu-
lados ou remotamente tripulados começaram paralelamente com o início da 
aviação. A 22 de agosto de 1849, o exército austríaco atacou a cidade de 
Veneza utilizando balões não tripulados carregados de explosivos. O resulta-
do final não foi famoso, mas ficou o registo do conceito que, anos mais 
tarde, iria ser desenvolvido. No ano de 1916, foi construído nos EUA o pri-
meiro avião sem piloto a bordo. O controlo de voo era feito através de con-
trolo rádio, ficando conhecido pelo “aerial target” (alvo aéreo). Em setembro 
de 1917, o “Hewitt Sperry Automatic Airplane”, também conhecido pela 
“bomba voadora”, fez o seu primeiro voo experimental como demonstração 
das capacidades operacionais de uma aeronave sem piloto a bordo. Esta 
aeronave não tripulada foi desenhada e construída por Elmer Sperry e Peter 
Cooper Hewitt. O controlo de voo consistia num giroscópio estabilizador, um 
giroscópio direcional, um barómetro aneroide para manter a altitude, servo-
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motores para controlar os mecanismos de navegação, e um sistema de en-
grenagem capaz de medir a distância viajada pela aeronave baseada nos ciclos 
do motor (Tarantola, 2013). 

Depois do fim da I GM, tanto os ingleses como os americanos, aprovei-
tando o desenvolvimento acelerado da tecnologia, continuaram o desenvol-
vimento das aeronaves não tripuladas. Foram, contudo, os britânicos que, 
tirando partido da tecnologia disponível, atingiram verdadeiramente o primei-
ro grande sucesso no campo dos RPV. O “Royal Aircraft Establisment – ERA” 
(Oficinas Aeronáuticas Reais) e a “Royal Navy” construíram e testaram em 
conjunto, durante o ano de 1925, o primeiro “cruise missile” (míssil de cru-
zeiro) que ficou conhecido como o “RAE Larynx” (contração das palavras 
Long Range Gun com a palavra Lynx Engine). O “Larynx” foi lançado dois 
anos depois a partir das catapultas dos destroieres HMS Stronghold e Thanet. 
O “Larynx”, concebido como uma arma antinavio de longo alcance, era pro-
pulsionado por um motor “Armstrong Siddeley Lynx” com 200 cavalos, tinha 
uma velocidade máxima de 200 milhas, era efetivamente mais rápido do que 
a maioria dos caças da altura. Foram lançados sete destes dispositivos aéreos 
durante a fase de testes e nunca foram produzidos em série. A Grã-Bretanha, 
no período entre guerras, continuou o desenvolvimento e construção de vários 
RPV para serem utilizados como bombas voadoras ou como alvos para treino 
das baterias antiaéreas. Um desses modelos foi testado, em 1931, com algum 
sucesso, voou mais de 150 quilómetros, todavia, falhou o alvo por cerca de 
9 quilómetros. A primeira tentativa de criar uma aeronave controlada por 
rádio e sem piloto, capaz de descolar, voar e aterrar, foi feita pela Royal Navy, 
através do RPV “Fairey Queen”, em 1932. Este RPV era uma variante do avião 
“Fairey” III, um biplano de reconhecimento utilizado pela Royal Navy Air 
Service (RNAS) como avião de treino para a artilharia naval e como alvo 
aéreo. Em 1935, foi construído um RPV de maior envergadura e que foi pro-
duzido em maiores quantidades, o DH-82B “Queen Bee”. Este RPV era deri-
vado do famoso “Haviland Tiger Moth” um avião de treino bi-plano (The 
Mother of all Drones, Vintage Wings). 

Durante a II GM, a Alemanha desenvolveu um RPV com a finalidade de 
atacar alvos nas ilhas britânicas, tendo-lhe sido dado o nome de “Revenge 
Weapon 1”. Na sua essência era uma bomba voadora guiada, que ficou co-
nhecida no decurso da guerra como a V-1. Atingia uma velocidade de 800 
quilómetros, com uma carga explosiva de 2.000 libras e um alcance de 240 
quilómetros. Durante os ataques às ilhas britânicas foram responsáveis por 
mais de 900 mortos e cerca de 35.000 feridos. A primeira V-1 foi lançada 
contra as ilhas britânicas, em junho de 1944, uma semana depois do Dia-D. 
A V-1 não era tipicamente uma arma convencional, nem era uma verdadeira 
aeronave. Talvez possamos classificá-la como uma bomba guiada não tripu-
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lada e propulsionada por um motor “jet-pulse”, cuja invenção pertenceu aos 
alemães. A V-1 foi efetivamente o primeiro míssil de cruzeiro produzido em 
série e constituiu a base de desenvolvimento dos primeiros “Drones” do pós-
-II GM. Nos anos 60 e 70 do século passado e durante o conflito do Vietna-
me, os EUA desenvolveram e utilizaram o AQM-34 “Ryan Firebee”, um RPV 
lançado em voo a partir de um avião e controlado por operadores dentro do 
avião hospedeiro. Fundamentalmente, foram empregues em missões de reco-
nhecimento. O seu sucesso foi muito limitado (Cruz, 2019). 

4. Plataformas, sensores e comunicações
Com a miniaturização e desenvolvimento tecnológico da microeletrónica 

aliado ao aumento exponencial da velocidade de processamento dos moder-
nos “micro-chips”, durante os anos 80 e 90 do século passado, foi possível 
desenvolver plataformas mais eficientes e mais leves, sensores pesando na 
ordem das dezenas de quilos, quando antes pesavam centenas de quilos. O 
Estado de Israel é um dos principais utilizadores de “Drones” em termos de 
conflitos armados. Dos cerca de 70 países utilizadores deste tipo de aerona-
ves não tripuladas, cerca de 50 deles, de uma forma ou de outra, receberam 
tecnologia UAV ou mesmo plataformas aéreas do Estado de Israel. Efetiva-
mente, os EUA e o Estado Judaico são os países mais inovadores e os que 
dispõem da tecnologia mais avançada no campo dos veículos aéreos não 
tripulados. Israel é o maior exportador do mundo de UAV militares (ver fi-
gura 2). Todavia, não existem indícios de exportação de Unmanned Combat 
Air Vehicle (UCAV). Israel foi um dos precursores da utilização dos veículos 
aéreos não tripulados em conflitos armados. O desenvolvimento e emprego 
de UAV militares israelitas começou durante os anos 70 do século passado 
(The Statistics Portal, 2018). Durante a guerra do “Yom Kippur” (guerra 
árabe-israelita, em 1973), a “Israeli Air Force – IAF” (Força Aérea Israelita) 
utilizou os “Chukar” (Drones/Decoys americanos) pela primeira num confli-
to. Os “Chukar”, com o objetivo de ludibriar os sírios, voaram na direção 
dos Montes Golã levando-os a assumir que se tratava de um ataque aéreo 
contra as baterias antiaéreas sírias (Dobbing & Cole, 2014).

As Indústrias Aeronáuticas Israelitas (IAI) começaram a produção de veí-
culos aéreos não tripulados em 1974. Cinco anos mais tarde, em 1979, o UAV 
“Scout” iniciou o seu emprego operacional. Quase simultaneamente, a em-
presa israelita “Tadiran”, em direta competição com a IAI, desenvolveu o UAV 
“Mastiff”. Em 1984, as IAI começaram o desenvolvimento de um novo UAV. 
Este novo UAV, designado “Pioneer”, era uma versão melhorada do “Scout” 
(Cruz, 2019).
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Em 1985, a empresa americana “US AAI Corporation” juntou-se à IAI para 
produzirem o UAV “Pioneer”. Esta aeronave não tripulada foi o primeiro UAV 
tático a entrar em serviço nas forças armadas americanas. A US Navy começou 
o seu emprego, em julho de 1989, seguido pelos US Marine Corps, em julho 
de 1987, e o exército americano, em março de 1990 (Directory of U.S. Mili-
tary Rockets and Missiles). O “Scout” era um notável UAV pela sua capacida-
de de transmitir imagens do terreno envolvente em 360º e em tempo real. 
Não há dúvidas que os israelitas foram os precursores dos modernos UAV 
(Dobbing & Cole, 2014). 

Fonte: The Statistics Portal

Figura 2 – UAV– Países Exportadores.

De uma forma simplista, podemos definir um UAV como uma plataforma 
voadora a que são associados um conjunto de sensores mais ou menos so-
fisticados e um sistema de comunicações que permite receber ordens do 
exterior e enviar imagens ou outro tipo de “data” para os centros de contro-
lo em terra. Claro que o moderno UAV é algo de muito mais sofisticado e 
complexo. É capaz de executar uma miríade de tarefas que, no passado re-
cente, eram apenas atribuídas às aeronaves tripuladas, nomeadamente, missões 
ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance – Informações vigilância 
Reconhecimento), ISTAR (Intelligence Surveillance Targeting Aquisiton and 
Reconnaissance – Informações Vigilância Aquisição de Alvos Reconhecimen-
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to) e, mais recentemente, missões de ataque com armamento inteligente, 
mísseis ou bombas guiadas. 

Os UAV permitem uma presença quase permanente sobre as populações, 
territórios e alvos, sem a necessidade de terem um piloto a bordo da aero-
nave, o que facilita a gestão do recurso mais crítico – o “Humano” –, além 
de reduzir significantemente o risco de baixas militares ao retirá-los do 
campo de batalha. O desenvolvimento da tecnologia dos UAV durante o 
último quartel do século XX foi lento e muito espaçado. Com o advento da 
GWOT assistiu-se a um significativo aumento dos orçamentos de defesa, 
nomeadamente, nos EUA. Com uma maior disponibilidade financeira veri-
ficou-se um grande empenho da indústria militar dos EUA e também  
nas indústrias de defesa israelitas na aceleração do desenvolvimento dos 
UAV e a sua aplicação nas tarefas militares na luta contra os insurgentes  
no Afeganistão, no Iraque e na Palestina. A sua utilização operacional, des-
de 2001, tem sido exponencial. A operação NATO “Allied Force” no Koso-
vo, em 1999, representou a primeira utilização na Europa dos UAV num 
conflito armado. Foi também a primeira vez que o MQ-1 “Predator” A, um 
UAV americano, foi utilizado operacionalmente. A França, através dos UAV 
CL-289 e o “Crecerelle”, assim como a Alemanha, com os seus CL-289, 
juntaram-se aos americanos na operação aliada. Recentemente, com a sis-
temática utilização de UAV, começou a ser utilizada uma nova sigla refe-
rente à operação destes. O termo UAS é agora vulgarmente empregue. O 
“Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms” defi-
ne UAS como: “sistema composto pelo equipamento, a network (rede de 
comunicações e informações) e o pessoal necessários para controlar uma 
aeronave não tripulada”. 

A classificação dos UAS obedece a critérios diretamente relacionados com 
o peso, a altitude média a que voam e o raio de ação. Podem também ser 
classificados de acordo com a missão prioritária desempenhada, como é o 
caso dos UAV equipados com dispositivos de aquisição de alvos e arma-
mento, também conhecidos pela sigla UCAV. Os critérios de classificação 
não são rígidos e podem variar de nação para nação. É comum aparecerem 
as siglas MALE (Medium Altitude Long Endurance – média altitude longa 
autonomia) e HALE (High Altitude Long Endurance – alta altitude longa 
autonomia), referentes à classificação dos UAS em termos de altitude do 
voo e alcance. Na figura 3 apresentamos a tabela de classificação utilizada 
pela NATO. 
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Peso Altitude Raio de Ação Exemplos

Classe I
Micro - 2Kg 200 pés 5 Km Black Widow
Mini 2-20 Kg 3 000 pés 25 Km Scan Eagle
Small 20-50 Kg 5 000 pés 50 Km Luna

Classe II Tactical 15-600 Kg 10 000 pés 200 Km Shadow 200

Classe III

MALE + 600 Kg 48 000 pés Ilimitado Predator A
MALE + 600 Kg 30 000 pés Ilimitado Hermes 900
HALE + 600 Kg 65 000 pés Ilimitado Global Hawk
Combat + 600 Kg 65 000 pés Ilimitado Reaper

Fonte: NATO

Figura 3 – Tabela 2-II Classes de UAV.

Modernamente, os UAS utilizam uma grande variedade de sensores, que 
vão desde os sensores eletro-óticos, infravermelhos, câmaras de vídeo, radares 
multimodos, designador laser, entre outros. Nas missões de apoio de fogo às 
forças terrestres os UAS dotados com capacidade de ataque utilizam sensores 
capazes de detetar, identificar, seguir e atacar os alvos, como é o caso do UAV 
“Reaper”. O MQ-9 “Predator B-Reaper” é um UCAV americano, derivado do 
“Predator A”, com uma maior velocidade de cruzeiro (240 nós), um teto má-
ximo de 50 000 pés, um peso máximo à descolagem de 4760 kg e um “payload” 
de 1700 kg. O seu sistema de comunicações inclui um sistema “data-link” LOS 
(line-of-sight – linha de vista) na “Banda C” e um sistema comunicações saté-
lite “data-link” BLOS/SATCOM (beyond line-of-sight – para além da linha de 
vista) na “Banda Ku”. Dispõe de sete estações nas asas para instalar armamen-
to ou outras cargas. Entre os diversos tipos de armamento pode montar uma 
combinação de mísseis AGM-114 “Hellfire” e bombas guiadas GBU-12 “Paveway” 
II ou GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack munitions). Em síntese, o “Reaper” 
MQ-9 está equipado com o “MultiSpectral Targeting System” (MTS-B), sistema 
que tem integrado um conjunto de sensores visuais para designação de alvos. 
O MTS-B integra um sensor de infravermelhos, uma câmara TV diurna, uma 
câmara TV intensificadora de imagem, um designador laser e um iluminador 
laser. O sistema incorpora um finder/designator, que assinala os alvos para o 
emprego de armamento guiado por feixe laser, e pode ser equipado com 
bombas, como a GBU-12 “Paveway” II. O “Reaper” está também equipado com 
um radar sintético para o emprego da GBU-38 JDAM (Joint Direct Attack Mu-
nitions). O MQ-9 pode lançar quatro mísseis guiados por laser, mísseis Ar-
-Terra “Hellfire” (Military.Com). A mais recente novidade no Teatro de Ope-
rações (TO) do Afeganistão é a utilização de UAV de asas rotativas, ou seja, 
helicópteros não tripulados. Os Fuzileiros norte americanos têm utilizado com 
certa frequência o UAV “Lockeed Martin/Kaman Helicopter” em missões de 
transporte de cargas no apoio às suas operações no Afeganistão.
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5. Emprego operacional 
Na primeira parte do século XX, a intensidade das guerras afetou as pers-

petivas dos homens e das mulheres comuns. A guerra interferiu com a maio-
ria das famílias ao longo de várias gerações, levou para o campo de batalha 
milhões de filhos, maridos, pais e irmãos, muitos dos quais nunca regressaram. 
Deixou cicatrizes profundas na comunidade social, deixando a sociedade na 
eterna expectativa que o futuro dos seus filhos e netos fosse poupado à 
crueldade da guerra. Não é, pois, de espantar que modernamente as opiniões 
públicas ocidentais sejam bastante desfavoráveis no apoio aos conflitos, no-
meadamente, aqueles “fora-de-portas” e ainda mais à perda de vidas dos seus 
cidadãos. Nos modernos conflitos assimétricos o apetite para a obtenção de 
informação é voraz. A tomada de decisão aos diversos níveis é cada vez mais 
exigente, nomeadamente, na necessidade de informação em tempo real nos 
diversos TO. 

O advento dos modernos sistemas de aquisição e transmissão de informa-
ções, principalmente no que se refere aos UAV, veio trazer aos planeadores 
e decisores militares uma ferramenta apetecível e cada vez mais indispensável 
no conflito assimétrico. No contexto atual da guerra contra os insurgentes e 
o terrorismo internacional é bem conhecido que as opiniões públicas ocidentais 
não são totalmente favoráveis ao seu emprego. Neste tipo de conflitos o risco 
da perda de vidas é quase inaceitável e onde muitas das vezes não se assume 
o risco de colocar os combatentes em missões de elevado risco ou etica e 
moralmente menos corretas.

Tem sido através da utilização intensiva dos UAV que se consegue, de 
alguma forma, ultrapassar estes constrangimentos. Algumas das nações  
envolvidas nas guerras assimétricas e na luta contra o terrorismo internacio-
nal, e com acesso às mais modernas tecnologias, acabam por optar pela 
utilização dos UAV porque, na mente das suas populações, este tipo de 
guerra seja assumido como antisséptica. A realidade no terreno é bem dife-
rente, na guerra, a violência é a norma e nada é totalmente asseado, infeliz- 
mente, por vezes, é bastante imoral. Há danos colaterais e civis mortos ino-
centemente. Mas, efetivamente, para as sociedades ocidentais pouco impor-
ta o que se passa noutros países que alberguem ou deem refúgio a insur-
gentes ou a terroristas internacionais. A moral prevalecente é que nada  
importa desde que os nossos combatentes não sejam colocados em situações 
de risco de vida.

Hoje, quando pensamos no emprego dos UAV, conjeturamos uma imagem 
de uma fantástica criatura, qual beluga, murmurando lá no alto, talvez a 20 000 
pés, numa noite escura, sem luar, pairando sobre um local remoto e distan-
te que poderá estar localizado algures no Iraque ou no Afeganistão. Dentro 
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do “pseudo” cockpit virtual do UAV, o radar de feixes milimétrico e os “olhos” 
dos sensores infravermelhos piscam intermitentemente com um ligeiro zum-
bido, rodam e sondam o espaço abaixo. Simultaneamente, enviam as imagens 
e a informação obtida para um qualquer centro de controlo localizado a 
centenas ou a milhares de quilómetros. O operador do UAV, sentado confor-
tavelmente numa sala futurista com a temperatura controlada pelo ar-condi-
cionado, olha fixamente para os computadores colocados na sua frente. 

As imagens recebidas são de um “voyeurismo orwelliano”. Um grupo de 
insurgentes caminham apressadamente, quais fantasmas, através de uma pla-
nície arenosa. Conforme caminham, os sensores do UAV, voando a 20.000 
pés, seguem silenciosamente os seus passos. Os insurgentes não imaginam, 
nem sentem que estão sendo seguidos. A milhares de quilómetros de distân-
cia, o piloto do UAV, vestindo o seu fato de voo, decorado com os seus 
emblemas de esquadra, magnifica a imagem dos insurgentes, enquanto estes 
penetram numa zona edificada através de um muro sujo e em ruínas. As 
comunicações rádio aumentam de intensidade, autorizações são solicitadas e 
permitidas, quase como por milagre, um flash branco oblitera por completo 
as imagens do ecrã.

As operações com os UAV não divergem muito daquelas executadas por 
aeronaves tripuladas. Incluem plataformas aéreas, pilotos e operadores 
disciplinados e profissionalmente competentes, necessitam de manutenção e 
apoio logístico. Em ambos os sistemas o treino intenso é fator fundamental 
para o sucesso das operações. Uma das principais diferenças e vantagens 
sobre as aeronaves tripuladas reside na capacidade dos UAV operarem em 
cenários de alto risco, sem colocarem em perigo a vida dos tripulantes e 
permitindo tempos de permanência nas áreas de operação impossíveis ao 
recurso “Humano”. Pelas suas capacidades específicas os UAV são 
fundamentalmente empregues em missões de vigilância sobre os diversos TO. 
Têm desempenhado um papel fundamental, nomeadamente, no Afeganistão, 
no Iraque, no Iémen, na Palestina, e mais recentemente na Síria. Mantendo 
uma vigilância quase permanente, noite e dia, operando em conjunto e em 
total coordenação com as forças terrestres, são uma fonte imprescindível de 
informações para a tomada de decisão aos diversos níveis. A operação dos 
UAS tem sido fundamentalmente empregue nos cenários da GWOT, no âm-
bito da guerra assimétrica em ambientes permissivos ou não permissivos, 
onde a regra tem sido operar em situações de quase total superioridade aérea, 
apenas afetada pelas armas ligeiras. Os UAV sob controlo do comandante 
aéreo voam normalmente acima dos 5 000 pés, não sendo por isso afetados 
pelo fogo das armas ligeiras. Contudo, os meios orgânicos das brigadas, 
voando a níveis mais baixos, são fortemente afetados pelo fogo das armas 
automáticas e, como resultado, as baixas têm sido elevadas. 
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As forças armadas israelitas, conforme já referenciado anteriormente, são 
utilizadores frequentes dos UAV. Por sistema, Israel é bastante reservado 
sobre o detalhe das suas operações militares, a operação dos UAV pelas 
forças armadas israelitas não é exceção. Do que se vai sabendo e conhecen-
do sobre os UAV, demonstra uma elevada operacionalidade e uma capacida-
de de inovação notável. Em dezembro de 2008, Israel lançou uma forte 
ofensiva aérea contra os palestinianos na zona de Gaza, Operação “Cast Lead”. 
O UAV “Heron TP Eitan”, que entrara ao serviço um ano antes, foi empregue 
pela primeira vez nesta operação. De acordo com a especialista Michelle 
Esposito, Associada Sénior do Instituto de Estudos da Palestina, a operação 
iniciou-se com uma campanha aérea “Shock and Awe” (choque e pavor) 
envolvendo 64 aviões de ataque atingindo cerca de 50 alvos do “Hamas” na 
zona da faixa de Gaza. Durante as nove horas seguintes, foram lançadas mais 
de 100 toneladas de explosivos. Após os principais alvos terem sido atingidos, 
iniciou-se a segunda fase da operação com entrada das forças terrestres na 
zona da Faixa de Gaza. As unidades de infantaria entraram nas áreas de 
combate precedidas pelos UAV, com o objetivo de estes limparem a áreas à 
frente das forças terrestres. Os UAV, utilizando armas antitanque e armas 
antipessoais, conforme necessário, iam direcionando as forças amigas, acon-
selhando-as sobre as rotas mais seguras. Esta tática, que se revelou extrema-
mente efetiva, foi pela primeira vez empregue pelos comandantes israelitas 
no terreno. Os comandantes terrestres assumiram o controlo tático dos meios 
aéreos, tendo sido autorizados a dirigirem diretamente os UAV, os helicóp-
teros, e os aviões de ataque, independentemente da sua Força Aérea. A cada 
comandante de Brigada tinha sido atribuída uma esquadra de UAV e uma 
equipa de controladores de apoio aéreo. O objetivo era o de fornecer à Bri-
gada, em tempo real, as informações obtidas diretamente pelos UAV. Duran-
te toda a segunda fase da operação, pelo menos doze UAV foram mantidos 
permanentemente no ar para a deteção dos movimentos dos palestinianos e 
dirigir os aviões de ataque, os tanques e a artilharia, para atacar os alvos 
inimigos (Dobbing & Cole, 2014).

Um dos princípios básicos do emprego do Poder Aéreo é, e sempre foi, 
nomeadamente, desde a II GM, “Comando Centralizado e Execução Descen-
tralizada”. Este princípio sempre foi fundamental, ao longo dos anos, para o 
sucesso do emprego do Poder Aéreo nos diversos conflitos onde foi empre-
gue. O Comandante Aéreo sempre foi avesso a “abrir mão” do comando e 
controlo centralizado da totalidade dos seus meios aéreos, com a exceção 
dos meios aéreos orgânicos dos comandos terrestres e navais. Na guerra 
convencional e mesmo no conflito assimétrico, de acordo com a organização 
e o conceito doutrinário da NATO, o “JFACC – Joint Force Air Component 
Commander” (Comandante da Componente Aérea da Força Conjunta),  
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durante a resposta a uma crise, é o único responsável pelo comando e con-
trolo dos meios aéreos. O comando e controlo dos meios aéreos é um dos 
processos mais integrado, adaptável, flexível e altamente recetivo do empre-
go do Poder Militar. As caraterísticas do Poder Aéreo dão uma enorme im-
portância à coordenação precisa e sincronizada do Plano Aéreo. Durante uma 
crise, os pedidos de meios aéreos de todas as componentes são tremendos, 
obrigando o JFACC a alocar tarefas e missões numa forma muito recetiva e 
flexível (NATO Joint Force Air Component ). É muito interessante a inovação 
na mudança do conceito do emprego do Poder Aéreo, determinado pelas 
forças armadas israelitas durante a Operação “Cast Lead” e os resultados bri-
lhantes conseguidos durante a sua execução. A guerra assimétrica é uma 
guerra diferente e que tem sido, nos últimos quinze anos, objeto de várias 
discussões concetuais e doutrinárias, que conduziram a inovações e mudan-
ças doutrinárias na aplicação do Poder Aéreo. 

As recentes operações de Israel contra os seus vizinhos palestinianos de-
mostraram, mais uma vez, que elas são sempre diferentes e executadas de 
forma diversa. É bem conhecida a capacidade de inovação das forças armadas 
israelitas em todos os conflitos em que estiveram envolvidas, não será, pois, 
de estranhar este novo conceito. Os UAV na sua vertente de “combat/strike” 
têm vindo, e cada vez com maior frequência, a ser utilizados na guerra 
assimétrica, em detrimento das aeronaves tripuladas, nomeadamente, nas 
missões que comportem elevado risco para as suas tripulações. Com as suas 
capacidades de aquisição, identificação e ataque a alvos com armamento 
guiado, têm muitas das vezes sido eleitos como a arma política de eleição 
contra alvos sensíveis, muitos deles em países terceiros não envolvidos 
diretamente nos conflitos. 

A gestão do espaço aéreo nos TO mais congestionados, onde simultanea-
mente operam UAV em conjunto com diversos tipos de aeronaves tripuladas, 
é dos maiores desafios para as operações de combate na guerra assimétrica. 
Os UAS orgânicos das brigadas, que operam sob o controlo tático do coman-
dante terrestre, vêm tornar ainda mais complexa e difícil a gestão e a coor-
denação de todos os meios aéreos, tripulados e não tripulados. Os coman-
dantes aéreos têm pugnado para que as operações de todos os UAS estejam 
sob sua jurisdição, contudo, os comandantes terrestres não querem abrir mão 
do controlo tático das suas aeronaves por julgarem que tal situação lhes irá 
retirar flexibilidade no seu emprego operacional e talvez tenham alguma razão, 
nomeadamente, nos conflitos assimétricos. A experiência e a análise dos con-
flitos recentes têm demonstrado que, em operações conjuntas e ou combina-
das, a coordenação é fundamental. Com o significativo acréscimo de opera-
dores civis, de ONG (Organizações Não Governamentais) e de outras organi-
zações não militares estaduais, operando com os UAV nos mesmos espaços 
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aéreos, a gestão do espaço aéreo é cada vez mais complexa. A ICAO (Inter-
national Civil Aviation Organization – Organização Internacional da Aviação 
Civil), juntamente com a União Europeia, através da EDA (European Defence 
Agency – Agência de Defesa Europeia) e a FAA (Federal Aviation Adminis-
tration) americana, mantêm consultas permanentes para harmonização e 
compatibilização das operações dos UAS com o tráfego aéreo comercial. As 
comunicações são um dos pilares base das operações dos UAV. Sem comu-
nicações robustas, fiáveis, resilientes e codificadas, não é possível cumprir a 
missão. Para os UAV operando até cerca de 250 km dos centros de comando 
e controlo, as comunicações LOS são normalmente as mais utilizadas. Contu-
do, para longas distâncias, muitas das vezes a milhares de quilómetros, as 
comunicações BLOS são feitas fundamentalmente através de satélite (SATCOM). 

6. Futuro dos UAV
O espectro das frequências não é ilimitado. O moderno campo de batalha, 

utilizando cada vez mais tecnologias avançadas, nomeadamente, no campo 
das comunicações, é um utilizador voraz de todas as gamas de frequências 
disponíveis. Uma gestão apertada de frequências disponíveis para cada ope-
rador é, pois, absolutamente necessária e prioritária. 

O Futuro diz, que o caça americano F-35 (Joint Strike Fighter) será o últi-
mo avião de combate tripulado no inventário das forças aéreas americanas. 
Diz-se que, no longo prazo, talvez a partir dos anos 40 do século XXI, os 
caças da sexta geração serão substituídos pelos UAS ou, talvez, por aeronaves 
completamente autónomas, a que podemos designar por robots superiormen-
te inteligentes. Os seres humanos são fundamentalmente constituídos por 
cérebro, coração e alma, o que é que isso seja ou signifique espiritualmente. 
Pelo contrário, os robots, para além da mecânica estruturante, são apenas 
cérebro e algoritmos. Por mais evoluídos e superiormente inteligentes que eles 
sejam, falta-lhes aquilo que supostamente apenas os seres humanos são dota-
dos, a inteligência emocional. Numa recente conferência sobre o futuro caça 
da sexta geração, possivelmente o F-40, a discussão centrou-se nas alternativas 
de o caça ser tripulado, não tripulado, ou autónomo. Um dos participantes da 
conferência, um alto dirigente de uma das empresas aeronáuticas envolvidas 
no projeto, durante a sua exposição, apresentou uma outra alternativa. Na sua 
conceção do futuro caça este deveria ser tripulado, em sua opinião, não por 
um ser humano, mas por um robot. Muito se tem discutido sobre este assun-
to e, provavelmente, muito se irá discutir no futuro (Cruz, 2019). 

Os UAV vieram trazer um enorme contributo à revolução dos assuntos 
militares, nomeadamente, nos conflitos assimétricos. Pelas suas qualidades e 
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mais-valias, vieram de alguma forma alterar radicalmente o emprego do Poder 
Aéreo neste tipo de conflitos. Quando comparados com as aeronaves tripu-
ladas, as vantagens são inúmeras. Um piloto dentro do cockpit tem limitações 
fisiológicas, de fadiga e outras que afetam o seu desempenho em voos de 
longa duração. Pelo contrário, os UAV podem operar num sistema rotativo 
dos operadores, enquanto a plataforma permanece em voo. 

O nível de stress dos operadores/pilotos é manifestamente inferior ao do 
piloto no calor da luta, encafuado no interior do cockpit e sobre o campo de 
batalha. Para os homens e as mulheres que operam os UAV, muitas das ve-
zes a milhares de quilómetros fora dos TO, era suposto não atingirem o nível 
de stress psicológico a que os pilotos voando sobre o campo de batalha estão 
sujeitos. Todavia, recentemente tem surgido casos de PTSD (Postraumatic 
stress disorder – stress pós-traumático) entre operadores de UCAV, motivados 
por desordens psicológicas relacionadas com a ansiedade e a depressão. 

A US Navy tem procedido a vários testes com a tecnologia UAV. Pretendem 
dispor no futuro de um UAV capaz de descolar e aterrar nos seus porta-aviões. 
Não parece ser sua intenção, pelo menos no curto prazo, ser equipada com 
um UAV com as capacidades de um bombardeiro, ou de um caça para aba-
ter aviões inimigos. Com a desativação do caça A-6 Intruder, um caça bom-
bardeiro embarcado, a marinha americana ficou sem um avião com capaci-
dade de bombardeamento de longo alcance. Os atuais F-18 Hornet, e a 
curto prazo, o F-35B, versão embarcada do F-35, dispõem de um alcance de 
combate que é praticamente metade do A-6. Com o desenvolvimento, pela 
China, de novas e modernas armas de longo alcance, como é o caso do 
míssil antinavio DF-21D (o primeiro míssil balístico antinavio ou ASBM), 
também conhecido como o “carrier killer”, a US Navy precisa de um caça 
bombardeiro que lhe permita operar fora do alcance deste tipo de armas e 
bem afastado da costa chinesa. Agora que a tecnologia foi testada com bas-
tante sucesso, através de múltiplas aterragens e descolagens do protótipo 
X-47B nos porta-aviões, numa série de voos, entre 2011 e 2015, a US Navy 
terá que decidir qual o futuro deste protótipo e como ele complementará as 
missões dos seus porta-aviões. O X-47B é um UAV de demonstração tecno-
lógica, desenhado e construído pela “Northrop Grumman”. É uma asa voa-
dora com propulsão a jato, capaz de operações semiautónomas e autónomas 
e reabastecimento aéreo. Como referido anteriormente, a marinha americana 
não dispõe atualmente de caças com longo alcance nem se prevê que os 
venha a ter, no curto/médio prazo. Não dispondo de caças bombardeiros 
com o alcance necessário, que lhes permita manter os navios da Esquadra 
afastados da ameaça, a ideia da marinha é desenvolver um reabastecedor 
aéreo autónomo, baseado na tecnologia agora demonstrada com sucesso, e 
que seria designado, por MQ-25, capaz de reabastecer em voo os “Super 
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Hornet” F-18 e os F-35B, aumento-lhes assim o seu alcance de combate (Mi-
zokami, 2017).

Recentemente, em fevereiro de 2018, a “General Atomics Aeronautical 
Systems Inc” (GA-ASI) juntou-se à “Boeing” para conjuntamente desenvolve-
rem para a US Navy o MQ-25 “Stingray”. Batizado como o sucessor do pro-
grama “Unmanned Carrier-Launched Aerial Surveillance and Strike” (UCLASS), 
entretanto abortado. O “Stingray” será um veículo aéreo não tripulado, capaz 
de operações de aterragem e descolagem nos porta-aviões, e deverá ser uma 
plataforma reabastecedora, potencialmente adequada para reabastecer os F-18 
e os F-35B. Complementarmente à sua capacidade de reabastecedor autóno-
mo, o MQ-25 será equipado com sensores para desenvolver missões de in-
telligence, vigilância e reconhecimento (ISR) em espaço permissivo (Jennings, 
2018). 

Uma das áreas mais promissoras para o emprego dos UAS no futuro é a 
vigilância marítima. Conforme a autonomia e o alcance vão aumentando, 
permitindo uma maior distância das bases mãe e uma muito maior perma-
nência nas áreas de patrulha, que poderá passar de dias para semanas, com 
um conjunto de sensores e comunicações mais sofisticados, iremos assistir a 
um maior contributo dos UAS neste tipo de missões. 

No caso de Portugal, com uma imensa área marítima, se, caso seja apro-
vada a extensão da Plataforma Continental, passaremos a ter a terceira maior 
área marítima do Mundo, indubitavelmente o futuro longínquo da vigilância 
desta enorme área poderá vir a ser executada por UAV, com grande raio de 
ação e grande e autonomia, tipo HALE. Outra das missões em consideração 
para os UAV poderá ser a sua utilização no flagelo dos fogos florestais em 
Portugal, através de missões de vigilância das florestas e como forma preven-
tiva dos fogos.

Embora os UAV tenham revelado excelência de desempenho nos conflitos 
de guerra assimétrica de baixa e média intensidade, sempre o fizeram em 
cenários de quase inexistência de ameaça aérea e de medidas de guerra ele-
trónica. Na discussão do futuro dos UAV existem questões que precisam de 
respostas. Por exemplo, como se comportarão: em cenários de guerra con-
vencional; em ambientes onde não será possível obter superioridade aérea; 
em ambiente hostil nos espectros eletromagnético e de comunicações; acei-
tação da nova cultura organizacional. 

Ao contrário do piloto de um avião de combate que tem uma visão espa-
cial do que o rodeia, os operadores de UAS estão limitados pelo campo de 
visão fornecido pelos seus sensores. Esta é de facto, no presente, uma limi-
tação. Logicamente, conforme os avanços tecnológicos vão vendo a luz do 
dia, estas limitações irão sendo ultrapassadas. Um UAV ou UCAV, no desen-
rolar de uma missão operacional, não tem capacidade de decisão autónoma. 
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Ao contrário um piloto no cockpit é capaz de decidir rapidamente numa 
situação inopinada, o binómio UAV/operador não tem a mesma capacidade. 
O moderno campo de batalha assimétrico é muito fluido e na maioria das 
vezes caótico, as mudanças táticas são frequentes, muito rápidas e imprevisíveis. 
Esta é talvez uma das maiores limitações dos atuais UAV, nomeadamente, em 
cenários de alta intensidade de operações. Efetivamente, em muitas situações, 
principalmente de alta conflitualidade, torna-se extremamente difícil ter um 
conhecimento detalhado do campo de batalha. Em operações de grande 
fluidez, a mente humana presente no campo de batalha ainda é soberana. 
Sem essa capacidade será muito difícil a substituição dos caças tripulados 
pelos UAV. Dotar os UAV de capacidade de decisão autónoma é talvez o 
maior dos desafios e isso passará obrigatoriamente pelos avanços tecnológicos 
nos campos da robótica, das tecnologias nano e da AI – “Artificial Intelligen-
ce” (inteligência artificial).

Os algoritmos e a AI são a base do desenvolvimento futuro das armas 
autónomas. Contudo, mesmo dotados de inteligência avançada, não são do-
tados de Inteligência Emocional, inteligência essa que permite ao piloto tomar 
decisões que vão muito para lá das capacidades da robótica, por muito avan-
çadas tecnologicamente que elas o sejam. A Emoção como facilitadora do ato 
de pensar, a possível facilitação do pensamento quando, por exemplo, as 
emoções priorizam certas ideias dirigindo a atenção para informações mais 
importantes e também as gerando de maneira relativamente voluntária para 
poder examinar as informações contidas nessas experiências emocionais de 
tal forma a ajudar o julgamento de situações que as envolvem. Esta é uma 
das áreas mais polémicas do futuro do Poder Aéreo, é uma mudança radical 
no emprego do Poder Militar. Em termos conceptuais e doutrinários, ela vai 
contra alguns dos princípios básicos da guerra, conduz a mudanças primárias 
nos dotes de caráter do combatente e conduz certamente a alterações nas 
áreas da ética e da moral. O futuro do Poder Aéreo passará indubitavelmen-
te pelo emprego intensivo de UAS, trará uma combinação dos UAV e, ou 
veículos aéreos autónomos, com os aviões e helicópteros tripulados e com 
os meios baseados no espaço, conforme a tecnologia for permitindo que 
voem mais alto, durante mais tempo e com sensores cada vez mais sofistica-
dos. Os UAV com maior capacidade de sobrevivência, propulsionados por 
energia elétrica gerada por “fuel cells”, poderão permanecer no ar semanas, 
em vez de horas. As operações de combate, no futuro, assistirão a um au-
mento exponencial do emprego dos UAV, conforme temos vindo a assistir 
nos conflitos do presente através da integração de sensores e armamento na 
mesma plataforma. Mas o emprego intensivo dos UAV não é panaceia para 
resolver todos os problemas da guerra moderna, essencialmente no âmbito 
da guerra convencional. Abandonar a modernização e o treino dos meios 
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aéreos tripulados em favor dos UAV poderá ser um erro num futuro mais ou 
menos longínquo. O poder e a precisão dos modernos UAV levou muitos a 
acreditar, incluindo os decisores políticos, que a guerra é algo semelhante  
a um jogo de computador, feita sem derramamento de sangue, sem dor e 
asséptica. Nada de mais errado. A guerra, na sua globalidade, continua a ser 
inevitavelmente trágica, ineficiente e plena de incertezas.
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1. Liderança e líderes militares
Os tempos de incerteza e de grande complexidade, como o que vivemos 

durante a pandemia COVID-19, têm implicações diretas ao nível da liderança 
e muito especialmente na capacidade de adaptação dos líderes. 

O tema que vou abordar diz respeito a “lições e desafios da liderança 
militar em tempos de Pandemia COVID-19”, na sequência da participação das 
Forças Armadas no combate à pandemia.

Assim, começarei por abordar muito resumidamente o tema da liderança 
e líderes militares e, logo depois, a relação entre a pandemia COVID-19 e as 
Forças Armadas. Tratarei, de seguida, das consequências dessa relação para 
a liderança militar, tendo por referência dois estudos de caso que vivi recen-
temente, respetivamente como comandante da Academia Militar (AM) e como 
membro do comando superior do Exército Português. Finalmente, farei o 
levantamento das lições aprendidas e dos desafios, conjunturais e estruturais, 
que se colocam aos líderes militares em tempos de pandemia.

Como comandante, diretor, chefe e presidente que preza as “pessoas”, ao 
longo de dezenas de anos, entendo que a liderança continua a ser um pro-
cesso de influenciar o comportamento humano, com vista ao cumprimento 
da missão, através do uso exclusivo da autoridade investida. Na Instituição 
Militar, esta autoridade é conferida por lei, acompanhada pela corresponden-
te responsabilidade (que não pode ser delegada), constituindo o “princípio 
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da hierarquia”, o estandarte do “poder organizado”, a essência da “condição 
militar” e o fundamento da indispensável “disciplina”. 

Confirmo pela “praxis”, em especial no comando de unidades militares, 
que o desenvolvimento e a manutenção de padrões éticos constituem a cha-
ve da dimensão da liderança militar, dado que aos comandantes militares são 
atribuídas responsabilidades éticas inerentes à ação moral em circunstâncias 
suscetíveis de implicar o sacrifício da vida.

Em geral, os militares sabem que uma liderança militar eficiente, seja em 
tempo de paz, de guerra, ou em tempo de pandemia (enquadrável nos esta-
dos de exceção), cria empenhamento ao nível individual, coesão ao nível da 
pequena unidade e espírito de bem servir em toda a instituição.

Mas, para que a organização militar seja simultaneamente eficaz e eficien-
te, são precisos líderes militares fortes, que enfrentem qualquer situação, os 
quais são normalmente reconhecidos por:

1. Conhecerem os colaboradores e cuidarem do seu bem-estar; 
2. Serem colaborativos, proficientes e resilientes;
3. Delegarem competências, mas nunca responsabilidades;
4.  Confiarem nos subordinados, incutindo-lhes o sentido da responsabi-

lidade;
5. Ouvirem, discutirem, decidirem e informarem;
6. Tomarem decisões corretas, claras, adequadas, exequíveis e oportunas;
7. Terem orgulho na organização e nos seus colaboradores; 
8. Considerarem os contextos político, social e cultural;
9. Usarem a comunicação formal e informal;
10. Constituírem um exemplo de caráter e de saber.

Estes “Decálogos do Líder Forte”, que constituem a nossa matriz de refe-
rência e análise, são resumidos pelo General Pierre de Villiers, na sua obra 
“Servir”, numa expressão com especial significado em tempos de pandemia 
transnacional como a COVID-19: “Comandar é transmitir Confiança”.

Fica assim evidente que a criação de uma cultura de liderança e a cons-
trução e desenvolvimento de equipas fortes constituem os desideratos de 
qualquer “Líder Forte”, sem os quais será difícil lidar com a complexidade e 
a incerteza que caracterizam os nossos dias. 

2. A Pandemia COVID-19 e a liderança militar
Neste “Mundo novo em Mudança”, caracterizado pela imprevisibilidade, 

volatilidade e desigualdade, pelo domínio da trilogia EUA/Rússia/China, pela 
deslocalização do centro de gravidade do poder mundial do Atlântico para o 
Pacífico, por novos “Aceleradores da Mudança” e pelo domínio das Ameaças 
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e Riscos Globais, como o Terrorismo Transnacional e as Pandemias, as fron-
teiras entre a segurança e defesa são mais ténues e, nesse sentido, os milita-
res são confrontados com o cumprimento de novas missões, com ações mais 
conjuntas, combinadas e holísticas. 

Desde o início de 2019 que a pandemia COVID-19 tem marcado a agen-
da mundial, com consequências diretas para o regular funcionamento das 
nossas sociedades, nas dimensões política, social, económica, financeira e 
mesmo militar.

Neste combate, simultaneamente global, regional, estadual e local, em que 
não há vencedores, os principais protagonistas têm sido os sistemas nacionais 
de saúde dos diferentes países. Entretanto, as Forças Armadas têm tido um 
papel importante, ditado pelo dia-a-dia, pelo sentido de serviço em prol das 
comunidades, com missões tão diversas como a desinfestação, a descontami-
nação, e ações de sensibilização, o apoio sanitário com os seus recursos 
específicos, desde hospitais a laboratórios, o apoio aos sem-abrigo, o forne-
cimento de material e equipamento às escolas, lares e municípios, e inclusi-
vamente o apoio, em regime de complementaridade e de excecionalidade, 
às Forças e Serviços de Segurança.

Em Portugal, as Forças Armadas e a Guarda Nacional Republicana (GNR), 
com elevada disponibilidade e excecional sentido de missão, “adaptaram-se” 
rapidamente às diferentes situações e missões, desde a “Situação de Calami-
dade” (no âmbito da proteção civil)1 ao “Estado de Emergência” (que faz 
parte dos estados de exceção como o estado de crise – com perdas de direi-
tos e garantias dos cidadãos)2, sempre em prol do bem comum. 

Mas, afinal, o que mudou e continua a mudar em tempo de COVID-19, 
ao nível da liderança militar?

Neste cenário de adversidade, complexidade e de incerteza, a verdadeira 
essência da liderança (militar ou não) é colocada em causa, pois é alvo de 
avaliação em tempo real das capacidades estruturais e situacionais e da cria-
ção de equipas e de redes. 

Aquando do início da pandemia, desempenhava as funções de comandan-
te da AM, na dependência hierárquica direta do Chefe de Estado-Maior do 
Exército (CEME), tendo participado, então, diariamente, e por videoconferên-
cia, nas reuniões do comando superior do Exército Português.

1 A Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho) inclui as seguintes situações, 
para fazer face a catástrofes ou acidentes graves: Alerta; Contingência; e Calamidade (a mais 
gravosa, que permite impor limites à circulação e a fixação de cercas sanitárias).

2 A Lei sobre os Estados de Exceção (Lei n.º 44/1986, de 30 de setembro), que implicam a 
perda de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, inclui: o Estado de Sítio (agressão ao 
território nacional); e o Estado de Emergência (calamidade pública). 
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É sobre essa experiência única (já depois de ter comandado pelotões, 
companhias, um batalhão, um regimento e, mais recentemente, a AM, duran-
te mais de quatro anos), que vos vou falar em termos de liderança militar em 
tempo de pandemia, seja no âmbito do ensino superior militar em Portugal 
seja no do comando superior do Exército Português, que cumpriu, e continua 
a cumprir, muito bem, diversificadas missões em prol do bem-estar dos cida-
dãos portugueses.

Vejamos, então, o estudo de caso da AM e do Exército, durante o período 
de 13 de março a 20 de julho de 2020, destacando as principais ações, rela-
cionadas diretamente com a ação de comando decorrente da pandemia e com 
os “Decálogos do Líder Forte”. 

a. O caso Academia Militar

Ao nível da AM, que forma os futuros oficiais do Exército, com caráter, 
saber e liderança, e em que a formação académica é uma forte aliada da 
formação militar e comportamental, foi tomada a decisão de enviar os alunos 
e a maior parte do pessoal (civis e militares) para casa, logo a 13 de março. 

Esta decisão foi tomada na sequência de reunião de comando interna, com 
a presença de médicos e enfermeiros. Logo depois, apresentámos a propos-
ta ao General CEME, que aprovou a decisão, mesmo antes da opção nacional, 
tendo harmonizado a decisão com os restantes estabelecimentos de ensino 
na sua dependência (Colégio Militar, Instituto Militar dos Pupilos do Exército, 
Escola de Sargentos do Exército, etc.).

Na sequência imediata da decisão, demos indicação no sentido da forma-
ção prévia e atempada de sistemas telemáticos a docentes e discentes, por 
parte dos técnicos de informática, preparando, assim, todo o pessoal para as 
aulas por videoconferência (Colibri-Zoom) e ainda para teletrabalho. Deste 
modo, as aulas não foram afetadas e, tanto docentes como discentes, respon-
deram, muito bem e com celeridade, aos novos desafios, demonstrando 
elevada capacidade de adaptação aos novos sistemas telemáticos e adquirin-
do competências importantíssimas para o futuro manuseamento de novas 
ferramentas de ensino. 

Foram, então, divulgadas e implementadas sucessivas mensagens, reco-
mendações, ordens preparatórias, diretivas e despachos, no sentido de um 
grande envolvimento de toda a comunidade da AM, tendo-se realizado as 
reuniões dos conselhos científico e pedagógico, a par de reuniões de coman-
do, aos diferentes níveis dos vários órgãos da AM e de outras atividades 
externas como as reuniões ao nível do Instituto Universitário, do Conselho 
de Reitores ou da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. 
Foram ainda elaborados questionários a professores e alunos, no sentido de 
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aferir a forma como decorria o ensino não presencial, tendo sido introduzidas 
oportunas correções, melhorias e adaptações. Ao nível da Investigação, a AM 
participou ainda no combate à COVID, através da produção de viseiras e 
fivelas para retenção de máscaras cirúrgicas e de projetos dos seus investiga-
dores aprovados por prestigiados organismos científicos nacionais e estran-
geiros, casos da Plataforma VENT2LIFE (identificação e recuperação de ven-
tiladores obsoletos/inoperacionais) e do projeto REUSE (relativo a um sistema 
para a descontaminação de equipamentos de proteção individual – vencedor 
do prémio Born from Knowledge – atribuído pela Agência Nacional de Ino-
vação e BPI). 

Entretanto, foram desenvolvidos os contactos necessários e adequados aos 
alunos por email e WhatsApp, com redes de escalão pelotão, companhia e 
turma de aulas, cruzando a informação com as redes dos diretores de curso 
e com os próprios professores. Por outro lado, o comando, e para além da 
rede normal de email com toda a cadeia de comando e das reuniões de co-
mando por Colibri-Zoom, criou uma rede WhatsApp para informação rápida, 
designadamente, ao nível de documentos e dados informativos sobre a situa-
ção COVID. Simultaneamente, ao nível do corpo de alunos, da direção de 
serviços e da direção de ensino, as mesmas redes foram replicadas com os 
respetivos subordinados. 

Se em termos académicos não houve problemas de maior, com as aulas 
não presenciais a serem ministradas diariamente por via telemática, no que 
respeita à formação militar e de treino físico e especialmente à formação 
comportamental, a situação foi-se agravando em face do distanciamento da 
realidade da AM, do isolamento em casa, dos conflitos familiares ou mesmo 
da pressão decorrente de alguns casos positivos de COVID no meio familiar. 
Alguns alunos sentiram inclusivamente a necessidade de apoio psicológico, 
tendo sido criadas, pela unidade de apoio psicopedagógico da AM, duas 
linhas de apoio personalizado. Complementarmente, foi dada formação psi-
copedagógica a todos os alunos, organizados em pequenos grupos de dez 
alunos.

Para os comandantes aos diferentes níveis a ação de comando tornou-se 
mais exigente, com necessidade de disponibilidade total (24 horas por dia e 
7 dias por semana) aos subordinados, tanto por via telemática como telefó-
nica. Por outro lado, tiveram de elaborar e divulgar mais documentos infor-
mativos, dado que as informações negativas e boatos rapidamente invadiam 
as diferentes redes, a maioria das vezes “mascaradas” e sem respeito pelas 
regras de segurança ou pela cadeia de comando. 

Apesar de todos os constrangimentos decorrentes da COVID-19, a AM 
reinventou-se e continuou a cumprir a sua missão principal de formar os 
futuros oficiais do Exército e da GNR, com elevado empenhamento de alunos, 
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instrutores e docentes, evidenciando, assim, outras competências e valores, 
mas, sobretudo, o valor das Pessoas e da Vida, num momento tão difícil e 
marcante para todos os portugueses e cidadãos do Mundo. 

De então para cá, em plena segunda vaga da pandemia, muitas ações se 
foram desenvolvendo, designadamente, cerimónias e aulas presenciais, res-
peitando todas as medidas e normas de segurança sanitária, de modo a sal-
vaguardar a segurança e a saúde de todos. Constitui uma demonstração da 
capacidade de adaptação e da grande flexibilidade dos comandantes militares, 
neste caso do comando da AM e do comando do Exército de quem depende 
hierarquicamente. 

b. O caso Exército

Ao nível do Comando Superior do Exército, a resposta à surpresa da pan-
demia foi dada com celeridade e flexibilidade na tomada de decisão. 

O Estado-Maior do Exército foi fundamental no apoio à decisão a nível 
do planeamento, da antecipação e da formulação da estratégia de resposta. 
Por outro lado, o General CEME adotou, de imediato, uma nova metodologia 
para as reuniões de comando do Exército, criando uma rede complementar 
da internet do Exército, por WhatsApp, e nela incluindo todos os generais na 
sua dependência direta (onde se inclui o comandante da AM). Complemen-
tarmente, tomou a decisão de reunir diariamente (incluindo sábados, domin-
gos e feriados) com o referido grupo de comando, através de uma rede se-
gura, via Teams.

Ainda antes da situação se tornar crítica (a 6 de março), o CEME criou 
uma Célula de Resposta (CR) COVID-19/Ex, que se tornou no epicentro do 
apoio do Exército. Foi construída com base no Estado-Maior do Comando 
das Forças Terrestres, grupo ao qual foram adicionados elementos de áreas 
específicas, que potenciaram a capacidade para lidar com a situação particu-
lar da pandemia, refletindo o total empenhamento do Exército no apoio aos 
portugueses. O trabalho começou com a elaboração do Plano de Contingên-
cia – o PLACON COVID-19/Ex – para a prevenção e controlo da infeção pela 
COVID-19 no Exército, com ligação e coordenação operacional permanentes 
com o Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM – do EMGFA) 
no que se refere às medidas e às ações cometidas ao Exército no âmbito das 
Forças Armadas e também com os diversos comandos, unidades, estabeleci-
mentos e órgãos do Exército envolvidos. Com esta CR (a trabalhar 24 horas 
por dia e 7 dias por semana), o processo de planeamento e decisão tornou-
-se mais centralizado, mais ágil e fluído, e a execução operacional mais 
coordenada e descentralizada. Por outro lado, os sucessivos planos de con-
tingência, que determinaram a adaptação dos processos de decisão, a moni-
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torização permanente da situação e a proteção sanitária do pessoal, continua-
ram a cuidar dos militares destacados em missões internacionais, designada-
mente, no Afeganistão, Mali e República Centro Africana.

Deste modo, todo o comando do Exército acompanhou e acompanha 
diariamente as diferentes ações em desenvolvimento por parte do Exército, 
desde as tradicionais em apoio das Forças Nacionais Destacadas, até às novas 
missões no combate à pandemia COVID-19, nomeadamente: alojamento em 
infraestruturas militares a profissionais de saúde e agentes de proteção civil; 
apoio geoespacial; intervenção psicológica; apoio sanitário; cedência e insta-
lação de tendas e camas; apoio logístico, nomeadamente, no transporte e na 
produção e distribuição de solução antissética; apoio à descontaminação, 
desinfeção e ações de sensibilização em escolas e lares; fornecimento de 
alimentação à população mais carecida; produção e distribuição de equipa-
mentos de proteção sanitária às escolas de todo o País; produção de desin-
fetante e armazenamento de artigos da Reserva Estratégica de Medicamentos 
e de Equipamentos de Proteção Individual (Laboratório Militar de Produtos 
Químicos e Farmacêuticos – LMPQF); realização de testes COVID-19 (na 
Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química – UMLDBQ); e 
“levantamento” e funcionamento do Centro de Apoio Militar COVID-19 (CAM 
COVID, que resulta de um protocolo assinado entre o Exército e a Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e que tem por finalidade 
atenuar a sobrelotação das instituições hospitalares do Serviço Nacional de 
Saúde com doentes COVID). 

O CEME centralizou, assim, a sua tomada de decisão e o planeamento, 
não deixando de ouvir e dar conhecimento, com a maior transparência, a 
todos os seus subordinados mais diretos. “Garantir a segurança e transmitir 
confiança”, constitui um lema implícito de atuação do Exército ao longo des-
te período. 

Neste sentido, e tendo considerado a necessidade de ir ao encontro das 
ações no terreno, que nunca dispensou (respeitando as regras de segurança), 
o comandante do Exército delegou/garantiu a sua representatividade por todo 
o território nacional, nos generais que dependiam diretamente de si. Foi uma 
maneira de dar o exemplo e de assim chegar próximo dos militares (e também 
da sociedade civil) que, no terreno, corriam mais riscos de saúde no cumpri-
mento das novas missões. 

De julho aos nossos dias, também o Exército tem enfrentado a segunda 
vaga da pandemia, respeitando todas as medidas e normas de segurança 
sanitária, de modo a salvaguardar a segurança e a saúde dos seus militares 
e civis. Desde a formação (que foi distribuída por várias unidades, de modo 
a reduzir o número de formandos) até às cerimónias militares (com menos 
participantes, mas com toda a dignidade), passando pelo controlo das medi-
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das sanitárias (através da Inspeção-Geral do Exército), o comandante do 
Exército tem desenvolvido um conjunto de ações, com grande capacidade de 
adaptação, de iniciativa e, sobretudo, com elevado sentido de missão, sempre 
em prol de Portugal e dos portugueses. 

c. Lições aprendidas

Entre as lições aprendidas durante este período único da pandemia, seja 
ao nível da Academia ou do Exército, destacam-se:

–  a importância da celeridade na tomada de decisão;
–  a necessidade de centralização ao nível do planeamento e de descen-

tralização ao nível da execução;
–  a necessidade do apoio dos especialistas na tomada de decisão e no 

acompanhamento da situação (médicos e enfermeiros; mas também 
psicólogos e técnicos de informática);

–  a importância da formação específica em meios telemáticos, que reforçou 
as competências de docentes, discentes e militares em geral, com con-
sequências muito positivas para o futuro, ao nível da realização de 
cursos, de reuniões de comando e de outros eventos; 

–  a importância da comunicação, formal e informal, que deve ser utiliza-
da judiciosamente, sempre no sentido de informar, esclarecer, antecipar, 
desmentir e motivar;

–  a necessidade de contacto permanente e personalizado com os subor-
dinados, em especial os mais fragilizados e os que participam, com 
elevado risco, nas diferentes missões;

–  os enormes constrangimentos decorrentes do contexto de trabalho virtual, 
em especial na formação militar e comportamental, que deve ser com-
pensado com trabalho presencial logo que possível; 

–  a necessidade de executar o que é prioritário, mesmo que condicionado 
pelas normas de segurança, mais importante do que adiar, cancelar ou 
executar sem respeito pelas regras de segurança e colocando em causa 
a saúde e bem-estar dos militares e dos seus familiares;

–  a disciplina (entendimento unificado e simultaneamente autonomia e 
independência na ação), que continua a ser determinante em termos de 
cultura organizacional e de cultura de liderança, pois “militares discipli-
nados dispensam hierarquias demasiado formais, pensamento discipli-
nado dispensa a burocracia e a ação disciplinada dispensa muitos con-
trolos”; 

–  o bom exemplo de todos os decisores políticos e comandantes, aos 
diferentes níveis, relativamente à importância do valor da Vida, num 
Estado de direito democrático como Portugal.
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3.  Desafios da pandemia COVID para a lideran-
ça militar

Tendo por base as lições aprendidas, relacionadas com um período espe-
cífico da atuação das Forças Armadas em ambiente de pandemia, podemos 
levantar os consequentes desafios para a liderança militar. E nesta metodolo-
gia podemos ainda organizar os referidos desafios em “conjunturais”, asso-
ciáveis exclusivamente à situação e ambiente da pandemia, e em “estruturais”, 
relacionados com alguma perenidade e com a evolução do Mundo, em geral, 
e da Instituição Militar, em particular.

Começando pelos desafios estruturais:
–  a utilização crescente de meios telemáticos, seja no âmbito das relações 

de comando ou do ensino à distância, deve constituir uma oportunida-
de para os líderes militares comunicarem mais e melhor com os seus 
subordinados, sempre que as situações o exijam, em tempo de paz, de 
guerra ou de pandemia;

–  a participação crescente das Forças Armadas em missões não tradicionais, 
normalmente em resposta a ameaças e riscos transnacionais como as 
pandemias, exigem o desenvolvimento de determinadas competências 
especificas, que devem ser consideradas ao nível da educação e da 
formação militar, casos da capacidade de adaptação a novas situações, 
da capacidade de usar novas técnicas e equipamentos, da capacidade 
de comunicação, da capacidade de iniciativa, da capacidade de anteci-
pação (com sentido de futuro), da capacidade de raciocínio indutivo e 
dedutivo, da sensibilidade social, da inteligência emocional e do pensa-
mento critico construtivo;

–  a criação de um estado de segurança, entre o tempo de paz e os estados 
de exceção (como o de crise ou de emergência), permitiria a interven-
ção coordenada e integrada das Forças Armadas, em ambiente em que 
não fossem condicionados os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
o que implicaria uma preparação específica para novas missões, que 
aconselham novas formas de liderança para ambientes menos hierarqui-
zados e mais conjuntos, combinados e holísticos.

Sublinhamos, de seguida, os desafios mais conjunturais à liderança militar, 
tendo por referência os “Decálogos do Líder Forte”, a que atrás fizemos re-
ferência:

1. Conhecerem os colaboradores e cuidarem do seu bem-estar. 
 Em ambiente de pandemia, o esforço e a dedicação da parte dos lí-

deres deve ser ainda maior e permanente, utilizando os diferentes 
meios telemáticos, assim como os canais formais e informais e criando 
linhas de apoio, designadamente de âmbito psicopedagógico;
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2. Serem colaborativos, proficientes e resilientes.
 Neste âmbito, o desafio passa mais pela celeridade da tomada de de-

cisão, pela flexibilidade das ações, pelo apoio dos especialistas, pela 
abertura a novas tecnologias e metodologias de trabalho em rede, pela 
eventual criação de novos órgãos específicos de planeamento, de 
coordenação e execução e pela utilização de inquéritos de opinião, 
para controlo e melhoria das ações e da organização e funcionamento.

3. Delegarem competências, mas nunca responsabilidades.
 A delegação de competências em ambiente telemático deve fazer-se 

preferencialmente em rede aberta, com a presença virtual de todos os 
subordinados. A assunção das responsabilidades pelos líderes tem 
ainda maior impacto em ambiente de pandemia;

4. Confiarem nos subordinados, incutindo-lhes o sentido da responsabi-
lidade.

 A confiança deve traduzir-se em encómios públicos, mesmo em rede, 
mas também no incentivo permanente, para fazer face à adversidade 
do ambiente e às pressões externas, nas suas diferentes vertentes. 
Manifesta-se ainda, no incentivo à criatividade e à inovação para fazer 
face à surpresa e incerteza da pandemia;

5. Ouvirem, discutirem, decidirem e informarem.
 É possível incrementar o “ouvir e discutir” em rede telemática, num 

ambiente com o adequado sentido crítico construtivo, deixando espa-
ço para a decisão cuidada, mas mais célere. A informação deve ser 
contínua e permanente, de modo a que haja a necessária antecipação 
relativamente aos boatos, manipulações e mentiras típicos de atores 
mascarados pelas redes;

6. Tomarem decisões corretas, claras, adequadas, exequíveis e oportunas.
 Neste ambiente, a capacidade de adaptação a novas situações e missões 

constitui um trunfo, a par de decisões trabalhadas com o apoio de 
especialistas, designadamente, médicos, enfermeiros, informáticos e 
psicólogos. É ainda muito importante desenvolver a simplificação de 
estruturas e regras, assim como a capacidade para distinguir o essen-
cial do acessório;

7. Terem orgulho na organização e nos seus colaboradores.
 É fundamental demonstrar cíclica e frequentemente esse orgulho (sem 

vaidade) em ambiente telemático. Isso deve fazer-se com base em 
dados e informações concretas e de modo convicto e sem qualquer 
penalização de outros atores envolvidos no combate;

8. Considerarem os contextos político, social e cultural.
 Numa situação de pandemia com risco transnacional é determinante 

fazer o adequado enquadramento externo antes do interno, de modo 
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a que os subordinados, cada vez mais informados pelos órgãos de 
comunicação social, compreendam melhor os pressupostos e as decisões;

9. Usarem a comunicação formal e informal.
 A comunicação tem ainda mais acuidade em ambiente telemático, 

altura em que se deve falar diariamente com os subordinados, com o 
adequado equilíbrio entre a emoção (decorrente da perda diária de 
vidas humanas) e a razão. O telefone ou o WhatsApp devem ser uti-
lizados como alternativa às redes institucionais da internet, mas sempre 
na perspetiva da utilização da relação presencial na primeira oportu-
nidade e em segurança;

10. Constituírem um exemplo de caráter e de saber.
 Mesmo em ambiente telemático, o líder deve ter uma postura de soli- 

dariedade e disponibilidade em prol bem comum e do valor da Vida, 
ser íntegro, construtivo, disciplinado, mostrar confiança, organização, 
pontualidade, transparência e motivação para o combate.

4. Considerações finais
As Forças Armadas, em geral, e o Exército, em particular, têm demonstra-

do que podem ser de grande utilidade no combate à pandemia COVID-19, 
que expôs, a nível mundial, regional e nacional, muitas lacunas, em especial 
na área sanitária e económica. As suas elevadas e diferenciadas capacidades 
e meios disponíveis têm sido colocados ao serviço da comunidade, no de-
sempenho de novas e diversificadas missões e sempre em prol da segurança 
e do bem-estar dos portugueses.

Neste sentido, consideramos que, em Portugal, as lideranças militares têm 
sabido adaptar-se no combate à pandemia COVID-19, através da ação “em-
penhada, competente e discreta”, da transmissão de confiança e do respeito 
pelos valores da Instituição Militar, prestigiando a Instituição Militar aos olhos 
dos diferentes atores envolvidos e da população em geral.

No novo ambiente de incerteza da pandemia transnacional, usámos como 
estudo de caso a Academia Militar e o Exército, e levantámos algumas lições 
aprendidas que podem ser consideradas no presente e em situações futuras. 
Por outro lado, considerámos os desafios estruturais e conjunturais para a 
liderança militar decorrentes da pandemia COVID-19, tendo por base a matriz 
do que consideramos e ensinamos como o “Decálogo do Líder Forte”. Cons-
tatamos, assim, que para situações idênticas, os líderes militares necessitam 
de um maior desenvolvimento de algumas das competências técnicas, 
interpessoais e cognitivas, como a capacidade de adaptação, a capacidade de 
comunicação e a capacidade de iniciativa.
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O grande desafio que se tem colocado aos líderes militares é a construção 
de lideranças fortes e a criação de uma cultura de liderança, o que tem exi-
gido o constante restabelecimento e comunicação da missão (assumindo-se 
como facilitadores do processo) e a capacidade de construírem equipas mul-
tidisciplinares, consubstanciando uma liderança mais partilhada e com eleva-
dos níveis de autonomia e descentralização. 

Considerando que as pandemias continuarão a ser um risco transnacional, 
de elevada probabilidade para as sociedades do século XXI, estas competên-
cias devem ser desenvolvidas nas escolas superiores militares, como o Insti-
tuto Universitário Militar e a Academia Militar, a Escola Naval e a Academia 
da Força Aérea, ao nível do ensino, da investigação, da formação militar e 
comportamental, no sentido de continuarem a formar oficiais, de futuro e 
para o futuro, com carácter, com saber e com capacidade de liderança.

Permitam-me uma mensagem final de homenagem a todos os que já so-
freram ou morreram da COVID-19 e ainda aos civis e militares, que continuam 
a combater a COVID-19 nos diferentes “teatros de operações”, desde os lares 
aos hospitais, colocando em causa a sua saúde e mesmo a sua vida, assim 
como a dos seus familiares e amigos.
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1. Introdução
No universo literário de Robert Muchamore, James Choke é um génio ma-

temático, de apenas doze anos, que trabalha ao serviço da CHERUB: uma 
organização secreta, composta por crianças e jovens, que realiza ações de 
espionagem bem como operações de combate ao terrorismo e ao crime trans-
nacional organizado. Na primeira missão, James e os companheiros de recru-
ta são enviados para uma comunidade onde se julga estar escondido um 
grupo suspeito de planear um ataque terrorista biológico. No thriller cinema-
tográfico Unlocked (2017), Alice Racine é uma agente da CIA, envolvida numa 
operação contraterrorista para prevenir um ataque biológico, contra um alvo 
americano em Londres, que vê o seu trabalho ameaçado por uma conspiração.

Por vezes, a realidade ultrapassa a ficção. A libertação intencional de  
anthrax1 no sistema postal norte-americano, em 2001, demonstrou a perigo-
sidade dos agentes biológicos como uma arma de terror. Em 2018, foram 
desmanteladas três tentativas de ataques biológicos na União Europeia (UE) 
e verificou-se um aumento da propaganda online para o uso de agentes NRBQ 
(nucleares, radiológicos, biológicos e químicos) em ataques terroristas. Nesse 

 * Mestre em “Ciência Política e Relações Internacionais” pela Universidade NOVA (2017). Esta- 
giou na Embaixada Americana em Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no 
Instituto da Defesa Nacional. Os seus principais interesses de investigação incidem sobre a 
segurança internacional, o terrorismo, a radicalização e a diplomacia. É bolseira de douto-
ramento da FCT e trabalha numa tese sobre o contraterrorismo em Portugal e Espanha, no 
contexto da União Europeia (2004-2017) (SFRH/BD/136317/2018).

 1 Diferente de “antraz”, um furúnculo ou abcesso na pele. O anthrax deriva de bacillus  
anthracis, uma bactéria causadora de uma doença infeciosa denominada por “carbúnculo”.
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ano, Sergei Skripal, antigo espião russo, e a sua filha, Yulia Skripal, terão sido 
envenenados com novichok – um agente químico que afeta o sistema nervo-
so. Este enredo relembra o caso de Alexander Litvinenko, em 2006, envene-
nado com polónio-2102. Em 2020, a suspeita de uma nova utilização de no-
vichok – em Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin3 – e o aparecimento 
do surto do novo coronavírus, SARS-CoV-2 (Covid-19), reacendeu os medos 
relativos à utilização de agentes biológicos4, evidenciando a importância da 
discussão sobre a segurança sanitária e o bioterrorismo.

À luz de uma abordagem explicativa, este artigo centra-se na discussão 
sobre o bioterrorismo, um dos tópicos da segurança sanitária. Respondemos 
a quatro questões: (1) Por que razão a saúde é um assunto de segurança 
nacional? (2) O uso de agentes biológicos é um instrumento viável para os 
terroristas? (3) Na atualidade, é pertinente discutir sobre a possibilidade de 
ocorrência de um ataque bioterrorista? (4) Como prevenir e combater as 
ameaças biológicas? Esta última questão aborda a temática de forma introdu-
tória, a nível regional (União Europeia) e nacional (Portugal). O artigo segue 
a sequência das perguntas apresentadas, iniciando com um esclarecimento 
sobre o conceito de saúde.

2. A saúde e a segurança nacional
2.1. O conceito de saúde

A Organização Mundial de Saúde (OMS), instituída no rescaldo da II Guer-
ra Mundial, em 1948, é a entidade do sistema das Nações Unidas responsável 
em assuntos de saúde pública. A sua missão abrange múltiplas áreas do 

 2 Para saber mais, consultar: BBC – Alexander Litvinenko: Profile of a mudered Russian spy. 
2016. Disponível em: https://www.bbc.com/news/uk-19647226 [Consultado em 8.08.2020].

 3 “Russian opposition leader Alexei Navalny has been taken out of an induced coma (…). He 
is being treated at a hospital in Germany, where authorities say “without doubt” he had been 
poisoned with a chemical nerve agent from the Novichok group.” EURONEWS – Alexei 
Navalny: Russian opposition leader taken out of induced coma and is responsive, say doctors. 
2020. Disponível em: https://www.euronews.com/2020/09/07/russian-opposition-leader-alexei-
-navalny-taken-out-of-an-induced-coma-and-is-responsive-sa [Consultado em 8.09.2020].

 4 Para uma análise sobre a ligação entre o terrorismo e a Covid-19, consultar: LOPES, Joana 
– Why the new coronavirus is an asset for terrorists. Blog Changing World. CEI-IUL. ISCTE. 
2020. Disponível em: https://blog.cei.iscte-iul.pt/new-coronavirus-asset-terrorists/. BENTLEY, 
Michelle – Known Unknowns: Covid-19 and Biological Warfare. E-International Relations. 
2020. Disponível em: https://www.e-ir.info/2020/08/08/known-unknowns-covid-19-and-bio-
logical-warfare/ [Consultado em 8.08.2020].



975

“espectro da saúde”, seja a intervenção em emergências humanitárias5; o 
estabelecimento de normas e padrões, como o Regulamento Sanitário 
Internacional, ou a monitorização e avaliação de tendências de saúde6. De 
acordo com a Constituição da OMS, a saúde é “um estado de completo bem-
-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou 
enfermidade”7. Nas Relações Internacionais, identificam-se vários conceitos 
relativos à saúde:

1. Saúde nacional (national health) 
2. Saúde internacional (international health)
3. Saúde global (global health)
4. Segurança sanitária (health security)
5. Política sanitária global (global health politics)
6. Segurança sanitária global (global health security)
7. Solidariedade global sanitária (global health solidarity)

Esta lista não é exaustiva; nenhum destes conceitos tem uma definição 
consensual na literatura e, para cada, é possível destacar vários motivos para 
o seu aparecimento. Não obstante, emergiram, sobretudo, pela “necessidade 
de resposta ao mundo globalizado e interconectado”: algo evidente a partir 
de 1990 com a utilização preferencial do conceito de “saúde global” em de-
trimento de “saúde internacional”8. Destacamos a definição dos conceitos 
assinalados acima.

A “segurança sanitária”, também conhecida por “segurança da saúde”, diz 
respeito ao conjunto de tópicos relativos à saúde que representam uma  
potencial ameaça para a segurança nacional (como os assuntos da agenda da 
OMS): i.e., doenças infeciosas (VIH; Tuberculose, Malária); combate a surtos, 
como a SARS, Ébola ou o novo coronavírus. Estas prioridades estão alinhadas 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para a 
área da saúde.

A “segurança sanitária global” aborda tópicos similares, mas difere do 
conceito anterior pela abrangência na atuação. Segundo a OMS, refere-se ao 

 5 UNRIC – Saúde. Centro Regional de Informação para a Europa. Disponível em: https://unric.
org/pt/saude/ [Consultado em 16.03.2020].

 6 NAÇÕES UNIDAS – Factos Essenciais sobre as Nações Unidas 2014. Pág. 47. Disponível em:
 https://archive.unric.org/pt/publicacao/31695-e-factos-essenciais-sobre-as-nacoes-unidas [Con-

sultado em 16.03.2020].
 7 WORLD HEALTH ORGANIZATION – Constitution of the World Health Organization. Pream-

bule. 1948. Disponível em: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf 
[Consultado em 16.03.2020].

 8 McINNES, Colin e LEE, Kelley – «Chapter 1: What is Global Health?» In Global Health and 
International Relations. Cambridge: Polity Press, 2012a. Pp. 7-8.
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“conjunto de atividades que procuram reduzir o impacto global de calamida-
des sanitárias, seja através da sua prevenção, contenção ou resposta”9. Assim, 
distinguem-se as seguintes categorias10:

–  Ameaças à saúde pública: desinvestimento nos serviços nacionais de 
saúde; resistência a antibióticos; doenças infeciosas; alterações climáticas; 
acidentes radiológicos... etc.;

–  Ameaças emergentes: bioterrorismo; novas doenças infeciosas... etc.;
–  Ameaças futuras: gripe pandémica; resistência à poliomielite, tuberculo-

se… etc.

É frequente utilizar o conceito de “biossegurança” como alternativa à “se-
gurança sanitária”, mas o termo carece de definição consensual. Alguns au-
tores utilizam-no para se referirem às ameaças já mencionadas (i.e., tais como 
a modificação genética de organismos, as doenças infeciosas ou o bioterro-
rismo) e as suas medidas de prevenção; outros para designar o uso delibe-
rado de patogénicos por terroristas (bioterrorismo)11. Geralmente, é definida 
como “uma disciplina que estuda a manipulação segura e contenção de mi-
crorganismos infeciosos e materiais biológicos perigosos”. Inclui as definições 
de Biosafety (“proteção do meio técnico e ambiente”) e Biosecurity (“utiliza-
ção de microrganismos e da tecnologia com duplo uso”)12.

2.2 A saúde como matéria de segurança nacional

Por que razão a saúde é um assunto de segurança nacional? Os assuntos 
relativos à saúde fazem parte da diplomacia internacional, pelo menos, desde 
o século XIX, período a partir do qual foram criadas “regras, regimes e ins-
tituições” com vista à sua regulação13: foi o aumento das trocas comerciais 
entre a Europa e o exterior que motivou a introdução de normas internacionais”14. 

 9 WORLD HEALTH ORGANIZATION – Health Security. Organização Mundial da Saúde. Dis-
ponível em: https://www.who.int/health-security/en/ [Consultado em 10.04.2020].

10 WHO, 2007 apud McINNES e LEE, 2012b. Pág. 137.
11 McINNES, Colin e LEE, Kelley – «Chapter 6: Security and Health» In Global Health and In-

ternational Relations. Cambridge: Polity Press, 2012b. Pp. 133-135.
12 NÚNCIO, Sofia – «Biossegurança – Situação em Portugal e na Europa» In NÚNCIO, Sofia; 

PELERITO, Ana e CORDEIRO, Rita (eds). Workshop Biossegurança: Situação em Portugal. 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. 2012. Pág. 65. Disponível em:

 http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/1538/3/Workshop%20Biosseguran%C3%A7a%20-
-%20Situa%C3%A7%C3%A3o%20em%20Portugal.pdf [Consultado em 20.04.2020].

13 NUNES, João – «Chapter 4: Neglect in global health». In PARKER, Richard e GARCÍA, Jonathan 
(eds.) Routledge Handbook on the Politics of Global Health. Oxon: Routledge. 2019. Pp. 44-52.

14 McINNES, Colin – «Chapter 19: Health». In WILLIAMS, Paul – Security Studies: An Introduc-
tion. Oxon: Routledge, 2008. Pág. 275.
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O ano de 1851 marca, provavelmente, o início da cooperação, porque é a 
data da primeira Conferência Sanitária Internacional15. No entanto, é apenas 
com o fim da Guerra Fria, em 1989, que a saúde é entendida pelos estados 
como uma matéria de segurança nacional. Porquê?

Identificam-se diferentes formas de explicar a ligação entre a saúde e a 
segurança nacional. Uma das esquematizações mais utilizadas é a de Elbe 
(2013) que explica a ligação pelo aparecimento de três tópicos na cena inter-
nacional: (i) emergência de doenças que constituem uma ameaça à seguran-
ça humana (i.e., gripe); (ii) aparecimento de doenças emergentes (i.e., SARS); 
e (iii) doenças relativas ao uso de agentes biológicos num atentado terrorista 
(bioterrorismo). Kittelsen (2018) refere também que o nexo entre saúde e 
segurança tem sido explicado à luz de três abordagens: (i) saúde, enquanto 
matéria de segurança nacional e internacional; (ii) matéria de saúde pública 
global; e (iii) matéria de segurança humana. A autora nota ainda que “a dis-
tinção entre abordagens é frequentemente confusa”16.

Uma outra explicação, mais simplificada, é a de McInnes (2008) que iden-
tifica duas razões principais para a ligação entre a saúde e a segurança na-
cional: (1) o alargamento do conceito de segurança; e (2) a emergência de 
novos tópicos sanitários.

(1) O alargamento do conceito de segurança. O contexto político e secu-
ritário proporcionado pelo fim da Guerra Fria (1989) e década subsequente 
motivaram a alteração do conceito de segurança nacional o que, na discipli-
na dos Estudos de Segurança, ficou conhecido como o “debate do alarga-
mento e aprofundamento da segurança” (widening and depeening debate)17. 
O alargamento do conceito de segurança é um tópico que compreende uma 
vasta literatura desde Buzan (1993); Rothschild (1995); Baldwin (1997) até 
McSweeney (2004); Buzan e Hansen (2009) ou Booth (2008)18. De modo 

15 ELBE, Stefan – «Chapter 23: Health and Security». In COLLINS, Allan – Contemporary Secu-
rity Studies – 3rd edition. Oxford: Oxford University Press. 2013. Pág. 335.

16 KITTELSEN, Susan – «Capítulo 12: Segurança da Saúde». In DUQUE, Raquel, NOIVO,  
Diogo e ALMEIDA e SILVA, Teresa – Segurança Contemporânea. Lisboa: PACTOR. 2016. 
Pág. 166.

17 BUZAN, Barry e HANSEN, Lene – The Evolution of International Security Studies. Cambridge: 
Cambridge University Press 2009. 

18 BUZAN, Barry – People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the 
Post-Cold War Era – 2nd edition. Reino Unido: Wheatsheaf Books LTD. 1993. ROTHSCHILD, 
Emma – What is Security? Daedalus. The Quest for World Order. 1995. Vol. 124, No. 3. Pp. 
53-98. Disponível em:

 https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/Rothschild_What-is-security.pdf [Consultado 
em 4.05.2020]. BALDWIN, David A. – The concept of Security. Review of International  
Studies. N. 23. Pp. 5-26 1997. Disponível em: 
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geral, a alteração no conceito de segurança verificou-se em duas dimensões: 
no âmbito da ameaça (segurança de quê?); e do objeto referente (segurança 
para quem?)19.

A primeira dimensão – a do eixo do alargamento (widening) – correspon-
de à extensão do campo de atuação da segurança. A visão securitária predo-
minante da Guerra Fria, centrada na proteção do estado face a ameaças mi-
litares, foi substituída por uma abordagem mais ampla, holística, inclusiva de 
outros domínios como o político, económico, social ou ecológico20. Em vir-
tude da globalização, riscos e ameaças, como a migração, a criminalidade 
organizada ou o terrorismo transnacional passaram a ser entendidos como 
assuntos de segurança nacional. Na área da saúde, surge uma preocupação 
acrescida com a transmissibilidade das doenças e a sua potencial ameaça à 
estabilidade nacional e internacional, no âmbito económico, político e social. 
Assim, a doença (em paralelo com a saúde) é elevada à condição de ameaça, 
que requer a adoção de medidas defensivas, de prevenção e resposta21.

A segunda dimensão – a do eixo do aprofundamento (depeening) – cor-
responde à mudança relativa ao objeto referente, para um âmbito mais inclu-
sivo e integrador. A segurança passou a estar centrada no “indivíduo”, por 
oposição ao “estado”, uma ideia que remonta ao fim da II Guerra Mundial 
com a criação das Nações Unidas e a adoção da respetiva Carta, em 1945. 
Apesar dos princípios estabelecidos pela Carta das Nações Unidas e a priori-
dade em estabelecer um sistema de segurança coletiva22, a centralidade do 

 https://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997)%20The%20
Concept%20of%20Security.pdf [Consultado em 4.05.2020] McSWEENEY, Bill – «Chapter 3: 
Broadening the concept of security». In McSWEENEY, Bill. Security, Identity and Interests – A 
Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 45-67. 2004. 
Buzan e Hansen 2009. BOOTH, Ken – «Chapter 4: Deepening, broadening, reconstructing». 
In BOOTH, Ken – Theory of World Security. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 
Pp. 149-181.

19 Brandão, 2011 e Williams, 2008.
20 Buzan e Hansen, 2009.
21 DAVIES, Sara; KAMRADT-SCOTT, Adam e RUSHTON, Simon – «Chapter 1: Building Global 

Health Security: The Drive for IHR Revisions». In Disease diplomacy: International norms and 
global health security. Baltimore: Jonh Hopkins University Press, 2005. Pp. 20-21.

22 Um sistema de segurança coletiva (i.e., Nações Unidas) é um sistema no qual os estados 
aderem a um conjunto de regras estabelecidas para prevenir o uso da força por parte dos 
seus membros (ver artigo 1º, alínea 1, da Carta da ONU). Teoricamente, este conceito 
distingue-se da noção de “defesa coletiva” (i.e., NATO), porque em um sistema de segu-
rança coletiva o objetivo principal é manter a paz entre os seus membros e não face a 
ameaças externas. GRIFFITHS, Martin e O’CALLAGHAN, Terry (2002). «Collective Security». 
In International Relations: The Key Concepts. London: Routledge. Pp.38-39. A nosso ver, a 
fronteira entre os conceitos “segurança coletiva” e “defesa coletiva” é fluída, dada a multi-
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indivíduo na segurança nacional apenas se estabeleceu na década de 1990 
com o conceito de “segurança humana”, orientado para a proteção das po-
pulações e os direitos humanos. A criação da OMS evidenciou a importância 
da saúde, mas, até então, foi incluída no rol de “direitos humanos” (tal como 
estipulado na Declaração de Alma-Ata de 1978) e não como um assunto de 
segurança nacional. A estratégia Health-For-All, instituída em 1981 para ga-
rantir “o acesso à saúde de qualidade a nível global”, consolidou a narrativa 
relativa aos direitos humanos e não securitária23.

Não obstante os esforços diplomáticos, é apenas com a iniciativa da no-
rueguesa Gro Harlem Brundtland, Diretora-geral da OMS, entre 1998 e 2003, 
que a saúde é entendida como indissociável das questões securitárias, além 
dos assuntos políticos e económicos. Foi durante o seu mandato que a OMS 
cunhou o conceito de “segurança sanitária global”24. Em 2004, uma década 
depois da publicação do relatório do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) (que identifica a segurança sanitária como uma das 
componentes da segurança humana), o Conselho de Segurança adota a Re-
solução 1540, na qual declara que “a proliferação de armas nucleares, quími-
cas e biológicas [sobretudo por atores não-estatais] são uma ameaça à paz e 
segurança internacionais”, confirmando a conexão entre saúde e segurança25.

(2) A emergência de novos tópicos sanitários. A segunda razão pela qual 
a saúde se tornou uma matéria de segurança está relacionada com a emer-
gência de novos tópicos sanitários que, pela sua natureza transfronteiriça, 
foram encarados como uma ameaça à estabilidade nacional e internacional:

(1) Difusão de novas doenças infeciosas
(2) Aparecimento e propagação do VIH/SIDA
(3) Bioterrorismo

plicidade de ameaças (que exigem respostas conjuntas) bem como a revisão dos conceitos 
estratégicos da NATO. Os três propósitos centrais da NATO, estabelecidos na última estra-
tégia de 2010, revelam esta fluidez: (a) defesa coletiva; (b) gestão de crises; e (c) seguran-
ça cooperativa.

23 BJOLA, Corneliu e KORNPROBST, Markus – «Chapter 4: Multiplicities of global diplomacy 
– Health». In Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics – 2nd edi-
tion. Oxon: Routledge. 2018.

24 McINNES, 2008. Pág. 277.
25 WORLD HEALTH ORGANIZATION – «Discussing health and security». In Towards health 

security: A discussion paper on recent health crisis in the WHO European Region. 2007. Pp. 
12-13. Disponível em: https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/publication--
--towards-health-security.pdf?sfvrsn=7f90328b_1 [Consultado em 2.04.2020]. UNITED NATIONS 
– S/RES/1450 (2004). Security Council. Disponível em: https://undocs.org/S/RES/1540%20
(2004) [Consultado em 9.04.2020].
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3. O bioterrorismo
3.1. As armas de destruição em massa e o terrorismo

De acordo com o governo norte-americano, as armas de destruição em 
massa (ADM) são “quaisquer dispositivos que têm capacidade para causar a 
morte ou injuriar gravemente um número significativo de pessoas através do 
lançamento, difusão de quaisquer químicos, organismos perigosos ou 
radioativos”26. No seu conjunto, identificam-se quatro tipos – químicas, bio-
lógicas, radiológicas e nucleares – e distinguem-se das “armas convencionais” 
devido ao impacto catastrófico que podem causar.

A desintegração da União Soviética e as transformações securitárias, políticas 
e tecnológicas do período do pós-Guerra Fria representaram uma preocupação 
especial para as autoridades governamentais e agências de informações. A 
década de 1990 proporcionou uma mudança na natureza da ameaça terrorista 
“em termos de objetivos, métodos e organização”, dando origem a um “novo 
tipo”, mais perigoso e difícil de conter27. Como veremos adiante, esta mudan-
ça, aliada à instabilidade da região, trouxe o receio da venda e proliferação de 
substâncias NRBQ a atores não estatais – i.e., grupos terroristas e criminosos 
– bem como a determinados estados. Temeu-se, por isso, que os terroristas 
pudessem recorrer às ADM para a perpetração de ataques em larga escala.

3.2. Definição de bioterrorismo

O terrorismo é a ameaça ou o uso de violência para alcançar determinados 
fins políticos. É uma tática, utilizada por estados e grupos não estatais, que 
tem como objetivo atingir as estruturas políticas, sociais ou económicas de 
um país ou organização internacional. A violência é perpetrada de forma 
imprevisível e indiscriminada, especialmente contra civis, e visa causar medo 
ou pânico, alimentando-se do mediatismo28.

26 Tradução livre. U.S. Code Title 50, Chapter 40, Section 2302 – In GALAMAS, Francisco e 
GARCIA, Francisco – «Chapter 11: Globalization and the Threats of Weapons of Mass Destruc-
tion Proliferation». In RODRIGUES, Teresa e GARCÍA, Pérez et al. – Globalization and Inter-
national Security: An Overview. Nova Science Publishers. 2015. Pág. 198.

27 HOFFMAN, Bruce, 1999 apud CRENSHAW, Martha – The Psychology of Terrorism: An 
Agenda for the 21st Century. Political Psychology. Vol. 21. Nº. 2. 2000. Pág. 411. WEINBERG, 
Leonard e EUBANK, William. – «Chapter 6: The New Terrorism: The Fourth Wave». In What 
Is Terrorism? Nova Iorque: Infobase Publishing. 2006. Pp. 76-89.

28 Definição elaborada com base na “Decisão-Quadro relativa à luta contra o terrorismo” 
(2002/475/JAI) do Conselho da União Europeia, estipulada no artigo 1º “Infrações terroristas 
e direitos e princípios fundamentais”. CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA – Decisão-Quadro 
– 2002/475/JAI. EUR-Lex. Disponível em: 
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O “bioterrorismo” (ou bioterror) é um tipo de terrorismo cuja violência se 
traduz no uso propositado de “agentes biológicos” com o objetivo de provo-
car uma infeção, a morte ou destruição de um ser vivo, de modo a alcançar 
os fins suprarreferidos. De acordo com a União Europeia, “agentes biológicos” 
são “micro-organismos [i.e., bactérias, vírus, parasitas, fungos] [geneticamente 
modificados ou não] que podem causar uma infeção, alergia ou toxicidade”29. 
Por isso, designam-se por “agentes patogénicos”, isto é, algo que pode pro-
vocar doença30. O bioterrorismo distingue-se de outros conceitos como a 
“guerra biológica” e o “biocrime”.

Para William Clark, a guerra biológica é uma “atividade ofensiva e orga-
nizada”, perpetrada entre estados, que utiliza agentes biológicos para aniqui-
lar, desorganizar ou deter o oponente de levar a cabo uma ação militar31. Ou 
seja, é uma parte integrante de uma operação militar, ou paramilitar, que 
envolve o uso de micro-organismos patogénicos32. Em contraste, segundo o 
autor, o bioterrorismo é uma “atividade ad hoc” conduzida entre indivíduos, 
grupos políticos ou estados, utilizada para vários propósitos, não apenas de 
natureza militar. Os seus objetivos são mais abrangentes, incluindo causar 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=PT [Con-
sultado em 29.04.2020]. Esta definição foi posteriormente alargada, passando a incluir outras 
infrações (2008/919/JAI – artigo 3º). CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA – Decisão-Quadro 
2008/919/JAI do Conselho que altera a Decisão-Quadro 2002/475/JAI relativa à luta contra 
o terrorismo. EUR-Lex. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32008F0919&from=PT [Consultado em 29.04.2020].

29 UNIÃO EUROPEIA – Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council 
on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. Official 
Journal of the European Communities. Artigo nº 2. Pág, 2. Disponível em:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0054&from=EN [Con-
sultado em 9.04.2020]. MINISTÉRIO DA SAÚDE – Medidas de Controlo de Agentes Biológicos 
Nocivos à Saúde dos Trabalhadores Direcção-Geral da Saúde. 2004. Pp. 3-6. Disponível em: 
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/agentes-biologicos-recomendacoes- 
gerais-pdf.aspx [Consultado em 10.04.2020].

30 Estes agentes são classificados conforme o seu nível de risco infecioso (de 1, baixo, a 4, 
elevado), o qual é determinado por múltiplos critérios, seja a existência ou não do agente 
no país; a sua capacidade de disseminação; a virulência (capacidade do agente provocar 
uma doença, medida pela taxa de mortalidade); do organismo infetado; ou da disponibilidade 
de tratamento. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano 
classifica-os em três categorias (A, B, C) que se distinguem consoante o grau de risco infecioso 
ou a taxa de mortalidade, entre outros fatores. São exemplos: anthrax, botulismo e varíola 
(A); febre Q e brucelose (B); e vírus nipah (C).

31 CLARK, William – «Chapter 2: A Brief History of Bioterrorism». In Bracing for Armageddon: 
The Science and Politics of Bioterrorism in America. Nova Iorque: Oxford University Press. 
2008. Pp. 21-38.

32 BECKETT, Brian – Weapons of Tomorrow. Londres: Orbis Publishing Limited. 1982. Pág. 111.
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pânico, disrupção social ou alertar para uma determinada causa. O biocrime 
recorre ao uso de patogénicos, mas apresenta-se como uma atividade mais 
restrita e de curto prazo do que as outras, pois é direcionada contra deter-
minados indivíduos e envolve motivos mais “específicos”, de carácter pessoal 
(crime passional, económico… etc.).

Penha Gonçalves, Coronel do Exército Português, reconhece diferenças 
entre estes três conceitos, mas agrupa-os num continuum consoante o risco 
de ameaça biológica: o “biocrime” representa o risco mais baixo; seguido do 
“bioterrorismo” e, por último, a “guerra biológica” que constitui o expoente 
máximo da ameaça33.

3.3. Breve contexto histórico

A ideia de usar um agente biológico como uma arma tem séculos de 
história: é uma prática ancestral que remonta a 300 A.C.34 e, nos seus pri-
mórdios, ter-se-á desenvolvido pela necessidade humana de garantir a so-
brevivência num conflito. Desde a Antiguidade, passando pela Idade Média 
até à era Moderna, inúmeros são os episódios que demonstram “atos rudi-
mentares de guerra biológica”. O Império Mongol, americanos, britânicos ou 
alemães conduziram diversas experiências. As técnicas utilizadas incluí- 
ram, entre outras, a contaminação de canais de água com cadáveres de ani-
mais; o uso de cobras venenosas ou de corpos humanos contaminados com 
peste35.

Apesar destes registos, foi o advento da I Guerra Mundial (1914-1918) que 
proporcionou o desenvolvimento das primeiras estratégias biológicas, além 
do uso de agentes químicos. Existem relatos sobre possíveis contaminações 
na Itália e na Rússia, através da disseminação da cólera e da peste; ou na 
Roménia, através da infeção de animais com anthrax. Os alemães também 
tentaram envenenar os cavalos das forças aliadas com mormo (doença infe-
ciosa que afeta os equídeos) e disseminar a peste pelas Frentes Este e Oeste. 
Em consequência da guerra e em virtude da criação da Sociedade das Nações 

33 INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL – Ciclo de Colóquios – Pilares da Estratégia Nacional: A 
Segurança Sanitária. 2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=V2ylkoO0uuQ 
[Consultado a 6.04.2020].

34 NWANNA, Gladson – «Chapter 2: Biological, Chemical and Nuclear Weapons: a Military 
Perspective» In Weapons of Mass Destruction – What You Should Know: A Citizen’s Guide to 
Biological, Chemical, Nuclear & Radiological Agents and Weapons. Baltimore: Frontline Pub-
lishers. 2004. Pp. 3-11.

35 BECKETT, 1982; NWANNA, 2004; NOUN, Ali e CHYBA, Christopher – «Chapter 20: Biote-
chonology and Biosecuity». In BOSTROM, Nick e CIRKOVIC, Milan – Global Catastrophic 
Risks. Oxford: Oxford University Press. 2008. Pp. 336-356.
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(1920-1946), em 1925 é assinado o Protocolo de Genebra que proibiu o uso 
de substâncias biológicas, mas não a sua produção, desenvolvimento ou re-
colha. Esta lacuna foi posteriormente colmatada, em 1975, com a adoção da 
Convenção de Armas Biológicas e Toxinas (BWC), sob os auspícios da suces-
sora ONU36.

Na II Guerra Mundial (1939-1945), a investigação sobre as armas biológi-
cas acentuou-se e multiplicaram-se as tentativas de utilização de patogénicos 
contra os adversários (até ao início do conflito, a maioria das grandes potên-
cias militares já detinha centros de investigação dedicados ao seu desenvol-
vimento). Os Aliados consideraram usar patogénicos contra os alemães, mas 
não há registo sobre a probabilidade real desse cenário. À exceção dos ataques 
conduzidos pelo Japão contra a China, ou das experiências nipónicas contra 
os prisioneiros de guerra na Unidade 731, a utilização de agentes biológicos 
na II Guerra Mundial foi largamente desconsiderada, tanto por forças do eixo 
como aliadas37.

O período da Guerra Fria (1945-1989) assistiu ao acelerar das investigações 
já iniciadas. Em finais de 1940 e inícios de 1950, os defensores da guerra 
biológica acreditavam que o uso de patogénicos seria uma alternativa viável 
à bomba atómica (porque, no seu entender, era uma mais-valia a nível “es-
tratégico, clandestino e económico”), mas o entusiasmo esmoreceu rapida-
mente com o progresso dos programas nucleares e químicos38. Ainda assim, 
a investigação continuou e registam-se várias experiências com agentes bio-
lógicos e possíveis ataques.

Por exemplo, durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, os Estados 
Unidos da América consideraram perpetrar um ataque biológico em Havana, 
através da pulverização da cidade com um agente biológico dito “incapaci-
tante” (que seria uma conjugação letal entre a tularemia e a febre Q). O 
objetivo? A “softening-up exercise” antes da invasão da Baía dos Porcos (Ope-
ração Mangusto)39. Nos finais da década de 1970 e inícios de 80, o acidente 
em Sverdlovsk (1979), que terá resultado na libertação acidental de anthrax, 
colocou a União Soviética no centro dos holofotes da guerra biológica, sobre 
a qual já havia suspeitas de recolha massiva de patogénicos. Apesar destas 
tentativas, o conflito bipolar ficou marcado pela prevalência da doutrina MAD 
(Mutually Assured Desctruction) e a assinatura de acordos internacionais com 
vista à não proliferação de substâncias NRBQ.

36 NWANNA. 2004; BECKETT. 1982; NOUN e CHYBA. 2008.
37 Idem.
38 BECKETT. 1982. Pág. 123.
39 BECKETT. 1982. Pp. 114-115.
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A transformação securitária das décadas de 1980-1990, potenciada com o 
fim da Guerra Fria, em 1989, originou uma preocupação acrescida com o uso 
de agentes biológicos: temeu-se a sua venda a grupos terroristas e aos “rogue 
states” – estados percecionados como uma ameaça à segurança nacional “por 
terem uma política externa agressiva, associada ao terrorismo e ao desenvol-
vimento de ADM”. Neste grupo, do ponto de vista norte-americano, incluem-
-se estados como o Iraque, Irão, Líbia, Síria, Cuba ou a Coreia do Norte40.

Por exemplo, durante este período, vários seguidores do culto espiritual 
de Rajneesh Bhagwan tentaram disseminar salmonela nos EUA (Oregon, 1984); 
e outros grupos tentaram enviar cartas contaminadas com anthrax para clí-
nicas de aborto e instituições governamentais norte-americanas. Proliferaram 
suspeitas sobre o desenvolvimento de armas biológicas por parte da al-
-Qaeda (anthrax), mas também por estados como o Iraque que, durante o 
regime de Saddam Hussein (1979-2003), foi acusado de ter recolhido agentes 
biológicos como o anthrax, o botulismo ou a varíola. Suspeitou-se também 
do uso de anthrax durante a guerra do Golfo de 1990-91 e, ainda, contra a 
população curda no decurso do conflito com o Irão, em 198841. Estas acusa-
ções foram posteriormente ratificadas por várias indústrias iraquianas que 
confirmaram a recolha de patogénicos, de 1985 a 1990, para o desenvolvi-
mento de capacidades biológicas ofensivas42.

O 11 de Setembro de 2001 e a disseminação deliberada de esporos de 
anthrax nos EUA potenciaram o medo do uso de substâncias NRBQ e exi-
giram “renovada atenção ao potencial que os agentes biológicos representam 
como armas de terror”43.

3.4 A utilização de agentes biológicos pelos terroristas

A história regista um conjunto de tentativas de ataques biológicos, planeadas 
quer por potências soberanas quer por grupos não-estatais. Do ponto de 
vista do terrorista (não-estatal), a utilização de patogénicos é um instrumento 
viável? Identificam-se diversas vantagens estratégicas44:

40 McINNES. 2008. Pág. 282.
41 McINNES, 2008. Pág. 282. McINNES e LEE. 2012b. Pág. 153.
42 NUCLEAR THREAT INITIATIVE – Iraq Facts – Biological. Disponível em:
 https://www.nti.org/learn/countries/iraq/biological/ [Consultado em 18.04.2020].
43 MINISTÉRIO DA SAÚDE – Bioterrorismo – Plano de Contingência Português para a Saúde. 

Direcção-Geral da Saúde. 2002. Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-
-e-circulares-normativas/circular-normativa-n-12dt-de-02092002-pdf.aspx [Consultado em 
11.04.2020].

44 As vantagens apresentadas são uma súmula de várias leituras efetuadas. Adaptado de: CLARK. 
2008. Pág. 25. ELBE. 2013, Pp. 341-342. NANCE, Malcom – «Chapter 11: The Terrorist’s Tools: 
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1. Fácil obtenção – Apesar das restrições a nível internacional (quer a 
nível de produção ou proliferação), grande parte dos agentes biológicos 
utilizados para o fabrico de uma arma biológica encontram-se no meio 
natural sem precisaram de ser geneticamente modificados (i.e., anthrax). 
Alguns grupos terroristas têm recorrido à internet para os adquirir, em-
bora a fiscalização deste tipo de atividades seja atualmente mais robus-
ta. A EUROPOL (2019) refere: 

“[Despite improved security] some hazardous substances can 
still be procured and used as a weapon with relative ease” 45. “The 
procurement of biological toxins, such as abrin [abrina] and ricin 
[ricina], through online and underground marketplaces continued 
to be a trend 46.

2. Características – A dimensão microscópica dos agentes biológicos pode 
constituir uma vantagem, porque facilita o seu transporte ou dissemi-
nação. A maioria dos agentes também não tem cor, cheiro ou sabor, o 
que facilita a operação terrorista e dificulta a sua deteção por parte das 
autoridades.

3. Capacidade de reprodução e difusão – Basta utilizar uma pequena 
quantidade de um determinado agente biológico para contaminar um 
número elevado de pessoas e causar um impacto severo na saúde pú-
blica. Além disso, vários tipos de microrganismos têm capacidade de 
auto propagação, o que aumenta a possibilidade de contágio em mas-
sa. A sua difusão também é variada (do envelope ao míssil), dificultan-
do o controlo e deteção.

4. Custo relativamente baixo de produção – Em comparação a outras ADM, 
como a nuclear, produzir uma arma biológica tem um custo menor 
(pelas razões referidas).

5. Eficácia – As armas biológicas potenciam medo acrescido, porque são 
as menos conhecidas pelo público, são invisíveis e indiscriminadas. 
Estes fatores favorecem o grupo terrorista no seu objetivo de provocar 
o pânico e o terror.

Conventional Weapons Identification». In Terrorist Recognition Handbook: A Practitioner’s 
Manual for Predicting and Identifying Terrorist Activities – 2nd edition. CRC Press Taylor & 
Francis Group. 2008. Pág. 158.

45 TE-SAT – EU Terrorism Situation and Trend Report 2015. Pág. 12. EUROPOL. Disponível em: 
 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism- 

situation-and-trend-report-2015 [Consultado em 11.04.2020].
46 TE-SAT 2019. Pág. 20. Disponível em: https://www.europol.europa.eu/activities-services/

main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat [Consultado em 11.04.2020].
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Porém, existem desvantagens que explicam por que motivo a sua utilização 
tem sido descurada para a perpetração de ataques terroristas. Destacamos três47:

1. Problema da reciprocidade – O risco de contaminação é duplo: o ter-
rorista também pode ser infetado pelo agente biológico, comprometen-
do a estratégia do grupo.

2. Dificuldades técnicas – A recolha dos agentes biológicos é dificultada 
pela sua dimensão micro e existem organismos que, após a colheita, 
podem perder as qualidades desejadas. O seu manuseamento e a sua 
transformação requerem também um conhecimento específico, técnico 
e especializado. Conhecer o comportamento dos organismos e saber 
manter “estabilidade” dos patogénicos são aspetos importantes, porque 
as suas propriedades podem ser alteradas perante fatores como as con-
dições ambientais (i.e., vento; nebulosidade). É ainda necessário ter 
atenção ao período de incubação, isto é, o tempo entre o momento da 
contaminação e o aparecimento dos sintomas.

3. Custo económico – A produção e desenvolvimento de ADM têm um 
relativo baixo custo, quando comparado a outras ADM (i.e., nuclear). 
Não obstante, é uma atividade que tem um custo económico elevado. 
Francisco Galamas explica: “o desenvolvimento e a disseminação de 
armas biológicas envolve quantidades avultadas de dinheiro” – o que 
pode levar à procura de apoio estatal. “Esta hipótese apresenta-se como 
uma dificuldade para os bioterroristas porque o estado, em princípio, fará 
tudo ao seu alcance para evitar a sua proliferação e possível retaliação”48.

3.5 O bioterrorismo na atualidade

3.5.1 A probabilidade de ocorrência de um ataque biológico

Face às vantagens estratégicas, o bioterrorismo deve ser entendido como 
uma matéria relevante para os governos nacionais. Mas, considerando as 
restrições no seu uso, questionamos: Na atualidade, é pertinente discutir 
sobre a possibilidade de ocorrência de um ataque bioterrorista? A comunida-
de académica tem questionado essa probabilidade por vários motivos. Des-
tacamos três:

–  Em primeiro lugar, argumenta-se que “o risco parece ser sobrevaloriza-
do”. Como vimos, ainda permanecem dúvidas na comunidade académi-

47 Adaptado de ELBE. 2013. Pág. 342; e BECKETT. 1982. Pp. 114-115.
48 Tradução livre, adaptado de: GALAMAS, Francisco – Profiling Bioterrorism: Present and 

Potential Threats. In Comparative Strategy. Vol. 30. N. 1 Pp. 79- 93. DOI: 10.1080/01495933. 
2011.545689.
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ca sobre o uso, a produção e a utilização de agentes biológicos por 
parte de grupos terroristas. A utilização de substâncias NRBQ é encarada 
como uma possibilidade “muito atrativa” para os terroristas, mas o risco 
da sua utilização permanece reduzido. O uso deste tipo de materiais, 
em particular os biológicos, “não são fáceis de adquirir, transportar, 
manusear ou utilizar e requerem conhecimentos científicos e tecnoló- 
gicos específicos”, refere a EUROPOL49. No nosso entender, uma possí-
vel contra resposta a este argumento passa por alertar que, apesar da 
improbabilidade, não é impossível: (1) Já foram perpetrados ataques 
terroristas com materiais NRBQ. A guerra na Síria50 e os ataques da 
década de 1990, no Japão, com sarin, são exemplos. (2) Os grupos 
terroristas apelam à utilização de substâncias NRBQ na Darknet, incen-
tivando o uso de patogénicos. (3) Grupos afetos ao “terrorismo anar-
quista e de extrema-esquerda” também já tentaram perpetrar ataques 
dessa natureza na UE.

–  Em segundo lugar, verifica-se uma “mudança nas técnicas utilizadas para 
a perpetração da violência terrorista”. Segundo a EUROPOL, os terroris-
tas “continuam a preferir armas sem grande sofisticação e que possam 
provocar efeitos letais imediatos”. Ainda assim, como alerta Francisco 
Galamas, são os grupos terroristas de natureza islamista que têm mani-
festado um maior interesse em utilizar agentes patogénicos. Logo, é um 
fator adicional de preocupação, pois “terão menos inibições para per-
petrar ataques em larga escala”51.

–  Em terceiro e último lugar, os especialistas argumentam que “a análise 
do risco sobre o uso de patogénicos tende a ser restrita”. Ao centrar-se 
no uso potencial de agentes pelos grupos terroristas, ignora nichos po-
pulacionais também importantes, como a comunidade científica. “We 
should be less concerned that terrorists will become biologists and far more 
concerned that biologists will become terrorists ”52. A título ilustrativo, 
evidenciamos os casos de dois indivíduos:

49 TE-SAT. 2016. Pág. 13. Disponível em: https://www.europol.europa.eu/activities-services/
main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016 [Consultado em 
11.04.2020].

50 UNITED NATIONS – Both ISIL and Syrian Government responsible for use of chemical weap-
ons, UN Security Council told. 2017. Disponível em: https://news.un.org/en/
story/2017/11/570192-both-isil-and-syrian-government-responsible-use-chemical-weapons-un-
-security [Consultado em 11.04.2020].

51 GALAMAS. 2011. Pág. 83.
52 Adaptado de McINNES e LEE. 2012b. Pág. 153-154. GRAHAM apud McINNES e LEE. 2012b. 

Pág. 154.
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(1)  Bruce Ivins – Microbiologista, suspeito principal do ataque de anthrax 
nos EUA (2001). Trabalhou para o governo e detinha elevada cre-
denciação securitária. Atualmente, ainda persistem dúvidas sobre o 
perpetrador53.

(2)  Yazid Sufaat – “Cientista que recebeu formação nos EUA na área das 
biociências, especializado em química”, que “esteve envolvido no 
projeto de anthrax da al-Qaeda”54 e recrutou indivíduos para o Daesh55.

A nosso ver, a abrangência na análise é desejável, de modo a incluir 
outras situações e atores, desde a radicalização de indivíduos que trabalham 
com substâncias NRBQ (um alerta já feito pela NATO)56; passando pelo seu 
recrutamento, suborno ou rapto por parte de grupos terroristas; até à utili-
zação de patogénicos por estados. Galamas alerta também para a importân-
cia de analisar a possibilidade de utilização de agentes biológicos por parte 
de grupos da extrema-direita. Todavia, o terceiro e último argumento é vago 
e impreciso, porque não especifica como é feita a análise e por quem. Além 
disso, não considera a existência dos vários regimes a nível internacional 
para a prevenção da proliferação de substâncias NRBQ – Nações Unidas; 
NATO; União Europeia – que apelam a uma abordagem multissectorial, 
holística e coordenada. 

3.5.2 A importância do bioterrorismo

Apesar das críticas enunciadas, a hipótese de um ataque biológico (ou 
NRBQ, na sua generalidade) não deve ser marginalizada da análise política 
e securitária. Apresentamos três motivos:

–  Em primeiro lugar, pelos possíveis impactos na saúde pública, na segu-
rança e na estabilidade económica e social, quer a nível nacional quer 
internacional. Os estados devem continuar a apostar no desenvolvimen-
to de medidas de prevenção, contenção e resposta, em alinhamento com 
as recomendações das Nações Unidas e União Europeia. No âmbito da 
prevenção, destaca-se também o papel da sociedade civil. Segundo o 

53 McINNES e LEE. 2012b. Pp. 134-135
54 Ambas referências em: GALAMAS, Francisco – «Avanços na Biotecnologia e Impacto na 

Biossegurança». In NÚNCIO, Sofia; PELERITO, Ana e CORDEIRO, Rita. 2012. Pág. 28.
55 CHEW, Amy – Osama bin Laden’s anthrax scientist freed by Malaysia. This Week in Asia. 

2019. Disponível em: https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3038662/osama-bin-
-ladens-anthrax-scientist-freed-malaysia [Consultado em 12.04.2020].

56 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION – The Risk of Skilled Scientist Radicalization 
and Emerging Biological Warfare threats. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
topics_168052.htm [Consultado em 12.04.2020].
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SIPRI Yearbook 2020 “Armaments, Disarmament and International Secu-
rity”, do Stockholm International Peace Research Institute, “one of the 
developing trends in the [biological arms control] field is the rise of civil 
society as a major contributor to shaping global dialogues around biolo-
gical threats and appropriate responses to them”57.

–  Em segundo lugar, porque o modus operandi dos grupos terroristas está 
em permanente mudança e atualização. Os progressos tecnológicos, 
como o desenvolvimento na área digital, biotecnologia ou da inteligên-
cia artificial, podem oferecer incentivos para o uso de armas biológicas. 
Tal como nota Galamas, “we should not be naive and believe that terror-
ist groups will wait to use these same technologies only after governmen-
tal institutions create effective countermeasures”58. As Nações Unidas 
(2020) também alertam:

“Emerging technologies are lowering the barriers to the acquisition 
of biological weapons – toxic substances or diseases used to harm 
or kill humans, livestock, and crops. There are concerns that ad-
vances in AI [artificial intelligence] and 3D printing could facili-
tate biological attacks, by automating the development and pro-
duction of the weapons and the systems that develop them”59.

–  Em terceiro e último lugar, porque a ameaça biológica já não é “apenas” 
uma possibilidade. Não há certezas sobre se o caso do anthrax nos 
Estado Unidos (2001) consistiu ou não um “ataque terrorista biológico” 
mas, ainda assim, confirma a importância da ameaça e o “sucesso” do 
uso de patogénicos. Além dos registos históricos referidos anteriormen-
te, as autoridades governamentais europeias têm também detetado várias 
atividades relativas ao uso de NRBQ. Com base nos relatórios da EU-
ROPOL sobre o terrorismo na União Europeia (TE-SAT), elaborámos uma 
síntese dessas atividades na tabela 2, com destaque para as informações 
sobre os agentes biológicos. Esas atividades corroboram o parecer da 
Comissão Europeia de 2018:

“Terrorist organisations have not used CBRN agents in Europe, 
but there are credible indications suggesting that they might have 

57 SIPRI (2020). SIPRI Yearbook 2020 - Armaments, Disarmament and International Security. 
Stockholm International Peace Research Institute. Disponível em: https://www.sipri.org/sites/
default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf [Consultado a 3.11.2020].

58 GALAMAS. 2011. Pág. 89.
59 NAÇÕES UNIDAS – A New Era of Conflict and Violence – New Technologies. UN 75. 2020. 

Disponível em: https://www.un.org/en/un75/new-era-conflict-and-violence [Consultado em 
12.06.2020].
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the intention of acquiring CBRN materials or weapons and are 
developing the knowledge and capacity to use them”60.

Tabela 2: Atividades relativas ao uso de substâncias NRBQ na UE (2012-2020)61.

TE‑SAT Atividades

2012
2011. Encontrados vestígios de material biológico na casa de dois membros 
da ETA.

2015

2014:
• Não há registo de ataques com substâncias NRBQ.
• Divulgação de propaganda terrorista (sobretudo, por grupos extremistas 

religiosos).
• Grupos anarquistas e de extrema-esquerda não manifestam interesse em 

NRBQ. Porém, em finais de 2013, um grupo anarquista tentou perpetrar 
um ataque biológico na Grécia através da contaminação de produtos 
alimentares.

• Existência de fóruns online, abertos e privados; e redes sociais para a 
discussão sobre materiais NRBQ. Evidência de ameaças sobre o seu uso. 
A informação técnica partilhada nem sempre é correta, mas poderá ins-
pirar os “lobos solitários”.

• Venda de toxinas biológicas na Darknet: regista-se a compra de abrina 
por dois indivíduos em dois estados da UE (não identificados).

2016

2015:
• Contaminação deliberada de fontes de abastecimento de água indicada 

como um possível ataque NRBQ.
• Roubo de material de proteção contra substâncias biológicas de um hospi-

tal em Paris (poucos dias após o ataque terrorista de 13 Novembro de 2015).
• Nos países do antigo bloco soviético, algumas substâncias NRBQ continuam 

a ser vendidas no mercado negro (desde o início de 1990).
• Procura por toxinas biológicas na Darknet (abrina e ricina).

2017

2016.
• Daesh: Possível recrutamento de cientistas da área NRBQ, know-how e 

controlo de centros de investigação dedicados a estas substâncias (labo-
ratórios militares; edifícios industriais abandonados… etc.).

60 COMISSÃO EUROPEIA – Fifteenth Progress Report towards an effective and genuine Secu-
rity Union Disponível em: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we- 
do/policies/european-agenda-security/20180613_com-2018-470-communication_en.pdf [Con-
sultado a 22.08.2020].

61 Elaboração própria com base dos relatórios da EUROPOL referidos na tabela 2. Entre os 
disponíveis, desde 2007, são os únicos com informações sobre atividades relativas ao uso 
de agentes biológicos. Disponíveis em: https://www.europol.europa.eu/activities-services/
main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-2 [Consultado em 
10.04.2020].
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2018

2017:
• Não há registo do uso de substâncias NRBQ; planeamento de ataques 

terroristas; ou recrutamento de pessoal especializado.
• Jihadistas continuam a expressar interesse em usá-las, sobretudo químicas.
• Aumento da propaganda dirigida aos “lobos solitários”.
• Grécia: Publicação de ameaças sobre a contaminação de produtos alimen-

tares por parte de grupos anarquistas. Um dos grupos declarou ter intro-
duzido ácido hidroclorídrico em produtos como o leite, molhos e salsichas. 
Estas ameaças também ocorreram em anos anteriores e são geralmente 
direcionadas contra empresas multinacionais.

2019

2018:
• Três tentativas de ataques biológicos na UE (França, Alemanha e Itália).
• Existência de fóruns de discussão sobre substâncias NRBQ, incluindo 

patogénicos.
• Crescimento da propaganda em apelo a ataques com substâncias  

NRBQ.
• Lançamento da campanha “Bio-Terror” pelo grupo al-Abd-al-Faquir Media, 

afiliado do Daesh, com vista a incentivar o uso de patogénicos num ata-
que terrorista.

2020

2019:
• Não há registo de incidentes relacionados com substâncias NRBQ.
• O uso de substâncias NRBQ em ataques terroristas continua a ser incen-

tivado nas redes sociais e em fóruns privados
• O manuseamento e tratamento dos agentes biológicos continuam a ser os 

maiores desafios para os terroristas. Os progressos tecnológicos e a maior 
acessibilidade à informação (online) têm contribuído para facilitar esse 
conhecimento.

• Um grupo pró-Daesh (não especificado) lançou uma campanha online 
para promover o uso de armas biológicas. Entre os conteúdos partilhados, 
encontram-se informações sobre a sua produção e sugestões de locais 
para o seu uso.

A pandemia Covid-19 reacendeu os medos relativos à utilização de agen-
tes biológicos. Por exemplo, em Maio de 2020, o Committee on Counter-
-Terrorism do Conselho da Europa alertou para o risco de ataques bioterro-
ristas62. Embora ainda persistam dúvidas quanto à origem do novo coronavírus, 
a OMS já descartou a possibilidade de engenho humano. Por isso, tendo em 
conta as atividades descritas nos relatórios da EUROPOL, bem como as con-
sequências da atual pandemia, nomeadamente, a nível psicológico (uma di-
mensão que os terroristas exploram), a ocorrência de um ataque terrorista 

62 COUNCIL OF EUROPE – Covid-19 pandemic: the Secretariat of the Committee on Counter-
Terrorism warns against the risk of bioterrorism. 2020. Available at: https://www.coe.int/en/
web/human-rights-rule-of-law/-/bioterrorism-a-continuous-threat.
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com recurso a substâncias NRBQ, especialmente biológicas, deve ser uma 
hipótese considerada na análise securitária dos estados63.

4. A prevenção e o combate a ameaças biológicas
Como prevenir e combater as ameaças biológicas? Esta é a última questão 

do presente artigo. De seguida, de forma introdutória, enquadramos a res-
posta em dois âmbitos, regional (União Europeia) e nacional (Portugal).

4.1. A abordagem da União Europeia

A entrada em vigor do Tratado de Maastricht (ou Tratado da União Euro-
peia, TUE), em 1993, implementou alterações significativas na estrutura de 
funcionamento da UE, tais como a introdução do “sistema de três pilares” 
(que vigorou até 2009): (1) Comunidades Europeias; (2) Política Externa de 
Segurança Comum (PESC); e (3) Justiça e Assuntos Internos (JAI)64.

Com a adoção do Tratado de Lisboa, em 2007, que entrou em vigor em 
2009, a estrutura tripartida é eliminada e, entre outras mudanças, definiu- 
-se uma nova repartição das atribuições da UE. Com base no princípio de 
atribuição, segundo o qual a “União atua unicamente dentro dos limites  
das competências que os Estados-Membros lhe tenham atribuído” (artigo 2º, 
nº 2, TUE)65, foram estabelecidos três tipos de competências: (i) competências 
exclusivas da UE (artigo 3º, TFUE); (ii) competências partilhadas com os 

63 Informação baseada num texto de opinião da autora: LOPES, Joana Araújo – Why the new 
coronavirus is an asset for terrorists. Blog Changing World. CEI-IUL. ISCTE. 2020. Disponível 
em: https://blog.cei.iscte-iul.pt/new-coronavirus-asset-terrorists/. Recordar também a nota 2 
do presente artigo.

64 Até à década de 1990, o processo de construção europeia tomava a designação de “Comu-
nidades Europeias” pela conjugação de três entidades: a Comunidade Europeia do Carvão e 
do Aço (CECA) (criada com o Tratado de Paris em 1951), a Comunidade Económica Europeia 
(CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atómica (CEEA/EURATOM) (ambas fundadas 
com o Tratado de Roma de 1957). Com a introdução do Tratado de Maastricht (entrada em 
vigor em 1993) estas comunidades foram incluídas na então formada “União Europeia”. A 
CECA expira em 2002 (o artigo 97º do Tratado de Paris previa uma “cláusula de cessação”, 
estando limitada a um período de 50 anos) e as restantes comunidades (CEE e CEEA) vigo-
raram até à entrada em vigor do Tratado de Lisboa (2009). UNIÃO EUROPEIA – Fichas 
Técnicas – O funcionamento da União Europeia. 2014. Disponível em: https://www.europarl.
europa.eu/portugal/pt/informacao_ue/fichas.HTML [Consultado em 10.04.2020].

65 TUE (1993). Tratado da União Europeia – Versão Consolidada 2016. EUR-LEX. Disponível 
em: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed 
71a1.0019.01/DOC_2&format=PDF [Consultado em 22.08.2020].
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estados-membros (artigo 4º, TFUE) e (iii) competências de apoio (artigo 6º, 
TFUE)66.

A “saúde” é uma matéria incluída nas “competências de apoio”, pelo que 
a União Europeia só tem competência para “apoiar, coordenar ou complementar 
a ação dos Estados-Membros” (artigo 6º, TFUE). De acordo com o artigo 168º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), relativo à 
“saúde pública”, “a ação da União será complementar das políticas nacionais” 
(alínea 1) e, como tal, compromete-se a respeitar “as responsabilidades dos 
Estados-Membros no que se refere à definição das respetivas políticas de 
saúde, bem como à organização e prestação de serviços de saúde e de cui-
dados médicos” (alínea 7). Este papel complementar também é exercido 
através de “duas agências especializadas em questões de saúde”, como o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e a Agência Europeia 
de Medicamentos (AEM)67.

Isto significa que, tendo a UE apenas um papel complementar, a saúde é 
uma competência reservada aos Estados-Membros.68 Deste modo, as políticas 
e as ações da União centram-se principalmente em prevenir e responder a 
determinadas doenças ou “coordenar a resposta a eventuais ameaças graves 
para a saúde”. 

“A prevenção abrange vários domínios, como a vacinação, a luta contra a 
resistência antimicrobiana, a luta contra o cancro e a rotulagem responsável 
dos produtos alimentares”69. No âmbito desta prevenção também estão incluí-
das políticas contra ameaças de natureza biológica. Por exemplo, a decisão 
nº 1082/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, 
“relativa às ameaças sanitárias transfronteiriças graves”, de origem “biológica”, 
“química” e “ambiental” (artigo 2º), estabelece determinadas regras com vista 
à sua “vigilância epidemiológica, monitorização, alerta rápido e combate” 
(artigo 1º). Este enquadramento europeu é também suportado com outras 
regulações, por exemplo, no âmbito das Nações Unidas (i.e., Convenção de 
Armas Biológicas e Toxinas) ou do Conselho da Europa.

66 EUR-LEX (a). Tratado de Lisboa – Síntese legislativa. Disponível em:https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0033 [Consultado em 22.08.2020].

67 UNIÃO EUROPEIA – Apoiar a saúde pública. Disponível em: https://europa.eu/european- 
union/topics/health_pt [Consultado em 22.08.2020].

68 COMISSÃO EUROPEIA – Estratégia de saúde. Disponível em: 
 https://ec.europa.eu/health/policies/overview_pt [Consultado em 22.08.2020].
69 Ver nota 66.
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4.2. A abordagem de Portugal

A abordagem portuguesa na prevenção e resposta a ameaças biológicas 
assenta no Direito Internacional, nomeadamente, na legislação europeia (UE) 
e orientações globais (ONU). A abordagem é multifacetada, envolvendo di-
versas entidades nacionais e externas. A nível nacional, a resposta está sob 
a tutela de diferentes ministérios, seja o Ministério da Saúde (i.e., INEM, 
INSA)70, o Ministério da Administração Interna, através das Forças de Segu-
rança (i.e., ANPC, PJ, PSP, GNR)71 ou o Ministério da Defesa, pelas Forças 
Armadas (Exército, Marinha e Força Aérea). A nível multilateral, Portugal 
colabora com congéneres europeus e organismos especialistas na matéria – 
como a Associação Europeia de Biosssegurança (EBSA) – bem como partici-
pa em projetos e redes europeias, coordenadas por entidades como o Euro-
pean Center for Diseases Control (ECDC)72. 

A resposta nacional está consagrada em diversos documentos normativos 
(que transpõem as regras europeias), dos quais se destaca a Circular nº12/
DT da Direcção-Geral da Saúde, que aprova o Plano de Contingência Portu-
guês para a Saúde – Bioterrorrismo (2002). O Plano, que tem como finalida-
de central “minimizar as consequências de eventuais incidentes biológicos 
deliberados”, é composto por várias fases, definidas “em função das existên-
cia de ameaças ou ações de terrorismo biológico”. Estão previstas quatro 
fases de resposta73:

–  Fase 0. Consciência do risco. Período sem “ameaça potencial”.
–  Fase 1. Alerta em função de ameaça potencial ou plausível de bioterro-

rismo.
–  Fase 2. Alerta em função de aparecimento de situações confirmadas de 

bioterrorismo noutros países.
–  Fase 3. Estado de alerta nacional por ocorrência, em Portugal, de situa-

ções suspeitas/confirmada(s) de bioterrorismo.
–  Fase 4. Período pós-crise. Retorno à fase 0.

De acordo com o último Índice de Segurança Global Sanitária (2019) – que 
analisa a capacidade de resposta dos estados face a uma situação de catás-
trofe biológica em seis categorias – Portugal ocupa a 20ª posição do ranking 
de 195 países, estando incluído no grupo de países “mais preparados” para 

70 Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricar-
do Jorge (INSA).

71 Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC); Polícia Judiciária (PJ); Polícia de Segurança 
Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

72 NÚNCIO. 2012. Recordar bibliografia na nota 12.
73 Recordar bibliografia na nota 43.
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responder a crises sanitárias. Na categoria “vulnerabilidade a ameaças bioló-
gicas”, Portugal situa-se no 22º lugar.74 Não é propósito deste artigo justificar 
estes resultados, mas referir que, face à discussão nos pontos anteriores, 
Portugal não é imune a um ataque terrorista de qualquer natureza, incluindo 
biológico. Considerando a abordagem multifacetada de prevenção e resposta, 
o país tem implementado uma rede coordenada de entidades que interagem 
para garantir a proteção de todos, promover o uso seguro de substâncias 
NRBQ, prevenir e responder a ações de bioterrorismo.

5. Conclusão
O artigo discute a segurança sanitária e o bioterrorismo; e aborda os casos 

da UE e de Portugal em matéria de prevenção de ameaças biológicas. Res-
pondemos a quatro questões, às quais apresentamos abaixo uma resposta 
sumária.

(1) Por que razão a saúde é um assunto de segurança nacional? A saúde 
entrou no rol dos assuntos securitários devido às transformações da 
década de 1990. Os riscos associados à globalização, como o possível 
contágio em massa de determinadas doença, e a emergência de novos 
tópicos securitários motivaram a mudança do paradigma político para 
o securitário. Conceitos como a “segurança da saúde” e a “segurança 
sanitária global” entraram no léxico académico e governativo. O bio-
terrorismo, ou o uso deliberado de agentes biológicos para o terrorismo, 
figura como uma das principais ameaças nesta matéria.

(2) O uso de agentes biológicos é um instrumento viável para os terroristas? 
Averiguar a viabilidade do uso destes instrumentos ainda está por 
determinar. Na ótica do terrorista, identificam-se diversas vantagens no 
uso de agentes biológicos, desde a fácil obtenção à capacidade de 
difusão ou impacto catastrófico. No entanto, as dificuldades técnicas 
fazem do bioterrorismo uma hipótese ainda descurada, apesar do au-
mento de propaganda em apelo ao seu uso.

(3) Na atualidade, é pertinente discutir sobre a probabilidade de ocorrência 
de um ataque bioterrorista? Face aos riscos identificados, o bioterroris-
mo afirma-se como uma matéria relevante para os governos, pelo 
impacto severo que poderá causar ao nível da saúde pública e na 

74 NTI e JONH HOPKINS UNIVERSITY – Global Security Index 2019. 2019. Disponível em: 
https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2020/04/2019-Global-Health-Security-Index.
pdf [Consultado em 8.04.2020].
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estabilidade nacional e internacional, seja no âmbito político, econó-
mico ou social. Os registos históricos e os relatórios da EUROPOL 
demonstram a possibilidade do uso de patogénicos por parte de grupos 
terroristas, todavia o risco tem sido questionado pelos especialistas. 
Apesar das críticas, a possibilidade de ocorrência de um ataque bioló-
gico (ou NRBQ, no geral) não pode ser desconsiderada da análise 
securitária.

(4) Como prevenir e combater as ameaças biológicas? No âmbito da União 
Europeia, a “saúde” – que envolve uma panóplia de atividades, incluin-
do o combate a ameaças NRBQ – é uma competência fundamental-
mente reservada aos estados, estando-lhe reservada um papel impor-
tante em termos de apoio e coordenação. A resposta nacional assenta 
numa abordagem holística e multissectorial, baseando-se nas regras do 
Direito Internacional. Portugal não é imune a um ataque de natureza 
NRBQ, todavia dispõe de uma rede coordenada de entidades que in-
teragem para garantir a segurança sanitária, prevenir e responder em 
caso de bioterrorismo.
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Turquia – Potência Regional?

Capitão-de-mar-e-guerra José Diogo Pessoa Arroteia*

Introdução
A conflitualidade no Médio Oriente é um assunto praticamente diário, que 

divide opiniões e, por vezes, extrema posições. Por conseguinte, o presente 
artigo é apenas mais uma apreciação pessoal sobre um país que, pela sua 
posição de charneira entre dois continentes, apresenta diversas particularidades.

Assim, a questão que se coloca é se, face ao comportamento da Turquia1 
nas últimas duas décadas, têm as suas ações sido coerentes com a intenção 
de se afirmar como uma potência regional?

Breve enquadramento histórico
A Turquia tem origem no antigo império otomano (muçulmano sunita), 

que perdurou do século XIV até 1922, tendo atingindo o seu auge no século 
XVII (figura 1) (Shaw, 1977).

Após a 1ª Grande Guerra, na qual os otomanos foram aliados dos alemães, 
o império otomano foi partilhado, na sequência do Tratado de Sèvres (1920), 
entre a Grécia, Itália, Reino Unido e França (Danforth, 2015). Contra esta de-
cisão, surge a guerra da independência turca (1919-1922), que leva à abolição 
oficial do império, em 1922, com o exílio do último Sultão, Mehmed VI. 

* Foi imediato da Fragata Corte-Real (2005-2007), comandou a Fragata Vasco da Gama (2008-
2011) e a Força Naval Portuguesa (2017-2018). Desde 4 de setembro de 2020, é o Diretor do 
Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN).

1 O Anexo A detalha alguns dados referentes à Turquia.
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Fonte: Ardoğa (2020)

Figura 1 – Império Otomano, em 1683.

Nesta sequência, a República da Turquia, com as suas atuais fronteiras, 
foi internacionalmente reconhecida através do Tratado de Lausana (1923), 
tendo como primeiro presidente o Marechal de Campo Mustafa Atatürk (Ger-
warth, 2014), líder do Movimento Nacional Turco que tinha conduzido a 
guerra da independência turca.

Atatürk implementou vastas e progressivas reformas políticas, económicas 
e sociais, totalmente viradas para o mundo ocidental, nomeadamente (Mango, 
2011):

–  Implementação do secularismo, isto é, a separação entre as instituições 
governamentais e as religiosas;

–  Profunda alteração do sistema educativo, incluindo a substituição do 
alfabeto árabe (grafia siríaca) pelo turco (grafia latina) e a abolição das 
escolas islâmicas;

–  Igualdade entre géneros; e
–  Alterações a nível do vestuário da população, inclusive com a proibição 

do véu.
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O legado de Atatürk manteve-se por décadas, apesar de uma quase per-
manente instabilidade política, incluindo ditaduras cruéis e sanguinárias. No 
entanto, o exército turco foi sempre o grande guardião dos alicerces desse 
legado – o nacionalismo turco e o secularismo – ao ponto de, em 1960 e 
1980, ter levado a cabo golpes de estado, quando o islamismo tradicionalista 
começava a ganhar maior relevância (Stone, 2012).

Chegando aos tempos modernos, emerge Recep Erdoğan, fundador do 
Partido da Justiça e Desenvolvimento, conhecido como AKP2, o qual assume, 
em 2002, o cargo de primeiro-ministro, com uma ideologia islamita conser-
vadora e económico-liberal (Görener, A. & Ucal, M., 2011). 

Aplicando profundas reformas, a Turquia sai de um longo período de 
estagnação, relançando, assim, a pretensão de se juntar à União Europeia 
(UE)3, dando início às negociações formais, em 2005 (Affairs, 2007).

A política externa a oriente
Em termos de política externa, o AKP assume uma posição de neo-oto-

manismo, que promove a influência regional turca, no espaço do então im-
pério otomano, numa perspetiva claramente expansionista (Taspinar, 2008).

No entanto, diversas ações tomadas pelo governo turco têm demonstrado 
alguma incongruência, face à sua intenção de se afirmar como uma potência 
regional. Então vejamos.

Em 2010, forças especiais israelitas assaltaram um navio integrado numa 
flotilha internacional que tentava romper o bloqueio imposto por Israel à 
Faixa de Gaza, tendo morrido nove ativistas turcos. Apesar de serem eternos 
aliados4, este incidente e a posição clara antissemita de Erdoğan, causaram 
uma crise diplomática entre os dois países, que ainda perdura (Lorena, 2010). 
Caricatamente, um dos concorrentes à aquisição das viaturas táticas ligeiras 
blindadas, que equipam o Exército português, foi uma empresa turca em 
representação de um fabricante israelita. Torna-se, assim, bastante claro que, 
quando toca à indústria de armamento, a Turquia, como a maioria dos outros 
países, não se preocupa com relações nem alianças.

Mas temos outro bom exemplo desta posição. Em 2015, a Turquia abate 
um caça russo junto à fronteira com a Síria, incrementando a eterna tensão 
entre os dois países (Marcus, 2015). No entanto, em 2017, a Turquia anuncia 

2 Adalet ve Kalkınma Partisi.
3 A Turquia apresentou, formalmente, a sua candidatura de adesão à UE, em 1987.
4 A Turquia foi o primeiro país a reconhecer o estado de Israel, em 1949.
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a aquisição, à Rússia, da última geração de mísseis antiaéreos russos S-400, 
deixando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) “à beira de 
um ataque de nervos” (AFP, 2019). É importante salientar que a Turquia e a 
Rússia foram, temporariamente, “aliados” no combate contra o expansionismo 
do Islamic State (IS) na Síria.

Aliás, é interessante analisar as diversas posições que a Turquia tem to-
mado nesta região do Médio Oriente.

Primeiramente, é preciso reforçar que a Turquia, apesar de ser um estado 
laico, é de maioria sunita, tal como:

–  a Irmandade Muçulmana5, que apoia o AKP, tal como o Hamas (Pales-
tina) contra Israel;

–  a Al-Qaeda;
–  o IS, grupo dissidente e opositor da Al-Qaeda, muito mais radical;
–  a Arábia Saudita; e 
–  os Curdos. 

Em segundo lugar, é de referir que Bashar Al-Assad, presidente da Síria, 
é xiita, num país maioritariamente sunita, fortemente apoiado por países ou 
movimentos xiitas, como o Irão e o Hezbollah (Líbano).

Sendo óbvia a confrontação entre sunitas e xiitas (e.g., Erdoğan contra 
Assad, sírios contra curdos), poderá ser confuso o facto de existirem tantas 
disputas entre sunitas. Todas têm uma razão de ser.

Devemos recordar que a disputa dos turcos com os curdos é secular, pois 
estes sempre tiveram a intenção clara de constituir o estado do Curdistão, 
que abrange parte do território da Turquia, Síria, Iraque e Irão (figura 2). 
Neste âmbito, o grande opositor da Turquia é o Partido dos Trabalhadores 
do Curdistão (PKK)6, considerado como grupo terrorista, pela Turquia, pelos 
Estados Unidos da América (EUA) e pela UE, entre outros (Birand, 2008).

É, ainda, fundamental sublinhar que os curdos, com apoio dos EUA, do 
Reino da Arábia Saudita (RAS) e de Israel, foram os mais fortes opositores do 
IS, por estes terem invadido parte do seu alegado território, acabando por 
serem “aliados à força” de Assad, de quem são fortes antagonistas. No entan-
to, aproveitando a derrota do IS e a retirada dos EUA da Síria, a Turquia 
avançou sobre a Síria para combater Assad. Muito recentemente, a Turquia 
abateu caças sírios (LUSA, 2020).

5 Movimento fundado em 1928, no Egito, que luta para implementar a sharia (lei islâmica) em 
qualquer nação, combatendo os infiéis (kafir), de forma a estabelecer um estado islâmico 
unificado (califado), sendo a precursora do fundamentalismo islâmico contemporâneo, dando 
origem a dezenas de grupos extremistas, como o Hamas e a Al-Qaeda (DW, 2020).

6 Parti Karkerani Kurdistan.
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Fonte: Dreamstime (2020)

Figura 2 – “Estado” do Curdistão.
Nota: No Iraque e Irão existem, inclusive, províncias administrativas com o respetivo nome.

Há até analistas que consideram que Erdoğan poderá, de certa forma, 
apoiar a Al-Nusra (Front, 2020), a Al-Qaeda na Síria, não só por combaterem 
Assad, mas também por serem fortes opositores do IS, responsável por diver-
sos atentados terroristas em território turco e por terem invadido parte do 
“seu” pretendido Curdistão (Cagaptay, 2017). É relevante não esquecer que 
o IS foi apoiado pelos EUA e RAS, por combaterem Assad e seus apoiantes 
– Rússia e Irão (Chossudovsky, 2020)7.

De facto, torna-se importante deixar uma nota quanto ao interesse da 
Rússia e do Irão em apoiarem Assad. Enquanto o apoio do Irão é maiorita-

7 Modus operandi habitual dos EUA. Exemplo: no Afeganistão, financiou os Mujaehdin contra 
os russos, nos anos de 1980, para depois os combater, já como Talibãs, depois das “torres 
gémeas”, e, mais recentemente, celebraram com estes um acordo (Público, 2020).
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riamente por razões ideológicas e religiosas (xiita), a Rússia necessita da Síria 
para ter uma “porta aberta” para o Mediterrâneo, para além do Mar Negro, 
consubstanciada pela Base Naval Russa de Tartus, e, adicionalmente, para 
refrear os interesses ocidentais e da RAS na região, seu perpétuo rival no 
mercado petrolífero.

A figura 3 expõe os relacionamentos (mais tensos e mais cooperativos) da 
Turquia no Médio Oriente.

Figura 3 – Relacionamentos da Turquia no Médio Oriente.

A política externa a ocidente
Olhando agora para o ocidente, na sequência do boom migratório para a 

Europa, em 2015, a Turquia condicionou a UE a disponibilizar seis mil milhões 
de euros para conter os fluxos migratórios, sob a ameaça de deixar “as por-
tas abertas” para os migrantes rumarem ao poente (Council, 2016). 

Por outro lado, nos finais de 2019, após a UE ter condenado, e apelidado 
de invasão, a incursão turca em território sírio, a Turquia ameaçou, mais uma 
vez, abrir as fronteiras aos migrantes, o que veio a materializar-se, já em 2020 
(Bento, 2020).

É, assim, no mínimo duvidoso que, na realidade, a Turquia tenha a inten-
ção de se juntar à UE, ou apenas a usa para financiar outros fins.
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Ainda na sequência deste flagelo, a Turquia, em 2016, convenceu a OTAN 
a destacar, para o mar Egeu, uma das suas forças navais permanentes – a 
Standing NATO Maritime Group Two (SNMG2) – para controlo e vigilância 
das linhas de tráfego e migração ilegal (MARCOM, 2020). Esta força continua, 
ainda hoje, “hipotecada” nesta tarefa, razão pela qual apenas três/quatro 
países têm contribuído para este esforço, à exceção, por razões óbvias, da 
Turquia e da Grécia.

A política interna
Depois de enfatizar os “movimentos” externos da Turquia, não é de descurar 

alguns acontecimentos internos que têm importunado a Turquia, com óbvio 
impacto na política externa.

Na senda de reforçar os seus poderes e implementar a sua ideologia isla-
mista conservadora, Erdoğan, em 2010, promove um referendo constitucional, 
retirando o poder político e imunidade judicial aos militares, defensores do 
secularismo (Monjardino, 2010).

Em 2014, Erdoğan é eleito presidente da República e, em 2017, realiza um 
segundo referendo constitucional, no qual o sistema político do país passa 
de parlamentarista para presidencialista (BBC, 2017). Esta subtil cartada foi já 
a pensar na sua reeleição, em 2018, com a qual ficou com a possibilidade de 
se manter no cargo, até 2029.

Logicamente que este referendo é uma das consequências da tentativa de 
golpe de estado, em 2016, liderada por uma fação de militares turcos, dando 
origem à decretação do estado de emergência por um período de dois anos. 
Outra das consequências, foi a “mão pesada” do seu autocratismo, prenden-
do milhares de militares, juízes, funcionários públicos e jornalistas.

Em 2019, o AKP perdeu importantes cidades nas eleições autárquicas, 
incluindo Istambul, sendo um forte sinal de que a Turquia quer uma mudan-
ça (Fernandes, 2019).

Considerações finais
Indubitavelmente que Erdoğan e o AKP têm uma agenda bem definida, 

desde o momento que chegaram ao poder, em 2002.
Se, no início, existiu uma clara melhoria da qualidade de vida dos turcos, 

desenvolvimento do país e abertura ao ocidente, com o objetivo de vir a ser 
membro da UE, rapidamente se percebeu que as ideias-chave iam muito para 
além desse objetivo.
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Com base na sua ideologia de neo-otomanismo e islamista conservadora, 
apoiada pela Irmandade Muçulmana, Erdoğan começou a tentar colocar em 
prática a sua visão expansionista. 

Em primeiro lugar, incrementou a repressão aos curdos não só para os 
banir da Turquia, mas com o intuito de anexar parte do Curdistão sírio. Em 
segundo, aproveitando este facto, os turcos combatem com veemência o 
regime de Assad na Síria, onde, claramente, se joga uma guerra proxy8, e, por 
conseguinte, opõem-se à Rússia e ao Irão.

A ocidente, o comportamento desequilibrado da Turquia, aproveitando-se 
dos refugiados sírios para exigir avultadas verbas à UE e, sempre que neces-
sário, condicioná-la quando existem divergências entre as partes, levanta a 
dúvida se Erdoğan, na realidade, pretende juntar-se a esta organização, ou 
apenas quer o seu dinheiro para outros fins.

Aliás, questões eternamente não resolvidas, como a invasão parcial do 
Chipre9 e a repressão sobre os curdos, nunca irão permitir que a UE aceite 
a Turquia como seu membro. Adicionalmente, diversas atitudes internas, 
apenas vêm reforçar esta ideia, nomeadamente, a reação ao falhado golpe de 
estado, em 2016, a tentativa de revogar a proibição do véu, o emergir das 
escolas islâmicas e o eventual ressurgir da pena de morte.

Concluindo, a atitude errática da Turquia, num permanente jogo duplo e 
ambíguo, defendendo, conjuntural e casuisticamente, os seus interesses, não 
só corrói qualquer coerência doutrinária e estratégica que Erdoğan queira 
demonstrar seguir, impedindo, claramente, que a Turquia possa ser uma real 
potência regional, e, por conseguinte, que Erdoğan possa vir a tornar-se no 
novo “Sultão”.
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Anexo A – Dados sobre a Turquia 

Quadro 1 – Dados sobre a Turquia

Dimensão Dados
Posição  
mundial

Área 769.632 km2 38
População 82.017.514 (julho 2020 est.) 18

Grupos étnicos
Turcos 70-75%, Curdos 19%, Outros 7-12% (2016 
est.)

---

Línguas Turco (oficial), Curdo ---

Religiões
Muçulmana 99,8% (maioritariamente sunita), 
outros 0.2% (maioritariamente cristão e judeus)

---

Literacia (15 anos de idade e 
acima que sabem ler e escrever)

96,2% (2017) ---

Produto Interno Bruto (PIB) 
– poder de compra

2,186 triliões de dólares EUA (2017 est.) 13

PIB – taxa de crescimento 7,4% (2017 est.) 16
PIB per capita (PPP) 27.000 de dólares EUA (2017 est.) 77
Eletricidade – produção 261,9 mil milhões de kWh (2016 est.) 16
Petróleo bruto – produção 55.000 barris/dia (2018 est.) 51
Gás natural – produção 368,1 milhões de cu m (2017 est.) 75

Despesas militares
1,89% do PIB (2019 est.) 19 biliões de dólares 
americanos

18

Pessoal ativo
Total: 512.000; Militares: 355.800; Guarda-repu-
blicana: 152.100; Guarda costeira: 4.700 (existem 
ainda 380.000 reservistas)

15

Sistema de forças

Exército: 2.622 tanques, 8.777 veículos blindados 
de combate, 1.278 armas autopropulsionadas, 
1.260 peças de artilharia rebocadas e 438 sistemas 
de foguetes de lançamento múltiplo.
Força Aérea: 206 aviões de combate, 80 aerona-
ves de transporte, 276 aeronaves de treino e 497 
helicópteros.
Marinha:16 fragatas, 10 corvetas, 35 patrulhas, 11 
navios de guerra de minas e 12 submarinos.

---

Refugiados
Refugiados (país de origem): 3.589.289 (Síria), 
170.000 (Afeganistão), 142.000 (Iraque), 39.000 
(Irão), 5.700 (Somália) (2020)

---

Pessoas deslocadas 
internamente

1.097 milhões (deslocados, entre 1984 e 2005, 
devido aos combates entre o PKK curdo e os 
militares turcos; a maioria dos deslocados são 
curdos das províncias do leste e do sudeste; não 
há informação disponível sobre pessoas desloca-
das por projetos de desenvolvimento) (2018)

---

Adesão à OTAN 1952 ---

Fonte: Adaptado a partir de CIA (2020), ForcesNet (2020) e Sputenik (2016).
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Testemunho de Catorze Anos de Forças Nacionais 
Destacadas no Kosovo

Forças Lusas nos Caminhos da Paz (1999‑2001 e 2005‑2017)

Testemunho de Catorze Anos de Forças Nacio-
nais Destacadas no Kosovo: Forças Lusas nos Ca-
minhos da Paz (1999-2001 e 2005-2017) é uma 
publicação, de mais de 460 páginas, editada em 
julho de 2018, pelo Exército Português e pela 
Fronteira do Caos – Editores.

Esta obra, coordenada por cinco oficiais do 
Exército (Brigadeiro-general Xavier de Sousa1, 
Coronel Tirocinado de Infantaria João Magalhães, 
Tenente-coronel de Cavalaria Jorge Ferreira, Te-
nente-coronel de Infantaria António Cardoso e 
Tenente-coronel de Cavalaria Miguel Pimenta), na 
opinião do mais graduado, “é feita por Militares, 
mas para ser lida e estudada por todos quantos 
querem saber mais sobre a participação lusa em prol da paz, da segurança 
e da estabilidade, num país que sofreu e ainda está a percorrer o seu cami-
nho, à procura de consolidar o seu espaço no Mundo.”

Na sequência do enquadramento histórico, geográfico e geopolítico da 
região do Kosovo, bem como do ambiente conflituoso e dos desenvolvimen-

1 Sócio efetivo da Revista Militar.
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tos do respetivo Processo de Paz, os textos com relatos e reflexões de 40 
autores, entre os quais o General Frederico Rovisco Duarte (Chefe do Estado-
-Maior do Exército, 2016-2019), o General António Martins Barrento2 (Chefe 
do Estado-Maior do Exército, 1998-2001) e o Tenente-general Alexandre de 
Sousa Pinto3 (Ex-Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e que, 
em 1999-2001, foi Chefe do Gabinete do CEME), elementos nacionais desta-
cados em cargos de elevada importância na estrutura operacional internacio-
nal do Kosovo, não integrados nas FND, comandantes das FND no teatro de 
operações do Kosovo e outros oficiais com responsabilidades nas estruturas 
orgânicas das mesmas contribuem para um “desfilar” de registos muito im-
portantes, muitos desconhecidos da generalidade dos potenciais autores.

A Revista Militar felicita os coordenadores e os autores dos textos que 
integram esta edição, bem como as entidades que a apoiaram e a Editora, e 
agradece a oferta da obra que passou a contar no seu acervo bibliográfico.

Major-general Adelino de Matos Coelho
Diretor-Gerente da Revista Militar

Sociedade Quântica: um caminho possível  
para tempos incertos

Este é um livro “provocador”, escrito as madru-
gadas de desassossego da pandemia COVID-19 
pelo Brigadeiro-general Nuno Lemos Pires. Foi 
também com esta premissa que o Professor Cate-
drático José Fontes escreveu um excelente prefácio, 
de que aconselho vivamente a leitura cuidada.

É “provocador” no sentido em que nos leva a 
“debater ideias” e a refletir sobre a nossa comunidade 
e a sua relação com uma sociedade global, com 
base numa nova metodologia “quântica”.

Aconselho o leitor a estudar um pouco sobre 
o significado de “mecânica quântica”, de “física 
quântica” e de tudo o que está relacionado com 
a expressão “quântica”, matérias que nem os fí-

2 Sócio efetivo e Presidente da Assembleia-Geral da Revista Militar (2003-2011).
3 Sócio efetivo da Revista Militar.
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sicos mais reconhecidos a nível mundial entendem (ou conseguem explicar) 
na plenitude. Efetivamente, a mecânica quântica é o ramo da física que 
estuda os objetos em escala muito pequena, e a física moderna é dominada 
pelos seus conceitos. É uma ciência matemática, rigorosa, precisa e experi-
mental, onde a distinção entre ondas e partículas já não existe, num pro-
cesso que se tornou conhecido como o “Princípio da Dualidade Partícula-
-onda”, que não contraria os princípios fundamentais da física. Muita da 
tecnologia atual existe graças à mecânica quântica e inclusivamente em 
Portugal, o Grupo de Física da Informação e Tecnologias Quânticas do  
Instituto de Telecomunicações, sediado no Instituto Superior Técnico e sob 
a liderança de Yasser Omar, ganhou recentemente dois projetos europeus, 
no valor de 13 milhões de euros, para participar na construção do primei- 
ro protótipo da futura Internet Quântica, nos próximos três anos (vai ser 
uma rede que permitirá comunicações privadas a longa distância, assim 
como ligar em rede computadores quânticos e sistemas de sensores quân-
ticos). 

Assim, como é facilmente percetível, o desafio relativamente à aplicação 
de uma metodologia quântica à estratégia, à ciência política e às relações 
internacionais é enorme, pois estamos a falar da aplicabilidade dos sistemas 
quânticos a sistemas de grandes dimensões, com variáveis ainda menos con-
troladas do que as da física clássica. E essa aplicabilidade assenta em três 
conceitos base trabalhados ao longo do livro pelo Lemos Pires, a saber: 
Granularidade; Indeterminismo; e Relacionalidade. 

Vejamos então a obra, organizada numa introdução, seguida de quatro 
capítulos e que termina com umas conclusões.

Depois da introdução, o primeiro capítulo, intitulado “reflexões iniciais”, 
visa explicar, de modo muito simples, a abordagem quântica, afinal a nova 
metodologia “para estabelecer uma nova forma de pensar das várias ciências 
sociais, como a política, a sociologia, a história, a economia, etc.”. Nesse 
sentido, caracteriza três premissas da civilização quântica, que também o 
poderiam ser da sociedade quântica ou mesmo da política quântica.

O segundo capítulo, intitulado “o que podemos antecipar”, explica a razão 
da necessidade de uma nova ciência e constitui um instrumento de prospe-
tiva estratégica de nível global, mas sob uma perspetiva quântica. “Ser Hu-
mano”, “Planeta Terra”, “Ameaças e Riscos” e “Poder e Tecnologias”, são 
instrumentos de análise das principais tendências na evolução da sociedade. 
Lemos Pires reforça neste capítulo a sua tese das respostas holísticas às amea-
ças globais, preferencialmente com comandos holísticos, abrangentes e globais, 
agora providos através de uma abordagem quântica, de modo a estabelecerem-
-se “políticas e estratégias exequíveis, sustentadas e pensadas para décadas, 
no mínimo, ou para centenas de anos, desejavelmente”.

Crónicas Bibliográficas



Revista Militar

1012

O terceiro capítulo, diz respeito à caracterização da “Civilização Quântica” 
propriamente dita, numa abordagem que inclui dez pilares fundamentais das 
novas sociedades do século XXI, desde a Humanidade à Política Social, pas-
sando pela Filosofia e Ética, Ciência, Indivíduo e Famílias, Aldeias e Comu-
nidades, Educação e Trabalho, Economia e Segurança e Defesa. Lemos Pires 
faz referência à sua Estratégia da Coesão (trabalhada em 2018, numa obra a 
três mãos, que contou comigo e ainda com o Professor António Telo), à 
mais-valia de uma ação coordenada em quatro patamares complementares 
(local, nacional, internacional e global) e a mudanças a três dimensões – das 
atitudes, do conhecimento e da consciência. Esta é a raiz da sua abordagem 
quântica – saber que há um todo e compreender, exaustivamente, o papel 
da granularidade base. Como refere, o conhecimento é a maior riqueza, o 
“logos que nos faz pensar, duvidar, questionar e tentar entender”. Daí a sua 
critica à indiferença, que classifica como a maior crise de todas. Daí a sua 
luta contra as “resistências à mudança”. Daí a sua defesa do pensamento 
crítico (sou testemunha de que a defendeu como Comandante do Corpo de 
Alunos da Academia Militar). Daí a sua defesa da necessária adaptabilidade, 
resiliência e inovação. Daí a sua defesa de uma educação quântica, que pas-
sa pela promoção “de um sistema educativo aberto, cosmopolita, defensor de 
valores e princípios democráticos, em permanente evolução e que se preo-
cupa em retirar o melhor partido possível da tecnologia, sem que sejam 
criadas barreiras entre privilegiados e excluídos por falta de recursos, apos-
tando nos 5Cs: Pensamento Crítico, Comunicar, Colaborar, Criar, e Cidadania”. 

O quarto capítulo dá sequência à caracterização da Civilização Quântica, 
buscando o envolvimento coletivo na procura de um futuro distante, através 
duma prospetiva intitulada “Um possível futuro quântico”, que inclui áreas 
tão diversas como a Cultura, a Tecnologia, as inter-ciências, a Participação 
Cívica, as Comunidades, a Atividade, a Segurança e Defesa, e, ainda, a Vida 
e o Inferno. Lemos Pires assume “que a escolha por uma abordagem quân-
tica nos obriga a um permanente exercício de humildade, à opção por todas 
as áreas científicas (a garantia da não-omissão) e à necessidade de apresentar 
probabilidades”. 

Nas conclusões, Lemos Pires sublinha que, ”se há algo que esta aborda-
gem quântica nos permite é a de olharmo-nos a um espelho cósmico e 
percebermos como somos tão pequeninos e tão breves, sendo que, no en-
tanto, e ainda assim, sentimo-nos dominantes, universais e perenes”. Reitera 
que uma civilização quântica, necessariamente resiliente, se constrói na 
força de todas as ciências, sem distinções nem prevalências, baseadas num 
corpo ético e filosófico. Faz ainda a associação entre esta nova abordagem 
e os tempos de COVID que estamos a viver, únicos na brevíssima, ainda 
que milenar, história da humanidade. Para Lemos Pires, a abordagem quân-
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tica desta crise, “deverá ser percebida, e vivida, como uma oportunidade 
para mudar o que deverá ser mudado e para manter o que deverá ser man-
tido.” E, nessa perspetiva, acredita “que é possível evoluir para um mundo 
em que o grânulo base de todo o sistema, o binómio ser humano e família 
(átomos e moléculas), possa ter um papel muito mais relevante. Acredita no 
que defende, e vive o que defende, seja a nível familiar, seja trabalhando 
com base nos conceitos de Granularidade (o respeito absoluto por cada 
indivíduo), de Indeterminismo (a humildade de construir um mundo sem 
certezas) e de Relacionalidade (tudo será analisado em função das interações 
entre todos). 

Há uma lógica entre as conclusões parciais dos diferentes capítulos e as 
conclusões trabalhadas com determinação, com abertura, com humildade e 
com sentido de futuro. No fundo, é a relação direta com a personalidade do 
pensador e do sonhador, aliada à formação do militar de excelência. É uma 
visão utópica, apesar de ter assumido não acreditar na “Utopia”, escrita por 
Thomas More, em 1516. É uma visão Kantiana, que bem podia ter como 
referência o equilíbrio entre a “Crítica da Razão Pura” (sobre conhecimento), 
a “Crítica da Razão Prática” (sobre ética) e “Para uma Paz Perpétua (diria 
ainda «assente na tecnologia»)”. Mas é também, a visão de um homem de fé, 
que vê no Papa Francisco não só o legítimo sucessor de Pedro e o represen-
tante de Jesus Cristo na Terra, mas também como um exemplo de ser, de 
estar e de fazer o bem, tal como disposto na sua mais recente carta encíclica 
Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social (em especial do Capí-
tulo V – “A política melhor”).

Aos leitores da Revista Militar sugiro a leitura deste novo e desafiante livro 
de Nuno Lemos Pires, com uma predisposição para a mudança, pois este é 
um livro pleno de ideias novas, que exige reflexão multidisciplinar, pois tra-
ta de pensar o futuro de modo diferente (construir com todos e para todos, 
sem privilegiados nem excluídos), com base numa metodologia assente na 
teoria quântica, relacionada com quantidade e com incerteza e, na prática, 
com três premissas fundamentais da civilização quântica. Daí “os caminhos 
possíveis para tempos incertos”, que Lemos Pires fez questão de incluir no 
subtítulo da nova Civilização Quântica.

A Revista Militar agradece a amável oferta da editora Nexo Literário e 
felicita o Brigadeiro-general Lemos Pires por esta obra de futuro e para o 
futuro nas suas diferentes dimensões (poder, política, estratégia, economia, 
tecnologia, religião e espiritualidade, ética e valores…), incluindo a militar.

Major-general João Jorge Botelho Vieira Borges
Vogal da Direção da Revista Militar
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As Grandes Batalhas Navais do Mundo Antigo
Dos egípcios aos romanos, mil anos que marcaram a 

História Marítima Mundial

As Grandes Batalhas Navais do Mundo Antigo – dos egípcios aos romanos, 
mil anos que marcaram a História Marítima Mundial é uma obra da autoria 
de José Varandas, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
A publicação foi lançada pela Esfera dos Livros, em janeiro de 2020. A Re-
vista Militar felicita o autor pela publicação desta obra e agradece a oferta do 
exemplar que passou a contar no seu acervo bibliográfico.

–– * * * ––

Excerto do Prefácio

“(…)
Enriquecendo a fruitiva produção de textos 

resultante da faina de investigador proficiente e 
escrupuloso [de José Varandas], eis que agora nos 
oferece este volume de atraente temática e de 
agradável paginação, enriquecido com gravuras 
(com destaque para esclarecedores mapas), e 
contendo a viva descrição e a arguta análise de 
oito batalhas navais travadas nessa longa fase 
histórica que foi o mundo da Antiguidade, numa 
ponderada seleção que que patenteia o seu gosto 
pessoal em face da quantidade de eventos políti-
co-militares que tiveram por cenário diversas áreas do mar Mediterrâneo – o 
Maré Nostrum dos antigos Romanos, o Uadj-uer dos antigos Egípcios.

Logo na Introdução da obra fica o leitor bem ciente da maneira como irá 
ser apreciada a guerra no mar, contrapondo-a a uma visível predisposição de 
diversos autores onde amiúde se nota uma preferência pelos confrontos 
ocorridos em terra «deixando o fenómeno da guerra no mar para um segun-
do plano». Todavia, no caso do mar Mediterrâneo o domínio do mar foi 
fundamental para diversas potências continentais que não descuraram esse 
precípuo aspeto, e algumas delas até geraram notáveis e longevas talassocra-
cias. E tudo porque, como adrede sentencia o Autor, «o poder naval influen-
cia, direta ou indiretamente, os acontecimentos em terra» – facto evidente que 
até uma potência terrestre como o Império Persa dos Aqueménidas bem 
percebeu, como já antes os poderosos e divinos faraós egípcios do Império 
Novo haviam intuído. De facto, as três dimensões fundamentais que ainda 
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hoje se reconhecem na atividade marítima (as dimensões militar, diplomática 
e de policiamento), já estavam assaz presentes no Mediterrâneo da Antigui-
dade (pré-clássica e clássica). E como avisadamente lembra o Autor, não é 
verdade que o Mediterrâneo, sulcado por nautas cretenses, fenícios, gregos, 
cartagineses e romanos, entre outros, foi «o berço do comércio marítimo e da 
arte da guerra no mar, e viu mais combates navais do que qualquer outro 
mar ou oceano do mundo»?

Deixando o leitor a vogar seguramente nas águas mediterrânicas, o escor-
reito texto de José Varandas recria a funcionalidade da polivalente trirreme, 
criada no século vi a. C., que foi o modelo tecnologicamente mais avançado 
do Mediterrâneo demonstrando a sua coroa de glória na batalha naval de 
Salamina. Mas nem só de madeiramentos, cabos náuticos, velames e aparatos 
neurobalísticos se fala nestas páginas, nelas se deteta, com humano e sumo 
agrado, a presença dos homens que tripulavam os vários tipos de barcos aqui 
enumerados, merecendo justificado realce o serviço prestado a bordo pelos 
thetas helénicos, garantindo a sua completa cidadania. O texto introdutório 
organiza-se em sucessivos pontos sobre os modelos táticos (recordando o 
modelo em linha, a linha côncava e a linha convexa), o armamento naval 
(com o esporão, a «garra», o harpax, e as máquinas de guerra, onde se inse-
re o controverso corvus, e o uso do fogo), mais os remadores, a infantaria 
de marinha e os arqueiros. Depois sintetiza a marinha egípcia e o contexto 
da sua atuação nas campanhas militares do Império Novo (com a XVIII, XIX 
e XX dinastias), seguindo-se os Persas, que a partir do século VI a. C. forjaram 
um poderoso e vasto império terrestre mas não descuraram a criação de uma 
grande marinha graças ao concurso de jónios, cários, cipriotas, egípcios e 
fenícios, dispondo de portentosas esquadras que irão soçobrar perante as 
forças navais das cidades-estado gregas. Como seria de esperar, justificado 
relevo é conferido à hegemonia de Roma no Mediterrâneo e à sua acesa ri-
validade com Cartago e outros inimigos, como foi o caso da endémica pira-
taria que grassou por todo o Mediterrâneo, um espaço privilegiado para re-
cordar os navios de Roma e os seus diversos tipos de conteras.

A seleção de grandes batalhas navais do Mundo Antigo começa pela ba-
talha do Deita, travada em cerca de 1175 a. C. no reinado de Ramsés III (já 
na XX dinastia) nas embocaduras do rio Nilo, contra um heterogéneo e in-
quietante grupo de assaltantes que os antigos egípcios designaram como 
«Povos do Mar». Aqui são descritos os navios dos atacantes e os barcos de 
boa madeira (em geral de cedro) usados pelos marinheiros egípcios, e o 
leitor vê-se no meio de uma dramática refrega, percebendo a decisiva atuação 
dos arqueiros de Ramsés III contra a massa confusa dos «Povos do Mar», cujas 
deploráveis razias já se anunciavam nos reinados de Ramsés II e de seu filho 
Merenptah, na XIX dinastia.

Crónicas Bibliográficas



Revista Militar

1016

A batalha de Artemísio, que se desenrolou ao mesmo tempo que a mais 
famosa batalha das Termópilas para conter o temível avanço persa, ambas 
com a duração de três dias, mostra o empenho da frota grega (sobretudo, 
ateniense) e torna-se compreensível como antevisão da subsequente batalha 
de Salamina, que para alguns salvou a Grécia do domínio aqueménida e 
também a «civilização ocidental» (é este aliás o título de uma das obras con-
sultadas, de Barry Strauss), ideia que não perpassa pela análise de José Va-
randas, que resume bem, com argúcia e lacónica precisão, o resultado do 
dramático acontecimento: «surpresa e choque, estrutura de comando e a 
geografia revelaram-se fatais para os Persas na batalha de Salamina».

Na batalha das ilhas Arginusas, travada entre Esparta e Atenas (e respeti-
vos aliados), vem à tona a rivalidade entre os almirantes espartanos Calicrá-
tidas e Lisandro, o ouro persa a financiar Esparta contra Atenas, o criterioso 
e inteligente aproveitamento da geografia insular (como em Salamina e em 
Cós), e a acintosa execução dos generais atenienses vitoriosos na batalha mas 
que descuraram a recolha dos náufragos. Para a pouco conhecida (e também 
escassamente documentada) BataIha de Cós, dá-nos o Autor duas hipóteses 
para o confronto náutico travado entre a esquadra egípcia de Ptolemeu II 
(com trezentos navios) e a esquadra macedónica de Antígono II, com meta-
de dos navios – e o leitor optará, em seu juízo, por uma das hipóteses, ou 
poderá sugerir outra.

Entende-se bem, com a descrição minudente da batalha das ilhas Égatas, 
as causas da derrota clamorosa da marinha de Cartago e a falência dos seus 
projetos para o domínio da ilha da Sicília (e, com ela, de todo o Mediterrâneo 
Central), e as consequências que a improvável vitória de Roma na Primeira 
Guerra Púnica trouxe para o futuro.

Já para a evocação da batalha do rio Ebro foi preciso saltar alguns anos 
para a Segunda Guerra Púnica, cujas causas são recordadas de forma apro-
priada, fazendo acompanhar a ação das marinhas de guerra de Roma e de 
Cartago pelos acontecimentos na Itália, invadida pelas tropas de Aníbal, ven-
cedor em Canas, mas depois derrotado em Zama.

Com a empolgante descrição da batalha de Ácio, e dos acontecimentos e 
preparativos que a ela irão conduzir, percebe-se a preponderante atuação de 
Agripa ao serviço de Otaviano (futuro Augusto), em contraste com a inépcia 
de Marco António e seus adjuntos e reis-clientes (entre eles, a famosa Cleó-
patra), ficando o leitor perplexo e quiçá abismado com o erro crasso de 
António, encerrando as suas forças na aparente segurança do golfo de Am-
brácia, em breve transformado numa dececionante ratoeira. E tudo culminou 
com a derrota do antigo triúnviro e candidato ao poder único em Roma, 
rematando a propósito o Autor com a sedutora hipótese arguta e conclusiva 
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que «talvez tenha sido o poder naval a arma decisiva que levou Otaviano a 
alcançar o poder supremo».

E, assim, tendo partido do Egito tripulando um dos vitoriosos barcos de 
Ramsés III que repeliram exitosamente a funesta invasão dos «Povos do Mar», 
a ele regressamos a bordo da bela galera real de Cleópatra testemunhando 
os derradeiros arrufos amorosos do derrotado e ainda fogoso Marco António 
com a última rainha do Egito ptolemaico.

E agora a terminar, arriando a vela e recolhendo os remos, note-se que o 
Autor utilizou com afinco a bibliografia existente sobre o tema aqui tratado, 
respigando e apoiando-se, a par e passo, em obras de conceituados especia-
listas na matéria, estando também amiúde presentes em cada um dos capítu-
los, para melhor ancorar o texto, as obras dos autores clássicos que nos 
deixaram as suas descrições dos eventos. E começa logo na introdução, de-
dicada à guerra no mar, com referências a Heródoto, Plutarco, Políbio, Tito 
Lívio e Tucídides, entre outros. Para a batalha do Deita usou as fontes egíp-
cias que em texto e em imagens ficaram petrificadas no templo funerário de 
Ramsés III, em Medinet Habu (Lucsor Ocidental). Estão presentes, como 
imprescindíveis testemunhas dos acontecimentos, Esquilo e Heródoto, con-
temporâneos das batalhas navais de Artemísio e Salamina, também referidas 
por autores posteriores ao evento como Estrabão e Diodoro Sículo, que tam-
bém aflora os importantes combates ocorridos nas ilhas Arginusas e nas ilhas 
Égatas. Para as primeiras, é deveras útil a consulta de Xenofonte e Tucídides 
e, para as segundas, convém seguir Poiíbio, o que o nosso Autor fez com 
probidade e proveito. Quanto à batalha naval de Cós, que ainda hoje se 
mantém com nebulosos contornos, sempre se colhem vários elementos dis-
persos nos textos de Estrabão, Pausânias e no esquivo Ateneu de Naucratis. 
A pouco mencionada batalha do Ebro consta em Políbio e Tito Lívio, e para 
a decisiva batalha de Ácio estamos melhor servidos com Plutarco, Aplano e 
Díon Cássio, entre outros que nos legaram descrições, por vezes escassas e 
parcimoniosas, ou empolgantes e tendenciosas, pelo que não se pode des-
curar uma criteriosa hermenêutica na sua leitura – o que José Varandas fez 
com claro benefício para o leitor.

Partamos, pois, para a emocionante viagem náutica que esta obra nos 
propõe, desde que não sejamos nós a remar, mas sim os fruidores de uma 
enriquecedora navegação, barquejando pelos canais do delta do Nilo onde 
os perigosos «Povos do Mar», vindos do imenso Uadj-uer, foram duramen- 
te castigados e de onde poucos escaparam assaz escalavrados, assistindo 
com dolorosa impotência ao pungente cenário dos milhares de afogados nas 
ilhas Arginusas, vendo com espanto o desaire cartaginês nas ilhas Égatas e 
no rio Ebro, retendo as peripécias táticas da esquadra grega em Artemísio, 
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regressando em triunfo de Salamina, ou tentando perceber a derrota dos 
navios ptolemaicos em Cós e os de Marco António em Ácio, patrulhando as 
ilhas do Egeu em hedónica e contemplativa vilegiatura, ou navegando de 
vela enfunada por aquele Mediterrâneo que, em clamorosas e sangrentas 
batalhas ou em plácido e ameno cruzeiro, faz parte da nossa memória civi-
lizacional.”

Luís Manuel de Araújo
Prof. Doutor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Egiptólogo
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– Volume VIII, N.º 1, mai2020. 

– Revista de Marinha – Ano 82º, N.º 1015 e N.º1017, mai/jun e set/out2020.  

Periódicos Estrangeiros

– Ejército (Madrid) – Ano 81º, N.º 949, N.º 952 e N.º 954, mai e jul/ago e out2020. 

– Parameters (US Army War College Quarterly) – Vol. 50, N.º 1 e N.º 2, spring and summer2020. 

– Revue Défense Nationale – N.º 830, N.º 831, N.º 832 e N.º 833, mai, jun, verão e out2020. 

– Revue Militaire Suisse – N.º 3, N.º 4 e N.º 5 2020. 

– Sanidad Militar (Revista de Sanidad de Las Fuerzas Armadas de España) – Vol. 76, N.º 1 jan/mar2020. 
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A Capa da "Revista Militar"

Uma espada antiga e uma pena, do emblema da "Revista Militar", 

passada em aspa, acompanhadas de quatro escudos, o do chefe de 

um leão marinho, alado, segurando na garradextra uma espada 

antiga, o do flanco dextro, de um leão rampante, segurando na garra 

dianteira dextra uma espada antiga (Exército), o do flanco sinistro, 

de uma águia estendida (Força Aérea) e o da ponta de um golfinho 

(Marinha), simbolizando o âmbito da actividade da "Revista Militar"; 

tudo assentado no colar da Ordem Militar de Santiago da Espada, de 

que a "Revista Militar" é Grã‑Cruz, e sendo encimado pela divisa tradi‑

cional: Pró‑Pátria.
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